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Практика METRO Cash & Carry Україна: 
стратегія добробуту, інтегрована в HR-стратегію
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• Кілька років тому в Компанії спостерігався достатньо високий рівень залученості одночасно з високим рівнем плинності кадрів.
Виявилося, що люди йшли з Компанії через емоційне вигорання. У зв’язку з ієрархічністю та бюрократичністю структури в
Компанії посилювалася недовіра між працівниками різних ланок. Загалом культура турботи про себе серед працівників
лишалася на низькому рівні. Тож фокусом своєї роботи HR визначив добробут працівників ще задовго до початку пандемії.

• Пандемія та локдаун спричинили появу додаткових викликів. Працівники магазинів перебували під особливим тиском – з
одного боку, небезпека зараження вірусом, з іншого – виклики, пов’язані з організацією роботи у випадку, якщо діти
працівників не можуть відвідувати дитячий садок/школу. Водночас працівники офісів опинилися замкнутими вдома й були
змушені поєднувати роботу та сімейні справи.

ВИКЛИКИ

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ

Розроблення стратегії добробуту співробітників та інтеграція її в HR-стратегію ще задовго до початку пандемії, оновлення
стратегії – з початком пандемії. Фокус стратегії на таких чотирьох елементах добробуту: соціальний, емоційний, фізичний та
фінансовий (останній додався до стратегії з початком пандемії). Основним акцентом в розбудові стратегії добробуту є
трансформація культури з фокусом на вибудову довіри між керівниками та співробітниками.

• Прозорість та довіра. Регулярність та обов’язковість зворотного зв’язку дала більше прозорості в роботі, зокрема у формуванні
завдань та розумінні обов’язків. Коли почав діяти карантин, у співробітників не було складнощів з розумінням того, що саме
вони мають робити: за один день перейшли в онлайн і продуктивність не постраждала. Всі співробітники знали, що від них
очікують. Між співробітником і керівником була довіра, керівники оцінювали не те, скільки часу працює співробітник, а яким є
результат його роботи.

• Зниження рівня плинності. Компанія завершила минулий рік із загальним показником плинності – 25% та показником
добровільної плинності – 11%.

РЕЗУЛЬТАТИ

Практика METRO Cash & Carry Україна: стратегія добробуту, інтегрована в HR-стратегію 



2021 Deloitte Global Human Capital TrendsCopyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 5© 2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт і Туш». Усі права захищені. Тренди у сфері людського капіталу 2021 5

Практика METRO Cash & Carry Україна: стратегія добробуту, інтегрована в HR-стратегію –
приклади інструментів

СОЦІАЛЬНИЙ

ДОБРОБУТ

• Трансформація культури з 
фокусом на довіру між 
керівниками та 
співробітниками за 
допомогою надання 
регулярного двостороннього 
зворотного зв’язку

• Відхід від бюрократичної 
структури та методів 
управління через залякування

• Навчання лідерів надавати 
зворотний зв’язок, слухати й 
чути, з повагою ставитися до 
людей, казати «дякую» 

• Можливість усім 
співробітникам брати участь у 
Town halls, де ставити 
запитання та пропонувати 
вирішення проблем

ЕМОЦІЙНИЙ

ДОБРОБУТ

• Постійна комунікація у 
форматі чат-боту та 
регулярних Town halls

• Переведення працівників 
офісів у гнучкий формат 
роботи

• Скорочення тривалості 
зустрічей до 30 хвилин, 
скасування зустрічей в 
п’ятницю

• Можливість отримати різні 
види коучингу, як командні, 
так і індивідуальні

• Наявність «гарячої лінії» 
підтримки психолога

• Запуск курсу щотижневих 
відеотренінгів «Велике 
перезавантаження»

ФІЗИЧНИЙ

ДОБРОБУТ

• Безпека працівників – на 
першому місці

• Забезпечення співробітників 
на місцях засобами 
індивідуального захисту

• Запуск програми для лідерів 
«Manage Self, Manage Others, 
Manage Teams» щодо 
розуміння себе та піклування 
про фізичне й психічне 
здоров’я як своє, так і команд

• Популяризація здорового 
способу життя: фруктові дні, 
лекції від експертів щодо 
медитації, харчування тощо

ФІНАНСОВИЙ

ДОБРОБУТ

• Перегляд заробітних плат та 
виплата бонусів без змін

• Запуск курсу відеоуроків щодо 
фінансової грамотності 
(акцент на співробітників з 
найменшим рівнем доходу)

• У період обмеженого руху 
громадського транспорту 
оплата послуг таксі 
співробітникам на місцях та 
виплата заробітних плат 
співробітникам в зоні 100 км 
від Києва, незважаючи на 
неможливість працювати
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Практика GSK: 
управління добробутом через концепцію 
«Сучасний роботодавець»
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Практика GSK: управління добробутом через концепцію «Сучасний роботодавець» –
виклики та стратегії вирішення 

Основним викликом, зокрема в умовах нової реальності (віддалений формат роботи, нові умови ведення бізнесу, структурні зміни
в організації тощо), є необхідність збереження на високому рівні:

• мотивації та залученості співробітників;

• «здорового» балансу роботи та особистого життя;

• здоров’я та благополуччя співробітників (збереження робочих місць, стабільності в пакеті пільг тощо).

