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ВСТУП 

 

Цей Посібник «Вивчення потреб у навчанні та розвитку» розроблено в рамках проекту 
«Доступна та якісна правова допомога в Україні»», що фінансується Міністерством 
міжнародних справ Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у 
партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги. 

Вивчення потреб у навчанні та розвитку працівників є одним з ключових факторів, що 
впливають на дієвість не лише самого навчання, але і успішної діяльності організації в 
цілому. В умовах постійних динамічних змін та невизначеності від спроможності 
організації постійно навчатися залежить її майбутнє. Правильно і вчасно визначені 
потреби слугують орієнтирами для інвестування ресурсів та реагування на наявні та 
майбутні виклики. Залучення працівників до вивчення потреб у навчанні та розвитку 
також важливе для мотивування персоналу на досягнення визначених цілей.  

Посібник містить структурований опис основних підходів, понять, етапів та методів 
вивчення потреб у навчанні та розвитку, в тому числі рекомендації щодо проведення 
анкетування, інтерв’ювання та фокус-груп.  

Посібник розрахований, передусім, на фахівців правових клубів PRAVOKATOR та відділу 
розвитку людських ресурсів Координаційного центру з надання правової допомоги, а 
також стане в нагоді працівникам місцевих та регіональних центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема, відділів правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
(інтеграторам), відділів забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів (менеджерам з якості) тощо. 

Рекомендації та настанови, викладені у Посібнику, можуть бути використані при 
вивченні потреб у навчанні та розвитку як працівників всередині організації/системи, 
так і адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Крім того, Посібник може 
бути корисним для тих, хто проводить інші опитування із залученням різних 
зацікавлених сторін.  
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СУТНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ У НАВЧАННІ ТА РОЗВИТКУ 

 

ЧОМУ ГОВОРИМО ПРО НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК  

Прагнення постійного вдосконалення є однією з цінностей системи БПД. Успішні 
організації визнають важливість створення умов для постійного професійного навчання 
та розвитку своїх працівників. Це особливо важливо у сучасних динамічних умовах, 
коли  вимоги громадськості до якості послуг та потреби у правовій підтримці зростають, 
та постійно виникають нові й складні виклики, які потребують належного реагування.   
 
Навчання  надзвичайно потрібне:  

 при орієнтації та вступі на посаду  

 при запровадженні чи очікуванні змін, впровадженні нових ініціатив 

 коли виникають нові можливості  

 для вдосконалення діяльності тощо. 

 
Важливими є питання ефективності системи навчання та 
розвитку в організації. Вивчення потреб є однією з базових 
умов, що впливає на успішність подальших зусиль у організації 
навчання.  Адже ключовими при підготовці навчання є 
розуміння не лише «як», але, в першу чергу «Для чого 
(навіщо)?» та «Що?». 
 
 

ЩО ТАКЕ ПОТРЕБА І ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ  

Вивчення потреб є інструментом, який дозволяє: 

 усім зацікавленим сторонам, в тому числі персоналу та партнерам висловити 
свою точку зору щодо потреб та пріоритетів, а відтак відчувати свою причетність 
до важливих процесів в організації і в подальшому прийняти пропоновані 
програми навчання та розвитку; 

  визначити фокус (або предмет навчання)  ключові аспекти, які потребують 
розвитку та вдосконалення як на рівні індивідуальної діяльності працівників, так 
і на рівні професійних спільнот та організації в цілому (причому, отримати 
інформацію з «перших рук» та перевірити наявні припущення) 

 врахувати очікування та преференції щодо найбільш прийнятних у конкретній 
ситуації форм та способів навчання 

 обґрунтувати необхідність витрачання фінансових, часових експертних ресурсів 

 відслідковувати динаміку змін та підготувати організацію до майбутніх викликів 
та реформ. 
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Вивчення потреб не є тотожним оцінюванню результативності навчання та розвитку, 
але воно може бути елементом останнього.  
На наступній схемі представлено місце вивчення потреб у навчанні та розвитку та його 
зв’язок з основними функціями планування та моніторингу й оцінювання. Залежно від 
потреб, кожен з цих етапів може бути розбитим на окремі кроки.  
 
 

 
 

Вивчення потреб у навчанні  та розвитку1  це процес визначення 

того, яким чином навчання може сприяти досягненню цілей 

організації загалом чи окремої програми/ проекту/ ініціативи. Це 

визначення нових знань, навичок, підходів, компетенцій, які люди 

повинні здобути, аби досягати своїх цілей та цілей розвитку 

організації. 

Потреба – це незадоволена необхідність, нереалізована або нова 

можливість, це невідповідність між поточною та бажаною ситуацією. 

Визначення потреб – визначення прогалини між поточним і 

бажаним станом та шляхів досягнення бажаної ситуації.  

                                                           
1
 Часто позначається як TNA або LNA – англ. –  training | learning needs assessment (analyses). 
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Саме тому вивчення потреб передбачає не лише 

збір та аналіз ситуації сьогодні, але й визначення 

бажаного стану (відповідно до бачення розвитку 

діяльності/ реформ/ політик та стратегій, 

компетенцій, необхідних для роботи на тих чи 

інших посадах, враховуючи аналіз очікувань та викликів).   

Потреба не є тим самим, що і бажання2. Можна чогось хотіти, але не 

потребувати цього для роботи. Тому в нашому контексті визначення 

потреб у навчанні та розвитку ми говоримо про потреби саме з точки 

зору того, що є потрібним для ефективного виконання роботи 

сьогодні та у майбутньому. 

Слід також враховувати, що люди можуть 

не усвідомлювати свої проблеми у 

навчанні, саме тому до вивчення потреб 

залучаються не Усвідомлення потреби 

працювати над собою є важливим і 

природним етапом процесу навчання та 

розвитку, адже людина проходить шлях від 

стадії несвідомої некомпетентності через етап 

свідомої некомпетентності до свідомої 

компетентності та несвідомої компетентності3. У 

кожної людини можуть бути «сліпі зони», в яких 

вона не бачить своїх промахів чи потреб, але 

вони можуть бути видимими для інших4. 

                                                           
2
 Існують підходи (т.зв. демократичного аналізу), які акцентують, що «бажання» є «потребою, що 

відчувається» або суб’єктивною потребою, і вони мають велике значення для підходів до навчання, де 
той, хто навчається – «перебуває» в центрі (learner-centered course)  

3 Процес навчання можна описати з точки зору чотирьох етапів: 

▪ Несвідома некомпетентність – коли ми не знаємо, що ми чогось не знаємо, ми не усвідомлюємо 
рівня нашої некомпетентності; наша інтуїція спить. 

▪ Свідома некомпетентність – «я ще не знаю, як це зробити» – визнання того, що є слабкі місця; 
его, лінь та інші обмежуючі фактори можуть створити ризики для помилкового аналізу та 
висновків; потрібна робота над собою та воля для того, щоб визнати та докладати зусиль для 
відповідного навчання та розвитку. 

▪ Свідома компетентність – «знаю, як зробити, думаю на цим, докладаю свідомих 
цілеспрямованих зусиль» – активне практикування, досягнення прогресу в навчанні та розвитку; 
поступово з’являється відчуття впевненості у власній спроможності; людина почувається 
позитивно і докладає зусиль для вдосконалення, ґрунтовно аналізує та робить правильні 
висновки. 

▪ Несвідома компетентність – формування несвідомої звички діяти у відповідний спосіб; 
фокусування на питанні вже непотрібне, людина діє автоматично, нове стає звичним, спрацьовує 
інтуїція.  

4
 Див. модель «вікно Джо-Гарі».  
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Під час вивчення потреб з’ясовується чого відповідні аудиторії не знають, не вміють або 

не хочуть робити, та які фактори впливають на їхню поведінку та діяльність. 

Аналіз потреб є складовою аналізу ситуації. Іншими словами, потребу у навчанні та 

розвитку не можна визначити не проаналізувавши усю ситуацію та фактори впливу. 

 

Важливим у вивченні потреб є визначення особливостей необхідного навчання та 

розвитку з урахуванням потреби організації (business need) та виявлених потреб з точки 

зору забезпечення результативної діяльності (performance need),  а також – 

виокремлення питань, не пов'язаних з навчанням (non-training issues), які також існують 

та впливають на результативність ситуації. Важливо чітко розуміти межі впливу 

подальших програм навчання та розвитку. Програми навчання і розвитку є лише одним 

зі шляхів вирішення проблем та відповіді на виклики, але можуть бути ситуації, в яких 

навчання не впливатиме на досягнення бажаних цілей через вплив інших факторів, які 

зумовлюють проблему. 
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Таким чином, вивчення потреб у навчанні та розвитку  це 

системний підхід, який дозволяє визначити, яке навчання потрібне 

для працівників в організації, аби вони найкращим чином виконували 

свою роботу сьогодні та в майбутньому відповідно до бачення 

розвитку організації та з урахуванням викликів, що стоять перед нею.  

Поширеними помилками у підходах до навчання та розвитку є покладання виключно на 

власне уявлення керівництва або того, хто планує розробку чи замовлення навчання, про 

потреби певної аудиторії у навчанні та розвитку, а також намагання скоротити етап збору 

інформації та його аналізу, не врахування контексту і т.ін. Вивчення потреб є процесом, 

який потребує інвестиції ресурсів, в тому числі часу, сфокусованості та системності. 

 

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ 

 
 
 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ 
 

1. Планування вивчення потреб: 

1.1. Визначити «чому» треба навчитися   визначити бажаний стан (з 

урахуванням перспектив розвитку організації та кращих практик)5  

1.2. Визначити цільові аудиторії  - Чиї потреби ми вивчаємо? (хто має 

навчитися і чому Кого залучатимемо для вивчення потреб? 

1.3. Проаналізувати предмет потрібного навчання для кожної групи (“що” 

вивчати) та тип аналізу (підходу до вивчення потреб) по кожній групі  

1.4. Для кожної цільової групи визначити методи збору інформації (підходи до 

аналізу) як поточного, так і бажаного стану. Розробити відповідні 

інструменти (опитувальники) 

1.5. Визначити послідовність дій та графік роботи (власне дослідження, та 

наступних етапів, з урахуванням як (кому і коли) представлятимемо 

результати вивчення потреб 

                                                           
5
 Можуть бути ситуації, коли аналіз «бажаного стану» відбувається на пізніших етапах вивчення потреб, 

водночас, вивчається бажаний стан розвитку організації. 
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2. Проведення дослідження (забезпечуючи баланс зусиль і пріоритетів)  

3. Зведення даних та аналіз результатів дослідження (враховуючи аналіз різних 

точок зору)  

4. Написання звіту. Підведення підсумків - визначення прогалини між 

бажаним/потрібним та існуючим. Підготовка звіту з рекомендаціями щодо 

потрібних програм навчання для відповідної аудиторії відповідно до потреб.  

5. Підготовка «самері» звіту  стислого опису найважливіших даних та висновків. 

6. Презентація та обговорення звіту із зацікавленими сторонами 

Слід враховувати фактори, які також впливають на успішність проведення вивчення 

потреб у навчанні та розвитку: 

 політична воля (підтримка) керівництва  щире усвідомлення важливості 

питання та необхідних зусиль, готовність виділяти необхідні ресурси та час як 

на планування, проведення, так і аналіз даних 

 достатня кількість матеріальних ресурсів та часу 

 спроможність та відданість працівників, які проводять вивчення потреб (або 

керують процесом)  (якщо вивчення потреб здійснюється на основі 

аутсорсінгу (тобто іншою організацією), то  важливим є активне залучення 

тих, хто замовляє вивчення потреб, хто користуватиметься результатів) 

 детальне та реалістичне планування   

 чітка комунікація щодо мети  поінформованість щодо мети сприяє 

сфокусованим, відвертим, чесним відповідям під час опитування  

 прозорість та підзвітність – інформування залучених працівників про 

результати вивчення потреб та подальші кроки, а також їх результати (що 

сприятиме більшому залученню персоналу як під час наступного вивчення 

потреб, так і під час реалізації програм навчання). 

 

Аналіз ситуації має покривати усю сферу, дотичну до питань, які пов’язані з майбутнім 

навчанням, усі фактори, які можуть впливати на зміст, шляхи навчання та цільову аудиторію, 

включати усі можливі запитання, які допоможуть прояснити що – для кого –- чому – коли – і як.  

 

Перелік ключових запитань для підготовки до вивчення оцінювання потреб у 

навчанні та розвитку:  

 Чого організація прагне досягнути? Яким є бачення? Цінності? Стратегічні цілі? 

 Якою є історія навчання в організації та роботи з людськими ресурсами в 

організації? 
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 Яким є контекст/ організаційна культура? 

 Яких потреб стосуватимуться програми навчання та розвитку?  

 Чи змінилися якісь процеси чи процедури? 

 Які ресурси виділяються (будуть виділені) на навчання та розвиток? 

 Хто потребує навчання та розвитку? 

 Хто може бути експертом з питання? 

 Чи може хтось з організації проводити навчання? 

 Чи існують матеріали, які використовуватимуться для навчання? 

 Якими є знання, навички та компетенції? 

 Що зазначене у посадових інструкціях? Чи є визначені компетенції?  

 Про що говорить організаційний дизайн? 
 Див. Додаток 1 та 5. з прикладами запитань для аналізу ситуації та вивчення потреб. 

 

РІВНІ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ 

Як мінімум, можна виокремити три основні рівні вивчення потреб6 у навчанні та 

розвитку:  

 організаційний  передбачає аналіз потреб, які впливають на усю 
організацію (широке охоплення працівників організації з урахуванням 
бачення/ загальної перспективи), це охоплює аналіз систем, процедур на 
рівні організації, у тому числі організаційної культури; включає аналіз 
стратегічних цілей та результатів наслідків; 

 операційний або функціональний  передбачає аналіз потреб у розвитку 
обізнаності чи навичок певної групи працівників відповідно до сфери 
спеціалізації (професійної спільноти), наприклад, комунікаторів чи 
бухгалтерів, або рівня посад, що включає також аналіз відповідної теми/ 
сфери / предмету; включає аналіз спроможності для виконання ролей та 
завдань; 

 індивідуальний  передбачає аналіз індивідуальних потреб працівника, 

враховуючи рівень результативності його діяльності відповідно до вимог 

роботи на посаді (як правило відбувається в процесі щорічного оцінювання 

результативності роботи безпосереднім керівником та самооцінювання, а 

також під час оцінювання 360 (із залученням колег, підлеглих, керівників та 

партнерів) на певних посадах7).  

                                                           
6
 Підхід МакГі та Тайлера, 1961 

7
 Так, наприклад, таке оцінювання є обов’язковим для кандидатів на вищі керівні (управлінські) посади в 

Канаді. 
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Інші фахівці також наголошують, що вивчення потреб можуть відбуватися стосовно 

потреб структурних підрозділів, команд тощо. 

ТИПИ ПОТРЕБ 

Три типи потреб, які вивчаються: 

• знання – технічне і практичне розуміння 

певного предмета/ питання/ сфери (володіння 

інформацією/ знаннями, обізнаність); 

• навички та вміння  – здатність щось робити, 

спроможність застосовувати знання на практиці; 

• компетенції – це навички, знання, цінності, 

підходи, ставлення та особисті якості, які 

проявляються у поведінці працівника під час 

роботи та сприяють досягненню успішних 

результатів діяльності (динамічна поведінкова характеристика).  

 

Вивчення потреб може бути зумовлене різними потребами та мати різну специфіку.  

Так, може бути вузький фокус та орієнтація на конкретні (вузько сфокусовані) завдання, часто 

“одноразові”,  наприклад, при запровадженні нових технологій, не значних змін до  процедури. 

У цьому випадку, скоріше за все буде потреба розвитку відповідних знань та навичок, а 

вивчення потреб не носитиме масштабного характеру.  

Чим суттєвіша очікується зміни, особливо, якщо вони стосуються зміни підходів та поведінки, 

тим ґрунтовніше слід приділяти увагу вивченню потреб у навчанні та розробки відповідних 

програм навчання та розвитку відповідних компетенцій. 

ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РОБОТИ НА ПОСАДІ ТА НА ОСНОВІ 

АНАЛІЗУ КОМПЕТЕНЦІЙ 

Вивчення потреб може бути здійснене на основі аналізу роботи на посаді (job analyses) – 

передбачає аналіз повного спектру обов'язків при роботі на посаді або групі посад. Такий підхід 

використовується щодо потреб певної групи (сім`ї) посад, при новоствореній посаді, зміні 

функцій на посаді; для планування наступності, підготовки групи нових працівників. 

Першим кроком тут є: 

 аналіз опису посади, визначення мети посади та переліку основних обов’язків, при 

цьому також аналізуються умови праці, використання устаткування, ключові 

фактори успіху (це відбувається завдяки аналізу опису посади/ інтерв’ю з фахівцями 

з класифікації посад, працівниками, які найкраще працюють на таких посадах)  

 по кожному обов'язку визначається перелік завдань (за допомогою фокус-груп та 

обговорення результатів з безпосередніми керівниками) 

 Які завдання (обов’язки/ види робіт) виконуються? 
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  Як часто вони виконуються?  

 Наскільки складним є кожен вид робіт/ кожне завдання? 

 Наскільки важливим є кожен вид робіт/ кожне завдання? 

 по кожному завданню визначаються необхідні знання та навички, а також їх 

рівень 

 Які знання потрібні для виконання цих видів робіт?  

 визначення пріоритетів щодо завдань і відповідно знань та навичок (наприклад, 

необхідні, бажані тощо)  

 аналіз того, які є можливості підтримки розвитку знань та навичок. 

Вивчення потреб може здійснюватися на основі аналізу компетенцій (опису дієвої/ 

результативної поведінки) – передбачає комплексний аналіз компетенцій  зосередження 

уваги на тому, «як» працівник має діяти та діє (тобто, включає аналіз ставлення, підходів, 

поведінки на робочому місці), враховуючи довгострокову (стратегічну) перспективу. Такий 

підхід використовується, наприклад, при визначенні стандартів для групи працівників, як-от 

керівників, при новостворених посадах, коли передбачається застосування особливих підходів 

або їх  зміна тощо. Як правило, аналізуються загальні компетенції для групи посад для 

визначення системного навчання. Водночас, аналіз спеціальних компетенцій для певної посади 

може дати важливе розуміння щодо потреб навчання.  

Для визначення компетенцій проводиться відповідне дослідження та аналітична робота, 
зокрема:   

 визначається перелік необхідних знань, навичок, підходів та поведінки шляхом 
аналізу практики, проведення фокус-груп /опитування/ інтерв’ю 

 отримані дані групуються під обраними назвами компетенцій 

 здійснюється опис кожної групи компетенцій (формулюється визначення)8  

 для кожної компетенції визначається очікувана поведінка та її рівні. 

Часто для кожної поведінки визначається низка варіантів «реакції» або ранжувальна шкала 

(шкала оцінювання)  ці «реакції» або ранжувальна шкала мають бути протестовані для 

гарантування точності та однозначності (однакового сприйняття).  

Описані компетенції, фактично, слугують тим очікуваним бажаним станом, якого в роботі 
повинні прагнути працівники і розвиток яких має підтримувати роботодавець. Для цього, так 
само:  

 визначається «прогалина» між існуючим станом (поточною поведінкою, тобто виявом 
компетенції) та бажаним станом (очікуваним стандартом поведінки) – завдяки 
спостереженню, опитуванням (інтерв’ю, фокус-групи, самооцінка, 360 градусів); 

 визначаються аспекти, які потребують розвитку завдяки навчанню (а не пов’язані з 
іншими аспектами праці, що не залежать від працівника, як-от неправильний розподіл 
роботи або стиль управління в організації); 

 розробляється відповідне навчання для розвитку відповідних компетенцій. 

                                                           
8
 Див. визначені компетенції для посад комунікаторів, інтеграторів та фронт-лайнерів, розроблені за 

підтримки Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні». 
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ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ 

Потреба у навчанні та розвитку визначається для відповідної чітко окресленої аудиторії. 

Стратегії навчання та розвитку залежать від потреб конкретної аудиторії. 

Правильно визначені джерела інформації допомагають визначити підхід до аналізу та 

розробки. Від чіткості визначення цільової аудиторії залежить як вибір інструментів вивчення 

потреб, так і успішність виявлення потреби, і, зрештою, сфокусованість наступних дій з 

розробки та проведення програм навчання та розвитку.  

І хоча в організації може бути ситуація, коли різні групи професійних спільнот мають спільні 

потреби у навчанні, але при цьому, як правило, кожна група має свої специфічні потреби у 

навчанні. 

З числа цільової аудиторії, потреби якої планується вивчати і для якої в подальшому 

розроблятимуться відповідні програми навчання та розвитку, визначається аудиторія(ї), яка 

братиме участь в дослідженні – у процесі вивчення потреб. 

При визначенні цільової аудиторі, що братиме участь у вивченні потреб: 

 мають бути чітко визначені характеристики, які дозволяють об'єднати осіб у відповідну 

групу (ідентифікація) 

 група має бути однорідною – не ідентичною, але подібною, однаковою з точки зору 

характеристики/ фактору чи факторів, за яким поділені групи 

 кожна цільова група має відрізнятися від іншої (специфіка чи унікальність) 

 слід враховувати доступність групи (має бути спосіб спілкуватися з ними, а також для 

них  можливості навчання) 

 група має бути «достатньою»  розмір групи має бути таким,  що виправдовує 

витрачання зусиль  та ресурсів при фокусуванні уваги на роботі з ними. 

 

При визначенні цільових груп та підгруп (а також при подальшому аналізі) враховуються: 

 функції та обов'язки працівників 

 регіональні та/або культурні особливості 

 демографічні характеристики (стать, вік), а також освіта, термін перебування на 

посаді, досвід тощо 

 психологічні та поведінкові характеристики: позиції, ставлення, цінності, інтереси та 

амбіції, прихильності, лояльність, готовність до сприйняття, очікування переваг, 

частота певних дій тощо.  

 

Респонденти – люди (з числа цільових груп), які беруть участь в опитуванні. 

Інтерв'юєр – фахівець, який проводить інтерв'ю. 

Модератор фокус-групи – фахівець, який керує груповим обговоренням під час фокус-групи. 
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ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ 

При вивченні потреб важливо не обмежуватися опитуванням лише цільової аудиторії для якої 

планується розробка програм навчання та розвитку.  

Часто доцільно залучати до обговорення потреб конкретних працівників чи їх груп  інших 

осіб – наприклад, зовнішніх експертів, керівників (як мінімум, безпосередніх керівників,  а 

також керівників вищої ланки), підлеглих (працівників, що знаходяться у безпосередньому 

підпорядкуванні), колег, клієнтів (внутрішніх та зовнішніх); тих, хто найкраще працює на 

таких посадах, та “ветеранів” (ті, хто давно і добре працює в організації) тощо...9  

Також важливим джерелом даних є різні документи: звіти, матеріали попередніх досліджень, 

дані аналізів ситуацій (в т.ч. SWOT та PESTLE), опис робіт/ посадові інструкції, опис компетенцій, 

концепції та стратегії розвитку, результати щорічного оцінювання результатів роботи 

працівників, дані консультацій із зацікавленими сторонами/ опитувань клієнтів  тощо. 