ВИКЛИКИ

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ

Втілення принципів добробуту в Компанії починається із CEO та каскадується на кожного керівника.

На глобальному рівні Компанія визначила для себе три ключові стратегічні пріоритети: Інновації, Результативність і Довіра. Для
того щоб забезпечити добробут співробітників і відповідно їхню ефективність, до стратегічного пріоритету «Довіра» було додано
концепцію «Сучасний роботодавець». Концепція реалізується у трьох ключових напрямах: Будь собою, Почувайся добре, Зростай і
розвивайся.

На локальному рівні завжди відбувається адаптація того, що пропонується глобально, з урахуванням особливостей локальних
потреб та довгострокових цілей.

Під впливом пандемії програми добробуту були дещо адаптовані. Особливу увагу було приділено програмам з підтримки
ментального здоров’я, розширенню програми медичного страхування, інформуванню працівників про сучасні методи терапії та
діагностики різних захворювань, підтримці співробітників із дітьми.
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Практика GSK: управління добробутом через концепцію «Сучасний роботодавець» –
результати

• Позитивний зворотний зв’язок від співробітників. Підтвердження позитивних змін показали результати регулярного опитування
співробітників GSK Survey. За результатами останньої хвилі опитування, що проводилось у травні 2020 року, майже всі
співробітники (95%) в Україні зазначили, що пишаються роботою в Компанії. У питаннях, що стосувалися здоров’я та добробуту,
спостерігалася суттєва динаміка: +13% у порівнянні з опитуванням попереднього року.

• Попит на добробут. Найкращим показником того, що концепція добробуту працює, є збільшення людей, які використовують ті
чи інші можливості/програми, які пропонує Компанія.

РЕЗУЛЬТАТИ

«В умовах нової реальності не менш пріоритетним для нас є збереження на високому рівні залученості
та мотивації співробітників, створення ефективної, професійної, конкурентоспроможної команди,
здатної швидко адаптуватися до змін і досягати запланованих результатів»

«У 2021 році ми продовжуватимемо зосереджувати увагу на наших людях, щоб стати місцем, де
цінують різноманітність людей і думок і де ми всі можемо бути собою та відчувати приналежність»

Мілена Метейко,
HR-менеджер кластера| Україна та СНД | GSK Consumer Healthcare

Варвара Демчук,
HR-менеджер | Україна, Білорусь, Казахстан | GSK Pharmaceuticals
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Практика GSK: управління добробутом через концепцію «Сучасний роботодавець» –
приклади ініціатив 

БУДЬ

СОБОЮ

• Рівні можливості для чоловіків і жінок щодо працевлаштування та прийняття управлінських рішень (програма найму наосліп; розвиток програм жіночого
лідерства)

• Підтримка різноманітності в командах, розвиток культури рівного та інклюзивного ставлення до всіх працівників (запровадження обов’язкового
щорічного навчання «Різноманіття та інклюзивність в GSK»; анонс цілей розвитку культури D&I на глобальному рівні)

• Доступність та зручність робочих місць (концепція smart office; усі платформи мають розширені можливості для людей з інвалідністю)

• Матеріальна допомога в різноманітних життєвих ситуаціях, різні види додаткової оплачуваної відпустки

• Турбота про родини співробітників (індивідуальний підхід до співробітників з дітьми; гнучкий графік роботи; фокус на результат, а не на присутність)

ПОЧУВАЙСЯ

ДОБРЕ

Реалізується «Комітетом здоров’я», який складається із співробітників-волонтерів, небайдужих до питань покращення здоров’я. Комітетом проводиться
gap-аналіз за глобальними метриками та створюється план дій, що складається з конкретних проєктів у таких напрямах:

• Профілактика та лікування. Надання конкурентоспроможного страхування життя та медичного страхування з додатковими можливостями щодо
діагностики та лікування COVID-19. Унікальні корпоративні профілактичні та скринінгові послуги (P4P) і програма психологічної допомоги співробітникам
та членам їхніх сімей (EAP). Просвітницькі лекції щодо вакцинації, скринінгу онкологічних захворювань, здорового способу життя й харчування

• Фізичні активності. Стимуляція фізичної активності за допомогою щорічної програми Virgin Pulse Global Challenge (90-денний флешмоб, мета якого –
формування звички рухатися не менше 10 тисяч кроків на день). Компенсація вартості занять спортом. Рекреаційні командні заходи. Спортивні
флешмоби (наприклад, фітнес-заняття, розроблені самими співробітниками)

• Ментальне здоров’я. Тренінги щодо психологічної стійкості та ментального здоров’я

• Безпека на робочому місці. Комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки у вигляді інструктажів і тренінгів

ЗРОСТАЙ І

РОЗВИВАЙСЯ

• Навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів, створення індивідуальних планів розвитку та обміну зворотним зв’язком,
прогресивні стандарти навчання, доступ до міжнародних освітніх платформ, ефективна програма адаптації для нових співробітників

• Участь у волонтерських програмах, таких як Orange Day (один вільний від роботи день, що оплачується Компанією і має бути використаний на
волонтерство)
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Практика МХП: 
управління добробутом крізь призму 
досвіду співробітників 
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Практика МХП: управління добробутом крізь призму досвіду співробітників –
виклики 

• Трансформація бізнесу. Компанія проходить шлях трансформації від сировинного бізнесу до кулінарного. Разом із зміною бізнес-
процесів виникає потреба адаптувати підходи до управління персоналом. У період кардинальних змін співробітникам важливо
відчувати, що про них піклуються, що вони розуміють свою роль в Компанії та відчувають залученість і приналежність.