 

МЕТОД 3600 : 

 передбачає залучення до оцінювання, в тому числі потреб у навчанні та розвитку, різних 

зацікавлених сторін, які знають про ситуацію, роботу на відповідній посаді, її вплив та 

очікування щодо результатів;  тобто залучення до вивчення потреб колег, підлеглих, 

керівників та власне ключової цільової аудиторії 

 дозволяє подивитися на питання з різних точок зору, з різних боків 

 уможливлює порівняння різних оцінок/ точок зору 

 дозволяє побачити реальні проблемні моменти 

 неспівпадіння  точок зору може показати недооцінку/ переоцінку власних 
компетенцій 

 зумовлює (відносну) об'єктивність вивчення потреб  

 

ВИБІРКА 

Під час проведення досліджень необхідно визначитися щодо кількісного охоплення цільової 

аудиторії (розміру/обсягу вибірки) та методів вибору людей для опитування. Може бути 

суцільне обстеження, коли розмір (кількість осіб) цільової аудиторії є порівняно невеликим10, 

тобто залучаються до опитування усі представники відповідної спільноти або вибіркове (тобто в 

опитуванні бере лише частина представників відповідної групи).  

                                                           
9
 В інших країнах при вивченні потреб, залежно від методики, можуть залучати також і фахівців з питань 

класифікації посад. 

10 У практиці соціологічних опитувань, якщо об´єкт кількісно невеликий (не перевищує 300—500 

одиниць), вважається, що можна вдатися до суцільного обстеження, опитавши, наприклад, усіх 
респондентів. Під час вивчення потреб у навчанні в організації, суцільне опитування буде 
використовуватися для значно менших груп, а кількість у 300-500 осіб може бути завеликою з точки зору 
потрібних ресурсів та зусиль, і тому за такого розміру групи буде використовуватися квотний або інший 
відповідний принцип формування вибіркової вибірки.  
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При цьому, вибіркове опитування може бути: 

 репрезентативним (від англ. represent – представляти)  здатність вибіркової сукупності 

відтворювати основні характеристики генеральної сукупності – тобто коли результати 

дослідження (як якісні, так і кількісні) можна поширити на всю/більшу сукупність11 

(цільову аудиторію)12; в контексті вивчення потреб це означає, що по отриманим від 

респондентів даних щодо потреб можна робити висновки про потреби усієї відповідної 

спільноти; 

 нерепрезентативним  коли по отримані дані не можна поширювати на всю сукупність, 

тобто не можна робити висновки по всій групі, і отримані кількісні дані характерні лише 

для тих, хто брав участ в опитуванні.  

Чим важливіше питання, тим більше інформації потрібно для обґрунтування рішення і тим 

точніше повинна бути вибірка. 

Для забезпечення репрезентативності дослідження необхідно враховувати як кількісні 

характеристики (обсяг вибірки), так і якісні характеристики  кого саме ми вибираємо і які 

способи побудови вибірки ми для цього використовуємо (спосіб відбору/залучення 

респондентів з урахуванням наявності підгруп через вплив певних факторів, наприклад, 

особливості місцевості, належність до професійних підгруп чи вразливих груп.) Тож, не 

достатньо опитати, наприклад, 10 людей для того, щоб судити про сотню, як і лише велика 

кількість опитаних не дає гарантій того, що отримані достовірні дані по всій групі. 

Так, наприклад, якщо на меті є вивчення потреб у навчанні потреб, скажімо, інтеграторів, 

необхідно залучити до опитування не лише тих, кого керівництво вважає найуспішнішими, але 

й тих, де робота йде з більшими складнощами, а також з центрів, що розташовані у більших 

населених пунктах та менших; серед учасників опитування мають бути працівники різних 

вікових груп та статей тощо.  Якщо фактори впливу (поділу підгруп) є суттєвими, то на їх основі 

можуть формуватися підгрупи, результати опитування по яким узагальнюються окремо та 

пізніше порівнюються. Це особливо важливо при проведенні фокус-груп, адже учасники кожної 

фокус-групи мають бути максимально однорідними (наприклад, в одній фокус-групі беруть 

участь лише керівники, а в іншій – лише працівники, що працюють на посадах спеціалістів).  

Слід зважати на соціально-демографічні ознаки цільової групи, як правило, доцільно 

дотримуватися пропорцій ознак загальної групи13. Наприклад, якщо більшість працівників є 

                                                           
11

 Сукупність – соціологічний термін – загальний обсяг аудиторії. В даному випадку є синонімом поняття 
«генеральна сукупність», що означає всю множину однорідних в певному відношенні (за певною 
ознакою) об'єктів, які є предметом інтересу або дослідження. Див. також 
http://ukped.com/statti/onpd/3056-osnovni-poniattia-statystyky-ymovirnist-sukupnist-vybirka.html 

12
 Вибірка не може абсолютно точно відтворювати генеральну сукупність, тому вона завжди матиме 

певні відхилення від неї, певну похибку.  Помилка репрезентативності — відхилення вибіркової 
сукупності за певними характеристиками від генеральної сукупності. 

13 Таке дотримання пропорцій відбувається при використанні квотної вибірки, коли відбір проводиться 

за наперед заданими характеристиками на основі наявних статистичних даних про контрольні ознаки 

елементів генеральної сукупності; будується вибіркова сукупність, що відтворює найважливіші пропорції 

генеральної сукупності, і на підставі цих пропорцій розраховуються відповідні квоти підгруп, кого 

повинне охопити дослідження. Експертні опитування часто формуються за квотним принципом. Число 

характеристик, дані про які вибираються як квоти, як правило, не перевищує чотирьох. 
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жінками, було би помилкою залучати до опитування більшість чоловіків.  Крім того, у 

вибірці доцільно мати представників різних вікових груп, які повинні потрапляти за 

квотою, що відповідає справжній кількості вікових груп. Якщо у генеральній сукупності 

(у цільовій групі) молодь до 30 років становить 50 %, то приблизно такий самий 

відсоток молоді повинен зберегтися й у вибірці. 

Чим більше у вибірці критеріїв, наприклад, якщо цікавить розподіл за віком, статтю, 
освітою, професійною належністю і т.д. одночасно, тим більшою вона має бути. 

Розмір вибірки також визначається з урахуванням наявних ресурсів, в тому числі 
людських (чисельність кваліфікованого персоналу для збору та аналізу даних), 
фінансових та часу, який виділяється для дослідження. 

Загалом, для вивчення потреб у навчанні професійних спільнот в системі БПД: 

 якщо професійна група складає біля 25 осіб – рекомендуєтся опитати всіх (або як 

мінімум переважну більшість, 90%) з числа таких осіб; 

 якщо професійна група біля 100 осіб – рекомендуєтся опитати не менше 35% з числа 

таких осіб; може бути корисним охопити різними методами опитування переважну 

більшість осіб; 

 для спільнот від 500 осіб і більше – рекомендуєтся опитати від 10% до 30%.  

 

При проведенні фокус-груп слід виходити з необхідності проводити, як мінімум, по дві фокус-

групи на одну підгрупу цільової аудиторії. Залежно від результатів, може бути потреба провести 

ще кілька.  
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МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ 

 

ВИДИ МЕТОДІВ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДУ 

Критерії для вибору методів та інструментів вивчення потреб:  

 дієвість   вимірює саме те, що треба виміряти; дозволяє з достатньою мірою 

впевненості отримати необхідні дані;  

 надійність – має стандартні/перевірені критерії оцінювання та узагальнення;  

 доступність/ прийнятність для цільової аудиторії (аудиторія сприйматиме метод 

як доречний, ефективний та справедливий), 

 з групами необхідно працювати у спосіб, найбільш прийнятний для них 

(вибір інструменту дослідження); 

  досвід та знання, необхідні для розробки, використання та аналізу; наявні людські 

ресурси; 

 час, необхідний для розробки, використання та аналізу; 

 вартість розробки й використання інструментів та аналізу результатів,  

 необхідно досягати балансу між витратами на дослідження та 

потребами;  

 необхідно враховувати на який період планується навчання для цільової 

аудиторії: воно буде постійним чи разовим  від цього залежить 

обґрунтування витрат на вивчення потреб та розробку курсів навчання. 

 

Метод вивчення потреб – це шлях дослідження, спосіб отримання даних для досягнення 

поставленої мети, кожен з яких має свої особливості та порядок, як-от: аналіз документів 

(кабінетні дослідження), спостереження, інтерв’ю, фокус-групи, анкетування. 

Інструмент (інструментарій) – конкретні опитувальники, анкети чи «гайди» (інструкції та 

настанови, своєрідний план) для інтерв’юера або модератора групових обговорень, який 

показує, як мінімум, перелік питань, які порушуються під час дослідження. 

 

Під час вивчення потреб можуть використовувати наступні методи: 

 Аналіз документів (аналіз вторинних даних) – наприклад, звітів та матеріалів 

попередніх чи дотичних досліджень, посадових інструкцій, описів компетенцій, 

стратегічних планів тощо, що дозволяє отримати інформацію в динаміці/ 

перспективі (протягом декількох років). (При використанні цього методу ми не 

контролюємо збір даних, можуть бути ризики обмеженого доступу до документів та 

помилкової інтерпретації. Необхідно з масиву виділяти потрібну інформацію). 
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 Опитування: 

 Інтерв'ю  – цілеспрямована (сфокусована) бесіда респондента та інтерв'юера, під 

час якої респондент надає відповіді на пропоновані йому запитання  

 Анкетування – збір даних за допомогою анкети, що складається з продуманої 

низки запитань на визначену тему у формі письмових відповідей респондентів  

 Фокус-групи – формат модерованої групової дискусії — обговорення певної теми 

з невеличкою однорідною групою представників цільової аудиторії під 

керівництвом модератора  

 Спостереження  

 Робочі симуляції/ виконання практичних завдань відповідно до роботи (Job 

Simulations). 

Спостереження та стимуляції можуть дати дуже важливу інформацію, але потребують багато 

часу, кваліфікованих спостерігачів та чіткої методології. 

Анкетування є, напевно, одним з найбільш поширених методів. Анкетування може бути 

прикладом кількісних досліджень. Має високій рівень доступності для цільової аудиторії та 

дозволяє отримати статистично вірні дані. Відносно простий і може бути не дорогим методом. 

Водночас, результати анкетування часто потребують уточнення та прояснення інформації, яка 

може виглядати і суперечливо. Їх використання може також спричинити ефект «втоми від 

опитувань», що зумовлює відповідні ризики отримання достовірної та повної інформації.  

Інтерв’ю та фокус групи дозволяють зібрати багато якісної інформації. Ці методи дозволяють 

уточнювати відповіді респондентів. Оскільки, як правило, охоплення аудиторії є меншим, тому 

при використанні методів вкрай важливою є коректна вибірка респондентів.  

 

Розрізняють кількісні та якісні методи досліджень (які дають кількісні та якісні дані). 

Анкетування можуть бути прикладом кількісних досліджень; фокус-групи, інтерв’ю, 

спостереження та симуляції – якісними.  

Кількісні методи досліджень 
 

Якісні методи досліджень 
 

 спрямовані на отримання кількісної 
інформації (числових значень) про 
велике число об’єктів шляхом 
охоплення багатьох респондентів  

 призначені для вивчення об'єктивних, 
кількісно вимірюваних характеристик 
поведінки людей 

 в основі методик - строгі статистичні 
моделі, жорсткі вимоги  

 одна з можливостей гарантувати 
анонімність  

 

 відслідковують не кількісні закономірності, 
а орієнтуються на пізнання якості явищ  

 увага до деталей, причинно-наслідкових 
зв’язків, значень та контексту  

 можливість уточнення даних, одержання 
глибинних відповідей;  

 носять нестандартизований характер, 
гнучкі підходи  

 відносно невелика вибірка 

 одна з переваг – надання можливості 
респондентам вільно висловлюватися, 
стимулює їх креативний потенціал 
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При плануванні дослідження слід враховувати, що для вивчення потреб можуть 

використовуватися кілька різних методів, і не лише різні при визначенні поточного та бажаного 

стану,  а також в разі необхідності  кілька методів на кожному етапі. Як правило, комбінуються 

саме кількісні та якісні дослідження.  

Слід обирати саме ті методи, які найвірогідніше дозволяють отримати дані/ інформацію про ту 

чи іншу компетенцію, або знання чи навички. Це не означає, що на кожну компетенцію буде 

використовуватися окремий метод, чи один інструмент – одна компетенція. Все залежить від 

ситуації. Один метод (один інструмент) повинен розроблятися таким чином, аби по-можливості 

давати інформацію по усім знанням, навичкам та компетенціям, які вивчаються. Водночас, 

може бути ситуація, в якій оцінювання тої чи іншої компетенції, навичок чи знань може 

потребувати окремого методу чи інструменту. 

 

План збору даних (приклад) 

Що 
оцінюється: 

  Цільова аудиторія 1 …. Цільова 
аудиторія 2 …. 

Цільова 
аудиторія 3 …. 

Цільова 
аудиторія 4 … 

Поточний стан Бажаний 
стан 

      

Компетенція 
1 … 

Фокус-групи з… Інтерв’ю з 
….. 

      

Компетенція 
2 …  

Анкетування…  
Інтерв’ю з…. 

Фокус-
групи з…  
Інтерв’ю 
з…. 

      

або         

Навичка «Х» Інтерв’ю 
Спостереження 

Аналіз 
документів 
Інтерв’ю 

      

Знання «У» Аналіз 
документів 
Інтерв’ю 

Аналіз 
документів 

      

 

 Див. Додаток 2. з аналізом переваг та недоліків можливих джерел даних та Додаток 3. з 

прикладами запитань для обрання методу збору даних та вивчення потреб.  
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ОПИТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНІ ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ (АНКЕТУВАННЯ, 

ІНТЕРВ'Ю ТА ФОКУС-ГРУПИ) 

ІНТЕРВ'Ю ТА ФОКУС-ГРУПИ: ОСНОВНІ ЕТАПИ  

Основні етапи:  

I. Підготовка до інтерв'ю та фокус-групи:  

  Відбір респондентів  тих, кого будуть опитувати  

  Складання опитувальника (визначення запитань)  

  Визначення часу та місця проведення (до 2 годин)  

  Визначення способу запису 

 Пілот опитувальника /гайду для фокус-групи 

II. Проведення інтерв'ю та фокус-групи: 

 Початок – встановлення контакту  

 Основна частина  

 Завершення  

III. Обробка даних (зведення, узагальнення) 

IV. Підведення підсумків, звіт за результатами  

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

Інтерв'ю та фокус-група – це взаємодія людей, пов'язаних особливими нормами 

поведінки:  

 інтерв'юер не повинен висловлювати ніяких суджень із приводу відповідей і 

зобов'язаний забезпечувати їх конфіденційність,  

 респонденти, у свою чергу, зобов'язані відповідати на питання правдиво і вдумливо.  

 

 Важливо знати мету дослідження й на початку чітко пояснити її.  

 Пояснити, що результати використовуватимуться в узагальненому вигляді на принципах  

конфіденційності. 

 Починати з простіших запитань; складні й чутливі  залишати під кінець. 

 Наприкінці дати можливість надати додаткові коментарі (за бажанням респондентів).  

 Починати і завершувати подякою за участь у дослідженні. 
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ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІНТЕРВ'ЮЕРА ТА МОДЕРАТОРА ФОКУС-ГРУПИ 

ІНТЕРВ'ЮЕР ТА МОДЕРАТОР ФОКУС-ГРУПИ ПОВИННІ: 

 підтримувати сфокусованість на темі дослідження (управляти розмовою); 

дотримуватися наданих їм інструкцій; 

 чітко зорієнтувати респондентів щодо дослідження (мета, порядок, наступні кроки);  

 контролювати час; 

 підтримувати позитивну атмосферу,  бути ввічливими, демонструвати повагу та 

зацікавленість почути різні точки зору; уважно слухати, заохочувати відверті відповіді та 

висловлення усіх учасників;  

 бути і демонструвати неупередженість; не висловлювати свої власні позиції; не 

виказувати своє ставлення до почутих відповідей; не підказувати відповідей;  

 підводити підсумки після кожної теми, перефразовувати та уточнювати запитання, 

застосовувати інші прийоми активного слухання14; 

 приділяти увагу не лише словам респондента, але й невербальним сигналам  

поведінковій реакції, мові тіла, включаючи виразу обличчя тощо; 

 вчасно та чітко задавати запитання, в тому числі уточнюючі; 

 стиль (темп і гучність) мовлення має бути комфортним для респондентів, важливо чітко 

вимовляти (артикулювати) запитання. 

 Якщо ви плануєте використовувати пристрої аудіо запису – про це слід попередити 

респондента, а також гарантувати, що зроблені записи використовуватимуться 

виключно вами/командою, що проводить дослідження, для розшифрування даних і що 

за жодних умов ви не передаватиме їх іншій стороні/ особі. Також слід наголосити, що 

ви проводити опитування на умовах анонімності. Якщо респондент не погоджується 

давати інтерв’ю чи брати участь у фокус-групі при використанні запису, ви маєте 

виключити пристрої запису. 

 

ІНТЕРВ'Ю 

 

Інтерв'ю бувають трьох видів:  

 Структуровані інтерв’ю передбачають підготовку та використання однакових запитань, 

що задаються респондентам в однаковому порядку. 

 Напівструктуровані інтерв’ю дозволяють при дотриманні в цілому загального порядку 

та формулювань запитань додавати запитання у відповідь на слова респондентів, 

передбачають більше гнучкості.  

                                                           
14

 Активне слухання – процес фокусування уваги на співрозмовнику та заохочення його до 
розповіді/відповіді на запитання завдяки справжній зацікавленості почути відповідь, вербальним та 
невербальним прийомам.  
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 Неструктуровані інтерв’ю – вільне обговорення заздалегідь визначеної теми, питання 

можуть формулюватися по-різному і ставитися у різній послідовності. 

 Незалежно від типу інтерв’ю, до них необхідно 

належним чином готуватися! 

 Використовуються як при якісних, так і кількісних 

дослідженнях. 

 

Структуровані інтерв’ю дозволяють: 

 отримувати первинні дані (багато якісних даних);  

 уточнювати деталі; 

 порівняти дані в рамках великих груп або між різними групами; 

 доповнити кількісні дані. 

 Проведення структурованого інтерв’ю може потребувати роботи кількох підготовлених 

інтерв’юерів. 

  Належна організація може зайняти багато часу.  

Важливо: 

 чітко фіксувати відповіді респондента (бажано, записувати цитрати, аби 

уникнути ризику додавання інтерпретацій інтерв’юера)  

 підтримувати баланс між контактом очима і записуванням даних (це може 

потребувати додаткових зусиль, адже не завжди прийнятно використовувати 

диктофон). 

 

  ФОКУС-ГРУПИ 

Фокус–група – це вид якісного дослідження (збір якісних даних  вербальної та невербальної 

інформації). 

Ведучий – модератор – веде сфокусоване обговорення в однорідній групі (6-12 осіб), заохочує 

учасників до дискусії, до висловлювання своїх думок. Ґрунтується на принципах групової 

динаміки. Тривалість  – до 2 годин. 

Під час фокус-групи кожен її учасник висловлюється щодо поставлених модератором запитань  

 це дозволяє почути різні точки зору. Це є обов’язком модератора забезпечувати такий 

процес, створювати можливість та заохочувати висловлюватися кожного учасника. 

Фокус-група дозволяє: 

 оперативно отримати глибинну інформацію 

 виявити відмінності у розумінні або сприйнятті певної проблеми, події чи явища, 
мотивації. 
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Фокус-групи найчастіше використовуються для генерування ідей, перевірки гіпотез, уточнення 

даних, інтерпретації результатів; вивчення особливостей певної ситуації.  

Важливим є залучення фахового/ досвідченого модератора, здатного не тиснути, але водночас 

«розговорити» учасників та враховувати ризики домінування “говорунів”/впливу на інших дуже 

самовпевнених учасників.  

Модерація обговорення та ведення записів може бути складним завданням для однієї людини, 

тому часто для проведення фокус-групи готується відповідна команда фахівців, між якими 

розподілені ці функції (потреба додаткових ресурсів).  

Важливими є належні умови для проведення фокус-групи – окреме тихе приміщення з 

гарною акустикою та просторе для того, щоб учасники сиділи за круглим столом чи у колі, 

комфортне для учасників.  

Фокус-групи не є дешевим механізмом, адже можуть потребувати витрат на спеціальні 

приміщення та оплату праці модераторів. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ФОКУС-ГРУПИ  

Слід враховувати, що при проведенні фокус-груп, як і інших способів групового обговорення, 

важливо забезпечити, аби учасники почували себе комфортно, в тому числі, психологічно, для 

того, аби вони були готові ділитися своїми думками. На це впливають кілька факторів: 

приміщення, модератор, інші учасники, запитання тощо.  

Тому, слід дотримуватися наступних принципів: 

 При формуванні груп (які, як зазначалося, мають бути однорідними) важливо 
враховувати, чи почуватимуться учасники достатньо безпечно, аби говорити відверто. 
Наприклад, не варто зводити в одну групу керівників та підлеглих, тих працівників, між 
якими є конфлікт тощо.  

 Спеціальне /Зручне приміщення  

 Відсутність зайвих / не потрібних предметів/ матеріалів, які не є фокусом обговорення, 
аби учасники на них не відволікалися 

 Чітке дотримання регламенту/ правил проведення груп – повідомити їх учасникам та 
слідкувати за дотриманням.  

 Основні правила - взаємоповага, толерантність, уважність, відкритість, щирість, 
активність. (Приклад показує модератор і заохочує до цього учасників) 

 Усі точки зору мають бути вислухані та повинні бути розглянуті у подальшій роботі. 
Кожен має мати можливість висловити свою точку зору. Необхідно висловлюватися 
по черзі, не перебиваючи один одного. Учасники не критикують позиції інших, 
натомість висловлюють своє бачення 

 Результати обговорення на фокус-групі є анонімними, використовуються лише в 
узагальненому вигляді. 

 Мобільні телефони мають бути відключені  

Отримані дані по одній фокус-групі порівнюються з даними інших аналогічних фокус-
груп (з такою ж аудиторією), після чого визначається потреба у проведенні додаткових 
фокус-груп та робляться висновки. 



ПРОЕКТ 

25 
 

АНКЕТУВАННЯ 

Переваги анкетування: 

 можливість отримання як кількісних, так і якісних даних  

 відносно легко організувати  

 простіше зводити результати  

 респондентам легко брати участь. 

Існують ризики помилкової інтерпретації запитань та відповідей, оскільки при використанні 

анкетування не можливо: 

 уточнити відповідь під час використання інструменту  

 проконтролювати «серйозність» відповідей респондентів, повноту 

відповідей  

 проконтролювати хто заповнюватиме анкету та кількість повернених 

заповнених анкет.  

РОЗРОБКА АНКЕТИ 

Можна використовувати готові інструменти опитувань (наприклад он-лайн опитування як-от 

Survey Monkey, Google Survey) 

Звертайте увагу на час, необхідний для заповнення анкет. Чим довшою є анкета, тим меншою є 

ймовірність її заповнення.  

Після пілотування рекомендується на початку анкети зазначити, скільки часу, орієнтовно, 

потребуватиме заповнення анкети.  

 

СТРУКТУРА АНКЕТИ 

Структура анкети:  

 назва 

  преамбула або вступна частина (хто і для чого проводить опитування; 
орієнтація, як заповнювати анкету; гарантії анонімності; орієнтовна тривалість,  
подяка за участь) 

 основна змістовна частина 

  соціально-демографічний блок (паспорт). 

 

ТИПИ ТА ВИДИ ЗАПИТАНЬ 

Розрізняють такі типи запитань, що слід враховувати при складанні опитувальників: 

 прямі або непрямі/опосередковані  
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 відкриті, закриті та напівзакриті: 

o закриті (так – ні – не знаю)  

o закриті з варіантами відповідей  

o з оціночною шкалою  

 запитання-меню (один і більше варіантів відповіді) або альтернативні  (лише 

один варіант відповіді) 

 

ВИДИ ЗАПИТАНЬ 

 

 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАПИТАНЬ 

 

При виборі та формулюванні запитань важливо враховувати наступні вимоги:  

 кількість запитань має бути достатньою, для того, щоб отримати потрібну інформацію, 

не замалою, але і не завеликою, аби не відвернути респондента від заповнювання;  

 ставити/задавати тільки ті запитання, відповідь на які насправді потрібна (такі, що 

відповідають цілям та завданням дослідження); лише на тему, на яку респонденти 

можуть відповісти; 

 не об'єднувати в одному запитанні кілька запитань (наприклад, не коректно запитувати 

– «Наскільки цікавим та корисним для вас був цей захід?», оскільки захід може бути 

ЗАПИТАННЯ 

ЗМІСТОВН ДОПОМІЖН

Контактн
і 

Соціально-
демографічні 

Фільтр
и 

Запитанн
я  
про 
поведінку 

Запитання 
про 
 установки,  
ставлення та  
суб'єктивні  
думки  

Контрольн
і 

Запитання  
про 
 знання  
(факти) 

Нейтральн
і 

Чутлив
і 

Підготовч
і 
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цікавим, а не корисним, і ви не знатимете з відповіді респондента, на яке саме 

запитання він давав відповідь/ що саме оцінював); 

 формулювати просто, чітко, лаконічно, зрозуміло (не вживати вузької професійної 

термінології); по-можливості, уникати довгих формулювань запитання; усі респонденти 

повинні розуміти запитання однаково; 

 формулювати нейтрально, аби запитання не містили “підказку” щодо очікуваних 

відповідей або не нав’язували певний варіант відповіді (див. далі детальніше); 

 комбінувати відкриті та закриті запитання; (як правило, при самостійному заповненні 

анкет не всі учасники відповідають на відкриті запитання достатньо детально і повно; 

чим більше відкритих запитань – тим менша вірогідність отримання відповідей; до того 

ж дані по відкритим запитанням складніше зводити); під час фокус-груп, навпаки, 

більшість запитань є відкритими; 

 приділяти увагу логіці / порядку запитань (від загальних до специфічних, починати з 

простіших (див. далі); 

 краще формулювати запитання у ствердній, а не заперечній формі; 

 слід дбати про граматичну правильність (помилки відволікають і можуть дратувати 

респондентів і тлумачитися як несерйозне ставлення організаторів анкетування). 

Варто перевірити, чи однаково звучать запитання для різних статей. 

 

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАПИТАНЬ 

 Складні й чутливі запитання не ставити на початку, краще  під кінець  

 Основні та контрольні питання не слід розташовувати одне за одним. 

 Якщо респондент зрозуміє, що йому не довіряють, і його перевіряють, то це 

може відобразитись на достовірності подальшої інформації.  

 Не варто допускати скупчення однотипних питань (ряд альтернативних, закритих, 

відкритих питань чи питання табличної форми тощо).  

 Це призводить до втомлюваності респондента, викликаючи відчуття 

монотонності. У цьому випадку слід ширше використовувати все різноманіття 

можливих питань.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПИТАНЬ ПРО МИНУЛІ ПОДІЇ  

Під час формулювання запитань про події, віддалені у часі, слід враховувати обмеження та 

вибірковість пам`яті –  інформація про давні або неважливі події втрачається).  
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Так, якщо наявний часовий зсув – респондент може підтвердити, що певна подія відбулась, 

навіть якщо це не так.  

Тому в анкеті можна: 

 використовувати нагадування – включати підказки, наприклад, перелік видів діяльності, 

назв тренінгів тощо (перелік має бути вичерпним),  

 максимально конкретизувати запитання, 

 вказувати точну дату в періоді:  

– 1 рік для незвичайних подій 

– 2 тижні або місяць – для звичайних, повсякденних  подій. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НЕЙТРАЛЬНОСТІ ЗАПИТАНЬ ТА ПОСТАНОВКИ ЧУТЛИВИХ ЗАПИТАНЬ 

Важливо формулювати запитання нейтрально та обережно ставити чутливі запитання. 

Чутливі запитання – ті, які викликають побоювання у респондента, що його/її відповідь може 

йому/їй зашкодити або “показати у невигідному світлі”.  Для отримання відповіді на чутливі 

запитання може бути вкрай доцільним використовувати анонімні опитування (конверти, 

скриньки). Також ,слід розглядати питання про отримання чутливої інформації від інших осіб. 

Під час формулювання запитань для опитувальників/ анкет (як при анкетуванні, так й інтерв’ю) 

про знання, навички, ставлення чи поведінку слід враховувати:  

 вплив соціальних стереотипів, уявлень про належну поведінку; як правило люди не 

хочуть виглядати погано/ непоінформованими, і тому схильні давати соціально 

прийнятні відповіді. 

 Якщо питання пов’язане з оцінкою не схвалюваної у суспільстві поведінки або 

діяльності, слід дати зрозуміти респонденту, що відповідь не викличе осуду. Наприклад, 

почати так: „існує думка, що.., а інші вважають... А як ви вважаєте?”  

 Слід підбирати доречний контекст та використовувати прийнятні часові рамки: 

– для соціально схвальної поведінки – питати про недавнє минуле; 

– для соціально несхвальних дій – спочатку говорити про віддалене минуле, 

дізнатися у респондента, чи доводилося йому здійснювати такі дії, а тільки потім 

обговорювати з ним події теперішнього часу. 

 Питання не повинні “загрожувати” самолюбству, гідності респондента, його 

переконанням. „Чому вам не подобається робота...(далі вказується конкретний 

державний орган або людина)? Краще попросити оцінити роботу декількох організацій, 

яких він знає, наприклад, за 5-бальною шкалою.  

 Питання не повинні містити установок, як, наприклад, у цьому випадку: „Чим вам не 

подобається одноманітна робота, мабуть, тим, що не заставляє думати.”  
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 Не слід допускати, щоб конструкція питання спрямовувала до відповіді. „Ви ж не 

думаєте?” – „Ні, не думаю...”, „Чи не бажаєте?..” – Так, бажаю”. 

 Для мінімізації побоювань використовуються вступні слова «Чи не знаєте Ви 

випадково» або «Чи не могли б Ви пригадати»  

 Задавати додаткові уточнюючі запитання для уникнення переоцінки знань чи стійкості 

переконань. 

 Враховувати, що при виборі з довгого списку невідомих понять чи імен у респондента 

виникає бажання дати надлишкову кількість позитивних відповідей. 

 Застосовувати відкриті запитання. 

 

АНОНІМНІСТЬ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ В ОПИТУВАННІ   

Як вже було зазначено, респондентам легше відповідати на чутливі запитання, якщо анкети є 

анонімними. Як правило, респонденти почуваються вільніше у наданні своїх відповідей при 

анонімному анкетуванні. При проведенні опитувань в організаціях в Україні, особливо із 

закритою ієрархічною організаційною культурою та культурою з орієнтацією на покарання 

винних, а не на експериментування та вдосконалення, часто виникає острах того, що 

організатори опитування знатимуть, хто надав які відповіді, і тому уникають чесних відповідей 

на запитання. Тому, часто існує потреба проведення саме анонімних опитувань, де результати 

використовуються в узагальненому вигляді.  

Відповідно до результатів досліджень: 

 Найкращий спосіб отримати різні оцінки/відповіді – використовувати принцип 

анонімності під час опитування підлеглих та колег, в той час як відповіді керівників 

мають бути відкритими. 

– Під час заповнення не анонімних анкет, респонденти з числа підлеглих намагаються 

бути поблажливими до своїх керівників. Результати анонімних опитувань є більш 

правдивими та об'єктивними, та включають в себе різні оцінки як найнижчі, так і 

найвищі. 

– Керівники, які беруть участь в анонімних опитуваннях, зазвичай більш критичні щодо 

своїх підлеглих. В умовах не анонімних опитувань, керівники більш схильні до того, щоб 

давати різні оцінки своїм підлеглим, як найнижчі, так і найвищі. 

 

Важливим є питання збереження конфіденційності тоді, коли опитування не є анонімними, 

особливо, коли відбувається самооцінювання та оцінювання за принципом 360. Доступ до 

таких результатів повинні мати лише ті, хто проводять опитування, часто це працівники 

управлінь з питань людських ресурсів, людина, щодо якої проводиться оцінювання/вивчення 

потреб, її безпосередній керівник та вище керівництво.  
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ПРОПОНОВАНІ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ АНКЕТИ 

 У закритих запитаннях можуть пропонуватися як вербальні варіанти відповідей, так і 

числові шкали. 

 Необхідно зазначати в інструкції, яку кількість відповідей може обрати респондент. 

 Якщо передбачається, що респондент має обрати одну відповідь з пропонованих, то 

варіанти відповідей мають бути взаємо виключними; (там, де допускається 

множинний вибір варіантів відповідей це правило не діє). 

 Часто правильну відповідь розміщують на початку чи кінці списку альтернатив. Але, 

під час відповіді, зазвичай, увага респондента фокусується на першому та 

останньому варіанті відповіді (більше до першого), і більше всього позитивних 

відповідей буває на перше питання. По-можливості, розташовуйте варіанти не 

послідовно, а у випадковому порядку.  

 Якщо є потреба оцінити великий список альтернатив перевага має надаватися 

окремим оцінкам кожного параметра, ніж вибору декількох варіантів зі списку. 

 Якщо питання не містить візуальної допомоги, не користуйтеся шкалами, які містять 

більш 4-5 вербальних альтернатив. Для більшого числа градацій підходять цифрові 

шкали.  

 Застосовуйте ранжування – звичайні, по три найменш і найбільш важливі. 

Ранжування має бути з обмеженої кількості варіантів (7-10). 

 Інколи для шкал використовують різні аналогії, наприклад, термометр, сходи, 

годинник тощо. 

 

Для того, хто заповнюватиме анкету, варіанти відповідей та шкала має бути: 

 зрозумілою, може містити пояснення; 

 чіткою/ однозначною;  

 охоплювати увесь необхідний спектр відповідей (всі можливі варіанти); 

 може бути не закритою та передбачати варіант додавання відмінної відповіді (опція 

– інше). 

 

ШКАЛА ВІДПОВІДЕЙ ПРИ ЗАКРИТИХ ЗАПИТАННЯХ, ПРИКЛАДИ 

Як зазначалося, можуть використовуватися різні варіанти відповідей на закриті запитання та 

різні шкали. Замість варіанту «так – ні» пропонуємо використовувати дещо розширену градацію 

відповідей, яка дозволяє враховувати відтінки позитивної («так» і «скоріше так, ніж ні») та  

негативної («скоріше ні, ніж так» і «ні») відповідей.  
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Наприклад15:  

1. «Чи важливо для Вас під час розмови з клієнтом розуміти, які емоції ви 

переживаєте?» 

 Так  Скоріше так, 
ніж ні 

 Скоріше ні, ніж 
так 

 Ні   

В цю шкалу часто необхідно додавати варіант – «складно відповісти», але це залежить від 

запитання. При цьому, краще не використовувати опцію «не знаю», оскільки частині 

респондентів може бути складно сказати, що вони чогось не знають, до того ж часто 

ситуація може бути пов’язана не зі знаннями, а з оціночними судженнями. 

Наприклад16:  

2. «На Вашу думку, чи повинні працівники, відповідаючи на телефонний дзвінок, 

усміхатися, вітаючи дозвонювача?»  

 Так  Скоріше так, 
ніж ні 

 Скоріше ні, ніж 
так 

 Ні  Складно 
відповісти 

 

 

Шкала за цим 5-рівневим принципом може стосуватися не лише констатації «так-ні», але й 

також рівня згоди з твердженням, оцінювання рівня важливості тощо. 

Наприклад: 

3. На Вашу думку, наскільки для людини, що працює інтегратором важливо вміти 

спілкуватися зі ЗМІ (давати інтерв'ю, брати участь у тв- та радіо програмах)? 

 Важливо 
 

 Скоріше 
важливо, 
ніж ні 
 

 Скоріше не 
важливо 
 

 Взагалі не 
важливо 

 Складно 
відповісти 

Шкала може бути і більшою, наприклад, з розмежуванням трьох рівнів позитивних відповідей: 

 Дуже 
важливо 

 

 Важливо  Скоріше 
важливо, 
ніж ні 
 

 Скоріше 
не 
важливо 
 

 Взагалі не 
важливо 

 Складно 
відповісти 

 

Цю і подібну шкалу можна подавати у табличному вигляді при оцінюванні різних 

характеристик та для полегшення обробки позначати цифрами.  

Наприклад:  

4. Оцініть, будь ласка, інформацію, що подавалася під час тренінгу. Чи відповідала 

вона нижче наведеним характеристикам. Будь ласка, оцініть кожну характеристику 

окремо, і використовуючи шкалу від 1 до 5, де відповідь 5 – так, 4 – скоріше так, 

ніж ні, 3, і так, і ні, 2 0 скоріше ні, ніж так, 1 – ні.  

                                                           
15

 Запитання для оцінювання рівня компетенції «управління емоціями» та «ефективна комунікація». 
16

 Запитання для оцінювання рівня компетенції «ефективна комунікація». 
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Зміст тренінгу Оцінка 

2.1. Зрозумілість інформації  5 4 3 2 1 

2.2. Доречність/актуальність  інформації 5 4 3 2 1 

2.3. Корисність і можливість застосування знань та 

навичок на практиці 

5 4 3 2 1 

2.4. Новизна інформації 5 4 3 2 1 

2.5. Якість роздаткових матеріалів 5 4 3 2 1 

 

Це саме запитання може бути поставлене й інакше. При цьому має зберігатися оцінювання 

кожної характеристики окремо. Наприклад:   

5. Оцініть, будь ласка, якою мірою Ви задоволені змістом тренінгу за наступними 

показниками (обведіть у кожному рядку цифру, яка найбільше відповідає Вашій 

думці: 5 – цілком задоволений; 4 – скоріше задоволений ніж ні; 3 – скоріше не 

задоволений, ніж задоволений; 2– зовсім незадоволений; 1 –  важко сказати)  

Звернуть увагу на те, що не завжди запитання які передбачають констатацію по шкалі «так-ні» 

даватимуть вам таку ж інформацію, якщо ви питаєте про рівень задоволення. 

Можна використовувати і більші шкали і просити респондентів обрати варіант по 7, 10 чи 12 

бальній шкалі. При цьому необхідно пояснювати градацію шкали, чітко вказавши, де є 

мінімальна, а де максимальна згода з твердженням чи максимальний бал17. Наприклад: 

6. Наскільки виправдилися Ваші очікування щодо тренінгу/ заходу? 

Оцініть, будь ласка, це по 10-бальній шкалі, при чому, 0 – взагалі не виправдалися, 9 – 

повністю виправдали та 10 – перевищили очікування. Обведіть кружечком обраний варіант 

відповіді 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прокоментуйте, будь ласка, Вашу відповідь………………………...……………………..… 

Інший приклад18: 

7. «На Вашу думку, якою мірою для спеціаліста відділу важливо розуміти стратегічні 

пріоритети діяльності організації в цілому». Оцініть, будь ласка, це по шкалі від 1 до 

7, де, 1 – взагалі не важливо, 7 – вкрай важливо. Обведіть обрану Вами цифру 

                                                           
17 Чим більше шкала, тим складніше може бути зведення даних. При підведенні підсумків по 

великій шкалі можна «ділити» її на меншу кількість секторів, визначаючи тенденції мінімальних 

– середніх та максимальних оцінок. 

18
 Запитання для оцінювання рівня компетенції керівників «управління людськими ресурсами» та 

«орієнтація на результат».  
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(При заповненні в електронному вигляді прохання має бути сформульоване 

відповідно – Оберіть/ позначте, будь ласка, відповідну цифру. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Прокоментуйте, будь ласка, Вашу відповідь………………………...……………………..… 

Зверніть увагу на те, що часто є потреба додати прохання до респондентів прокоментувати 

відповідь, особливо там, де важливі деталі та причини. Прохання щодо коментаря може 

виноситися як окреме запитання. Водночас, не варто сподіватися на отримання таких 

коментарів від усіх респондентів.  

 

ФОРМАТУВАННЯ АНКЕТИ 

Форматування анкети має важливе значення. Воно має бути таким, що сприяє наочності 

запитань та відповідей, аби респонденту було зручно нею користуватися. Також, форматування 

може бути зумовлене потребою подальшого сканування заповнених анкет. 

 Кожне питання повинно мати унікальний порядковий номер (наскрізна нумерація, у 

тому числі у підпунктах таблиць). 

 Шрифт має бути крупним та чітким; допускається підкреслення особливо важливих 

моментів, використання курсиву; можна виділяти тексти запитань жирним шрифтом, а 

тексти варіантів відповідей подавати звичайним шрифтом. 

 Після запитань, там де потрібно, мають бути інструкції щодо того, як відповідати на 

запитання (стисло, в дужках або курсивом). 

 Інтервали/ відступи між запитаннями та варіантами відповідей сприяють легшому 

сприйняттю анкети. 

 Питання та відповідь мають бути розміщені на одній сторінці (не допускати розривання 

запитання з відповідями на різних сторінках). 

 Має бути відведено достатньо місця для відкритих питань.  

 

Можна використовувати готові он-лайн інструменти опитувань, наприклад Google Survey, 

Survey Monkey. При використанні таких інструментів базові вимоги до формулювання та 

форматування запитань та відповідей є тими самими.  

 

 

 



ПРОЕКТ 

34 
 

ПІЛОТУВАННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА 

Після розроблення анкети для інтерв'ю чи інструкції/ «гайду» для фокус-групи обов’язково 

необхідно здійснити пілотування   апробацію  цього інструменту.  

Для пілотування слід запросити достатню кількість осіб, як з числа потенційної цільової 

аудиторії, так і колег. Вони повинні бути поінформовані про те, що їх запрошують з метою 

оцінювання дієвості інструменту. Водночас, сама процедура опитування має бути саме такою, 

як і планується для опитування. Це включає – жодних додаткових коментарів чи пояснень по 

ходу опитування.  

Етапи пілотування: 

I. Відбір та запрошення учасників 

II. Проведення пілотного опитування 

1. Вступ (про мету та порядок проведення пілоту) 

2. Опитування 

3. Зворотній зв'язок щодо інструменту після завершення 

III. Доопрацювання інструменту з врахуванням отриманих уроків. 

 

Під час зворотнього зв'язку важливо приділити увагу, наприклад, таким аспектам: 

 Чи всі формулювання були зрозумілі для учасників, якщо ні – то що саме викликало 
труднощі і чому? 

 Чи всі варіанти пропонованих відповідей були зрозумілими, виглядали логічно і 
пропонували опції, які відповідали би можливому вибору респондентів? 

 Чи зручно заповнювати анкету? 

 Чи достатньо часу для заповнення анкети (відповідає часу, зазначеному в орієнтації)? 

 Чи є запитання, які варто було би додати до анкети? 

 Що пропонували би змінити? 

 Яке загальне враження від анкети – які відчуття щодо мети опитування, чи прийнятним 
є тон запитань? та ін. 

Може бути корисним також аналіз заповнених анкет, аби переконатися, що він дає очікуваний 

результат щодо збору даних.  

Результати пілотування слугують основою для доопрацювання інструментів опитування (анкет).  

ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ. ГАРАНТУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА 

ПОРІВНЮВАЛЬНОСТІ ДАНИХ 

Під час проведення опитування важливо чітко пам’ятати про визначені цілі дослідження, 

дотримуватися етапів і часових рамок та інших інструкцій, зокрема, належним чином 

використовувати розроблені інструменти – однакові інструменти застосовувати однаково усіма 

інтерв’юерами по відношенню до відповідної групи респондентів. 
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Це означає, що при проведенні опитування однієї цільової аудиторії по Україні різними 

інтерв’юерами (наприклад, працівниками різних правових клубів PRAVOKATOR – у випадку 

вивчення потреб професійної спільноти, як-от, фронтлайнерів, інтеграторів, працівників відділів 

представництва тощо) важливим є використання однакових методів та інструментів опитування 

та належне зведення даних для того, аби дані могли би бути порівнюваними і їх можна було 

узагальнювати для всієї спільноти цільової аудиторії. Це дозволить побачити як загальні спільні 

питання, так і специфіку по регіонам.  

Використання тих самих інструментів, або частини запитань з розроблених анкет чи гайдів для 

інтерв’ю, дозволяє отримувати дані, які при належному зборі дозволяють порівнювати дані у 

часі, іншими словами – відслідковувати динаміку.  

Будь-які зміни у процесі дослідження повинні обговорюватися зацікавленими сторонами, що 

проводять опитування, та відображатися у звіті для врахування у майбутньому.  

 

АНАЛІЗ ДАНИХ 

Проведене опитування («польовий етап») дає масив даних, які необхідно відповідним 

чином звести, узагальнити, проаналізувати, представити у графічному вигляді та 

зробити висновки на основі отриманої інформації, в тому числі рекомендації.  

Дані опитування також можуть виноситися на обговорення з експертами та 

іншими зацікавленими сторонами, що може дати додаткову цінність для інтерпретації 

даних та планування подальших дій.  

Етапи зведення та аналізу даних є такими ж важливими, як і їх збір (власне опитування 

 «робота в полі»), оскільки неправильно проінтерпретовані дані призводять в 

подальшому до некоректних висновків та помилкових дій. 

Зведення даних це комплекс дій по роботі з масивом усіх отриманих даних, підрахунок 

та узагальнення даних, їх групування19. Іншими словами, відповіді окремих 

респондентів зводяться (збираються) і розглядаються разом по кожному питанню та їх 

блокам. Зведення даних здійснюється з метою отримання інформації, характерної для 

сукупності цільової аудиторії, а не просто по її окремим представникам, для визначення 

характерних (типових) рис, істотних відмінностей, загального (спільного) та 

закономірного, визначення основних тенденцій. (Це не означає автоматичне 

відкидання індивідуальних особливостей, натомість вони визначаються та описуються 

саме як індивідуальні характеристики (потреби), які можуть потребувати інших підходів 

для вирішення та мати іншу пріоритетність). 

                                                           
19

 Зведення буває просте і складне. Просте зведення – підрахунок підсумків первинного статистичного 

матеріалу. Складне зведення  вибір групувальних ознак, на основі яких відбувається групування, 

встановлення меж групування, підрахунок групових і загальних підсумків, а також викладення 

результатів зведення у вигляді статистичних таблиць чи графіків.  

Зведення може відбуватися як вручну, так і «машинне» (що передбачає переведення даних у відповідні 

обчислювальні програми). 
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Аналіз зведених даних може дати важливі як кількісні, так і якісні дані.  

При аналізі кількісних даних необхідно звертати увага на наступне: 

 частота відповіді 

o Наприклад, відсоток (та кількість) людей на кожному рівні, які сказали, що 

потребують навчання з управління стресом; 

 крайні та середні показники по шкалі оцінювання 

o Наприклад, оцінка респондентами своєї спроможності управляти емоціями по 

шкалі від 1 до 5, 1 – добре, 5 – погано); 

 варіативність відповідей 

o Наприклад:  

 більшість респондентів вказали, що їх навички управління емоціями на рівні 2, 

 1/3 респондентів оцінили свої навички на рівні 1, 1/3 респондентів оцінили на 

рівні 3 та 1/3 респондентів оцінили на рівні 5.  

Кількісні дані дозволяють говорити про тенденції, поширеність явища тощо. При аналізі 

кількісних даних для вивчення потреб не можна фокусувати увагу виключно на 

«більшості» відповідей, особливо якщо вона не є переважною більшістю і якщо 

опитування не є репрезентативним. Наприклад, якщо 60% працівників вказали, що 

добре вміють управляти своїми емоціями, а 30%  «ні», то це не означає, що немає 

потреби в навчанні управлінню емоціями, відмінним може бути, наприклад, охоплення 

аудиторії навчанням, пріоритетність розробки програми навчання, або пропозиція 

шляхів навчання (на базі організації чи направлення на заходи інших організацій). 

Інтерв’ю та фокус-групи також можуть дати не лише якісні, але й певні кількісні дані (в 

т.ч. щодо «більшості» чи «меншості»), інформацію щодо тенденцій.  Для цього усі 

записи відповідей підсумовуються, розбиваються по групам. У них визначаються спільні 

моменти. Кожному типу відповідей присвоюється певний «код» і підраховується їх 

частота. (У разі потреби та залежно від надійності джерела, досвіду, ключової ролі 

аспекту, кожному варіанту відповіді може приписуватися певна вага). 

Аналіз якісних даних надає більш детальну інформацію, що може слугувати 
поясненням питання, його причин, історії, кількісних даних.  

Під час аналізу та узагальнень важливо уникати стереотипів та упереджень, не відсікати 

дані, які, із суб’єктивної точки зору, є неважливими. А також уникати хибних 

узагальнень, в тому числі не дозволяти поширення узагальнень інформації про одні 

явища на не пов’язані інші (наприклад, якщо респонденти висловили не зацікавленість 

у навчанні щодо управління персоналом, це не означає, що потреби в такому навчанні 

не існує, для таких висновків потрібним є аналіз й інших даних).  
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ПІДГОТОВКА ЗВІТУ 

За результатами аналізу даних готується звіт про вивчення потреб у навчанні та розвитку.  

Звіт повинен містити: 

 інформацію про проведене опитування: період, хто проводив, які методи 

використовувалися, хто був залучений та інші організаційні аспекти 

 портрет респондентів (інформація по основним демографічним характеристикам та 

ключовим показникам) 

 опис основних отриманих результатів (даних опитування) 

 висновки та рекомендації 

 додатки (в т.ч. інструментарій дослідження, тобто опитувальники). 

 

При описі основних отриманих результатів, як правило: 

 кількісні дані представляються у графіках, що супроводжуються відповідним описом 

(поясненнями);  

 (анонімні) цитати респондентів використовують для опису/пояснення, ілюстрації 

кількісної інформації; 

 інформація подається по кожній цільовій аудиторії (якщо відбувається вивчення потреб 

у навчанні та розвитку кількох аудиторій), із зазначенням як спільних аспектів, так і 

особливостей. 

 

Висновки та рекомендації повинні чітко демонструвати наявні потреби у навчанні та розвитку 

працівників по кожній цільовій аудиторії. Важливо не лише дати назву потребу, але й, по-

можливості, описати, що мається на увазі – які аспекти питання є найважливішими, наскільки 

вони є поширеними, яким формам чи частоті навчання працівники надають переваги тощо.  

Рекомендації можуть містити інформацію щодо пріоритетних дій, варіативності, основних 

блоків майбутніх навчальних програм тощо.  

 

ПІСЛЯ ЗВІТУ 

Після виявлення потреб у навчанні та розвитку та написання звіту як такого важливо також: 

 приготувати «самері»20 звіту зі стислим описом основних даних та результатів вивчення 

потреб, 

 забезпечити його доступність для ключових зацікавлених сторін, 

                                                           
20

 Мова про те, що крім повної версії звіту, в якому міститься опис усіх важливих деталей дослідження, 

готується варіант стислого викладу основної інформації звіту на кілька сторінок  т.зв. «самері» звіту.  
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 провести презентацію та обговорення звіту із залученням керівництва та зацікавлених 

сторін, 

 використовувати матеріали вивчення потреб під час реалізації функції навчання та 

розвитку персоналу, в тому числі розробки, передбачених нею, програм навчання та 

розвитку, 

 використовувати як основу для порівняння з наступними результатами вивчення потреб 

та під час аналізу успішності майбутнього навчання.  

 

Під час аналізу результативності наступного навчання варто враховувати рівні впливу 

навчання, і, відповідно, різні рівні оцінювання, що враховують як зміну рівня поінформованості 

(знань), так і зміну ставлення чи/та поведінки: 

 реакція учасників на навчальний захід (враження, емоції, чи сподобався, нові ідеї чи 

плани) 

 навчання (отримання нових знань, розвиток нових навичок 

 поведінка (використання нових знань та підходів на практиці) 

 вплив на діяльність організації в цілому21. 

Аналіз цих трьох рівнів дозволяє дати відповіді на такі важливі запитання, як-от:  

− Чи варто продовжувати таку програму? 

− Як можна покращити програму навчання та розвитку? 

− Як можна покращити ефективність навчання? 

− Як забезпечити постійну узгодженість? 

− Як переконатися, що навчання відповідає стратегічним цілям? 

− В чому цінність програми навчання? 

 

Фахівці наголошують на тому, що використання моделі «у зворотньому напрямі» (від 

усвідомлення бажаного впливу на діяльність організації – визначення бажаної 

поведінки працівників – до визначення тих нових знань і навичок, а також умов 

навчання) і є найкращим способом ефективного планування навчання та розвитку 

відповідно до потреб22.  

                                                           
21

 Див. модель Дональда Кіркпатрика, розроблену в його дисертації у 1955 р. 
https://learning.linkedin.com/blog/learning-thought-leadership/the-best-way-to-use-the-kirkpatrick-model--
the-most-common-way-t; http://trenerskaya.ru/article/view/model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-donalda-
kirkpatrika; https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16909 
 
22

 Див. початок Методичних рекомендацій, частину «Потреби та вивчення потреб», а також Додаток 5. 

https://learning.linkedin.com/blog/learning-thought-leadership/the-best-way-to-use-the-kirkpatrick-model--the-most-common-way-t
https://learning.linkedin.com/blog/learning-thought-leadership/the-best-way-to-use-the-kirkpatrick-model--the-most-common-way-t
http://trenerskaya.ru/article/view/model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-donalda-kirkpatrika
http://trenerskaya.ru/article/view/model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-donalda-kirkpatrika
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16909
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 ДОДАТОК 1. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ПОТРЕБ 

Існують підходи, згідно з якими в процесі аналізу ситуації та проактивного вивчення проблем  

розрізняють чотири основі етапи вивчення потреб відповідно до їх рівнів: 1) потреби організації 

(бізнес-потреби), 2) потреби, пов’язані з діяльністю та її результатами (або функціональні 

потреби), 3) навчальні потреби та 4) потреби учасника програми навчання.   

Нижче наведено приклади запитань, відповідь на які може бути потрібною під час аналізу 

ситуації та вивчення потреб у навчанні та розвитку23. 

 

Етапи 
 

Приклади запитань 

1: Потреби 
організації 
(Business Needs) 

 Яку проблему чи проблеми хотілося би розв’язати?  

 Як проблема впливає на досягнення стратегічних цілей організації/ реалізацію 
стратегії? Яку(і) стратегію(ї) необхідно підтримати? 

 Як проблема пов’язана з цінностями організації? 

 Що відбувається всередині та зовні організації, як це пов’язано з проблемою; 
що спричиняє проблему або є наслідком? Які в організації відбуваються 
небажані явища? (Що в організації відбувається такого, чого не мало б бути?) 

 Що свідчить про проблему? Які додаткові дані існують? (Тут можуть бути 
показники, що свідчать про зменшення результативності, зростання витрат, 
зменшення задоволеності клієнтів та працівників роботою, перестановка 
кадрів/плинність кадрів, зростання кількості лікарняних, збільшення кількості 
скарг, конфлікти на робочому місці тощо) 

 Зміни яких показників організація (в першу чергу, керівництво) хотіло би 
досягнути? Що саме очікується в результаті навчання? Які показники 
продемонструють успішність вжитих заходів? 

 Яку(і) можливість(ості) необхідно використати? 

 Якими є бажані явища/процеси, які не відбуваються у вашій організації (Що 
мало би відбуватися в організації, але не відбувається? Чого бракує?) 

 Яка частка проблеми може бути вирішена завдяки навчанню? 

2: 
Потреби з точки 
зору  діяльності 
та її результатів 
 
(performance 
needs) 
 

 Яких результатів повинні досягнути працівники? Яким є ідеальний рівень 
результативної діяльності?  

 Яким є фактичний/поточний рівень досягнення результатів діяльності під час 
виконання роботи?  

 Яким чином вимірюється рівень діяльності, його результати?  

 У чому конкретно полягають розбіжності між очікуваним рівнем результативної 
діяльності та поточним рівнем? Що працівники мають робити інакше? Що 
працівники роблять, але мали би не робити? Яку діяльність вони повинні 
припинити/розпочати/продовжувати?  

                                                           

23 По матеріалам збірки  Beth McGoldric, Deborah Tobey Needs Assessment Basics, 2nd Edition. - 

Alexandria, VA : ATD Press, 2016. 
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 Яким чином відбувається управління діяльністю та її винагородження? 

 Чи є стандарти діяльності? Чи є вони обґрунтованими? 

 Що ще стоїть на шляху працівників під час виконання роботи, окрім відсутності 
навичок та знань (питання, не пов’язані з тренінгами/навчанням)? 

 Які інструменти та ресурси повинні мати працівники для досягнення 
очікуваного рівня результативної діяльності? 

 Якими є умови роботи, в яких очікується досягнення результатів діяльності/ 
виконання роботи? 

 Якою очікується підтримка керівництва для заохочення навчання та розвитку, 
апробації нових знань та навичок? 

Етап 3: Потреби 
у навчанні  
(learning needs) 

 Якими знаннями володіють працівники (цільова аудиторія) на даний момент?  

 Що можуть робити працівники на даний момент? 

 Яких нових знань, навичок, підходів, компетенцій, працівники потребують для 
того, аби бути спроможними працювати інакше/ краще/ робити щось по-
новому? Яким є необхідний рівень цих знань та навичок? (Якими знаннями чи 
навичками або компетенціями мають володіти працівники для найкращого 
виконання роботи? (Які, на Вашу думку, знання та навички повинні отримати 
працівники для того, щоб краще виконувати свою роботу /для виконання 
роботи належним чином?) 

 Наскільки важливим є кожне з перерахованих знань або навичок? 

 На якому рівні працівники мають володіти навичками наприкінці програми 
навчання? Які наслідки очікуються від навчання? 

 Що є потрібним для того, аби здобуті знання та навички були застосовані 
працівниками на практиці? 

Етап 4: Потреби 
учасника 
навчальної 
програми 
(learner needs) 
 

 Яку підготовку мають працівники? Яке навчання/ тренінги проходили у 
відповідній сфері? Якими були їхні результати?  

 Якими є стилі навчання працівників? 

 Якими є їхні умови роботи (динамічні, стресові, монотонні)? 

 Якими будуть умови проведення навчання (під час роботи, у неробочий час, до 
або після роботи, за сприяння керівника або без; виділяється оплачуваний час 
або неоплачуваний; домовленість про «відстороненість» від роботи під час 
тренінгу чи за принципом надолуження згаяного під час перерв)? Які 
очікування щодо часу та способу відвідання навчання/ тренінгу? 

 Чи участь буде обов’язковою чи за бажанням? 

 Як працівники ставляться до очікуваного рівня результативної діяльності, до 
вимог, які перед ними висуваються? 

 Як працівники ставляться до запланованого навчання?  

 Якого рівня працівників планується залучити до навчання? 
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ДОДАТОК 2. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МОЖЛИВИХ ДЖЕРЕЛ ДАНИХ 

 

Джерела даних для вивчення потреб у навчанні та розвитку24  
 

Джерело даних Тип потреб, які 
розкривають дані 

Переваги даного джерела 
даних 

Недоліки даного джерела даних 

Існуючі (внутрішні та 
зовнішні) дані та 
документи: річні звіти, 

«бенчмаркінг» (еталонні 
порівняння),основні 
показники діяльності, обсяги 
охоплення клієнтів, скарги, 
якість, рівень задоволення 
клієнтів та працівників, дані 
щодо людських ресурсів 
тощо. 

Інформація щодо потреб 
організації (1) 

Дані вже було зібрано і 
вони можуть бути 
легкодоступними 

Дані збиралися з іншою метою, 
тому до них треба ставитися 
вибірково та шукати зв’язки  

Існуючі дані: посадові 
інструкції, зведені дані з 
оцінювання результатів 
діяльності групи 
працівників, зведені 

дані 360 оцінювання 

Поточний рівень 
(результатів) діяльності 
(2) 
 

Дані вже було зібрано і 
вони є легкодоступними; 
можливо, клієнту 
необхідно буде надати 
вам доступ до джерела 
даних 

Дані не були зібрані для вашої 
мети; необхідно екстраполювати 
дані з метою пошуку показників 
необхідної вам інформації 
 

Вище керівництво та 
клієнти 
 

Інформація щодо потреб 
організації (1) 

Відмінне джерело 
стосовно пріоритетів 
діяльності організації і 
дійсно важливої 
інформації 

Доступ до інформації може бути 
обмеженим, ускладненим або 
навіть неможливим  

Безпосередні керівники 
учасників потенційної 
програми навчання   
 

Очікуваний та поточний 
рівень результативної 
діяльності ( 2) 
 

Можуть бути чіткі дані 
щодо результатів, яких 
працівники мають 
досягнути, та очікуваної 
поведінки під час 
виконання роботи 
 

Не обов'язково обізнані з 
питаннями, не пов’язаними з 
навчанням, властивими умовам 
роботи; можуть намагатися 
диктувати як має виглядати 
навчання 

Найкращі працівники 
(працівники з 
найвищим рівнем 
результатів діяльності 

Очікуваний рівень 
результативної діяльності 
(2) 
 

Є найкращим джерелом 
інформації щодо 
найвищого рівня 
(результатів) діяльності, 
оскільки вони є щоденним 
прикладом такої 
поведінки 

Їхні досягнення можуть бути їх 
«другою натурою» і вони не 
можуть визначити складові 

Експерти з даного 
питання/у конкретній 
сфері (як внутрішні, так і 
зовнішні) 

Очікуваний рівень 
результативної діяльності 
(2) 
Очікувані знання та 
навички, компетенції (3) 

Надає чітку картину 
поточного рівня 
(результатів) діяльності та 
перелік знань і навичок, 
компетенцій, необхідних 

Не завжди можуть говорити про 
потреби у навчанні (на відміну від 
фахівців з проведення тренінгів/ 
навчання) 
 

                                                           

24 По матеріалам збірки  Beth McGoldric, Deborah Tobey Needs Assessment Basics, 2nd Edition. - 

Alexandria, VA : ATD Press, 2016. 

 

 



ПРОЕКТ 

42 
 

для досягнення 
відповідного рівня 
результативної діяльності 
 

Клієнти Очікуваний та поточний 
рівень результативної 
діяльності (2) 
 

Дає чітку картину бажань 
та очікувань клієнтів (що є 
ключовим рушійним 
фактором); дає чітку 
картину результатів (того, 
що вони отримують) та 
рівень задоволення 
отриманими послугами 

Зворотній зв’язок, наданий 
клієнтом, може бути не 
пов’язаним з робочим 
контекстом, вимогами щодо 
роботи, логістикою, процедурами 
та реалістичністю того, чого їм 
хотілося б  

Працівники з числа 
цільової аудиторії 
(учасники очікуваної 
програми навчання)  

Очікуваний рівень 
результативної діяльності 
(2) 
Потреби у навчанні (3) 
Потреби учасника 
навчальної програми (4) 

Надають великий обсяг 
інформації різних рівнів: 
що роблять зараз, чому 
потрібно навчитися, як має 
відбуватися навчальний 
процес  
 

Іноді під час надання інформації 
учасники почуваються 
некомфортно і можуть надавати 
викривлені дані  
 

Інші експерти з 
навчання, тренери  

Потреби у навчанні (3) 
Потреби учасника 
програми навчання (4) 

Інші тренери, які 
проводили тренінги з 
цільової групою, можуть 
надати інформацію про 
рівень навичок/ 
кваліфікації працівників та 
які знання, навички та 
компетенції їм необхідно 
розвинути, а також 
інформацію щодо методів 
і підходів, які 
працюють/підходять або 
не працюють/ підходять 

Важко оцінити, якою мірою їхній 
зворотній зв'язок /коментарі 
залежить від їхніх власних 
методів проведення тренінгів або 
інших упереджень 
 

Матеріали оцінювання 
попереднього 
навчання/ тренінгу 

Потреби у навчанні (3)  
Потреби учасника 
навчальної програми (4) 

Надає інформацію з точки 
зору учасників програми 
навчання щодо їхніх 
потреб у навчанні і які 
методи/способи підходять 
для них у навчальному 
середовищі  

Глибина інформації залежить від 
обставин, в яких учасники 
програми навчання заповнювали 
форми з оцінювання тренінгу/ 
навчання; якщо це відбувалося в 
останні п'ять хвилин 
попереднього тренінгу, то такі 
дані не матимуть великого 
значення 
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 ДОДАТОК 3. ВИБІР МЕТОДУ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ 

 
Приклад факторів, які варто враховувати під час вибору методів збору 
даних25 
 

Фактор   Міркування 

Потрібний 
час  

 Якими є часові рамки процесу збору даних? Як швидко необхідно 
розробити та впровадити програму навчання/ тренінг?  

 Скільки часу доступно для проведення збору даних, враховуючи й 
інші зобов'язання?  

 Скільки часу потребує використання кожного методу збору даних?  

Інші  
необхідні 
ресурси  
 

 Скільки часу інших працівників буде необхідно для допомоги у 
зборі фактичних/поточних даних по кожному методу?  

 Скільки часу інших співробітників, від яких потрібна інформація, 
буде необхідно (тобто, учасників інтерв'ю, анкетування, групових 
обговорень тощо)?  

 Якими є потреби в інших організаційних ресурсах (наприклад, 
документи/ матеріали, обладнання, інструменти, зміни в робочому 
процесі/ розкладі тощо) є необхідними для кожного методу? Чи 
будуть вони доступними? 

Інші витрати  Якою буде вартість обладнання, програмного забезпечення, 
інструментів оцінювання тощо для реалізації/впровадження 
конкретного методу збору даних?  

 Якою буде вартість зовнішніх послуг з проведення інтерв'ю, 
введення даних, розшифровки записів інтерв'ю або фокус-груп, 
проведення статистичного аналізу, або інших видів діяльності?  

 Чи існують транспортні витрати, витрати на проживання, 
обумовлені реалізацією/впровадженням обраного методу збору 
даних?  

Специфічні 
суттєві 
аспекти 

 Чи є певний метод збору даних одним з кількох методів (або, 
можливо, єдиним методом), за допомогою якого можна отримати 
необхідні дані та інформацію?  

 Чи можна отримати схожі дані за допомогою інших методів збору 
даних?  

                                                           

25 На основі Beth McGoldric, Deborah Tobey Needs Assessment Basics, 2nd Edition. - Alexandria, VA : ATD 

Press, 2016. 
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Доступність 
даних та їх 
джерел 

 До яких джерел даних, для кожного методу збору даних, Ви 
матимете легкий доступ (існуючі дані, люди)? Доступ до яких 
джерел потребуватиме часу та ресурсів? Чи існують відповідні 
важелі сприяння доступу до інформації? Чи може щось полегшити 
доступ?  

 Чи є внутрішні фактори, які впливатимуть на застосування того, чи 
іншого методу та доступу до даних?   

 Чи відбуватиметься збір даних в особливий («гарячий») для 
організації період (відпустки, свята, відрядження, бюджетне 
планування тощо), що може впливати на збір даних в рамках 
кожного з методів?   

 Наскільки керівництво сприятиме реалізації того чи іншого методу 
збору даних?  

Логістика  Чи знаходяться джерела даних у різних місцях? Чи необхідно буде 
Вам подорожувати з метою збору даних?  

 Наскільки важливими є методи збору даних, які вимагають 
подорожей? Чи достатньо було би використати інший метод? 
(Наприклад, чи могли б Ви провести телефонні чи скайп інтерв'ю з 
особами, які знаходяться в інших населених пунктах, а не 
проводити їх за особистої зустрічі?)  

 Чи існують в організації необхідні технологічні ресурси (електронна 
пошта, можливість проведення відеоконференцій) для надання 
допомоги з питань логістики? Якщо так, чи буде Вам необхідна 
допомога в користуванні даними технологіями?   

 Чи існує в організації відповідний простір для проведення кожного 
методу збору даних (наприклад, окрема кімната для інтерв'ю, місце 
для спостереження за виконанням роботи без додаткового 
втручання)?  

Досвід  
експерта з 
вивчення 
потреб 

 Чи існують методи щодо яких ви більш обізнані/ маєте більше 
досвіду? Чи є методи з якими ви почуваєтеся не впевнено та 
потребуватимете допомоги інших експертів, колег?  
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ДОДАТОК 4. АНАЛІЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯКІ ЗАПИТАННЯ? 
Якими будуть ключові запитання, на 

які ви хотіли би отримати відповідь? 

Як будуть отримуватися відповіді?  
Які методи будуть використовуватися?  

Які дані моніторингу вже є?  
ЯКІ ВІДПОВІДІ? 

Які висновки можна зробити з 
отриманої інформації?   

Що ще може допомогти зрозуміти дані?  
 

ЯКІ ВИСНОВКИ? 
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 ДОДАТОК 5.  ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання потреб 
Рівні оцінювання 

(Кіркпатрік) 

ПОТРЕБИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

(Business needs)  

ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ПОТРЕБИ  

(Individual needs) 

ПОТРЕБИ З точки зору 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 
(Performance needs) 

Запитання 

ПОТРЕБИ У НАВЧАННІ 
(Training needs) 

ПОВЕДІНКА 

НАВЧАННЯ 
(нові знання, 

навички) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Що (який досвід чи дії) 
може допомогти 

працівникам навчитися?  

Що мають робити 

працівники для того, аби 

досягнути цілей? 

Якими є наші ЦІЛІ та 

бачення?  

Що мотивуватиме 
працівників навчатися та 

досягати результатів? 

РЕАГУВАННЯ 

П
л

а
н

ув
а

н
н

я 
ві

д
 «

кі
н

ц
я»
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ДОДАТОК 6. 10 КРОКІВ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ПОТРЕБ  

У НАВЧАННІ 

 

1. Стратегічні цілі 

Яким є організаційний контекст та які є причини для навчання; чому виникають питання щодо 
спроможності працівників? 

2. Операційні результати-наслідки 

Чого ми потребуємо для того, аби бути спроможними досягнути наші стратегічні цілі? 

3. Поведінка працівників 

Що працівники мають робити (як поводитися)аби досягнути тих результатів-наслідків, яких ми 
прагнемо? 

4. Спроможність, яку можна розвинути 

Які здібності необхідні працівникам для того, аби бути спроможними досягнути того, чого ми 
прагнемо? 

5. Аналіз прогалини 

Яким є наявний рівень спроможності? Що треба розвивати, чому навчитися, аби досягнути 
бажаного рівня? 

6. Пріоритетні потреби у навчанні та розвитку 

На основі аналізу прогалин, чого ми потребуємо аби працівники навчилися? 

7. Підхід до навчання 

Як ми передаватимемо знання та забезпечуватимемо навчання (засвоєння нового), аби 
гарантувати, що працівники отримають потрібний рівень спроможності? 

8. План реалізації 

Як ми проводитимемо визначене навчання? 

9. Критерії оцінювання 

Як ми оцінюватимемо роботу, яку здійснюємо для навчання та розвитку працівників? 

10. Аналіз вигід та витрат 

Скільки коштуватимуть наші програми навчання та розвитку? Яким є виграш у порівнянні з 
очікуваними перевагами/ вигодами? 

 

 

 

 