• Виклики, пов’язані з пандемією та новою реальністю для роботи й життя.

ВИКЛИКИ

«МХП трансформується з шаленою швидкістю. Значних змін зазнає більшість бізнес-процесів холдингу, і
саме люди керують цими змінами та впроваджують їх. Турбота про тих, хто рухає Компанію вперед, —
на першому місці»

Андрій Булах,
Заступник Голови правління, директор Департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом МХП

«Wellbeing – це політика, яку МХП впроваджує системно та виважено. Це новий підхід до піклування про
людину, її комфорт та благополуччя. Бо саме людина творить бізнес і себе»

Наталія Шеремета,
Керівник напряму «Благополуччя та Емоційне здоров’я» МХП
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Практика МХП: управління добробутом крізь призму досвіду співробітників – стратегії 
вирішення та результати

Покращення досвіду входження в Компанію, підвищення емоційного добробуту, налагодження взаємодії в командах, підвищення
рівня креативних ідей, покращення умов праці.

РЕЗУЛЬТАТИ

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ

В центрі уваги Компанії знаходиться людина з її талантами та здібностями. Важливо, що спочатку Компанія піклується про людей, а
вони піклуються про бізнес, що в підсумку сприяє підвищенню ефективності на всіх рівнях. Також Компанія вірить в те, що людина
реалізує себе на максимум лише за умови, що знаходиться на своєму місці та займається справою, яка її надихає, відповідно до її
талантів і можливостей. Тому принцип «правильні люди на правильних місцях» є дуже важливим для розвитку бізнесу та щастя
співробітників.

Таким чином, управління добробутом реалізується через формування екосистеми, що підтримує високий рівень залученості та
розвитку відповідно до сильних сторін людини та створення можливостей для підтримки якісного життя на всіх рівнях.

Компанія докладає зусиль, щоб співробітник з перших днів отримував досвід, який дозволить йому відчувати себе важливою
частиною великої компанії. Далі підтримує цей досвід на кожному етапі через можливість розвитку та реалізації своїх ідей,
фінансову стабільність, підтримку ментального здоров’я, якісну взаємодію один з одним, створення можливостей піклуватися про
своє фізичне здоров’я, комфортні умови праці тощо.

Ключовим елементом успіху є розуміння важливості такого підходу й підтримка з боку СЕО та лідерів Компанії.

2020 рік був для МХП роком піклування про співробітників. Були запроваджені комплексні ініціативи щодо покращення досвіду
співробітників. Компанія не планує зупинятися на досягнутому, ставлячи перед собою амбіційні плани на майбутнє – об’єднати всі
ініціативи щодо добробуту в комплексну стратегію «MHP – Many Happy People».
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Практика МХП: управління добробутом крізь призму досвіду співробітників – приклади 
ініціатив (1/2)

КОРПОРАТИВНІ

ПСИХОЛОГИ

Компанія стала першим роботодавцем на українському ринку, який створив напрям Wellbeing (Благополуччя та Емоційне
здоров’я) зі штатом корпоративних психологів як незалежну функцію для турботи про людей. Є декілька важливих принципів,
які розділяє Компанія:
1. Створення підходів на трьох рівнях (співробітник, команди, компанія).
2. Формування системних програм та можливостей, які зможуть підтримувати людей в центральному офісі та на

підприємствах.
3. Крос-функціональна взаємодія для управління добробутом співробітника на всіх етапах роботи в Компанії.
4. Вивчення міжнародних практик, але фокус на потребах людей та особливості бізнесу.
5. Довготривала перспектива і стратегічні цілі.
Корпоративні психологи – це можливість для наших співробітників звернутися за консультацією до команди психологів та
коучів як з робочими, так і особистими питаннями. Компанія розуміє важливість цілісної підтримки співробітників і те, що
культура психологічного консультування лише формується в бізнесі, тому робить максимум для створення довіри та
підтримання високих етичних стандартів. І має перші результати – понад 1000 консультацій за 2020 рік.

ПРОЦЕС

ОНБОРДИНГУ

Компанія оптимізувала процес онбордингу в центральному офісі з метою покращення досвіду співробітника з першого дня.
Основним завданням є максимально швидко та ефективно інтегрувати співробітника в Компанію – познайомити його з
історією та культурою Компанії, забезпечити ІТ-підтримку, показати інфраструктуру офісу, ознайомити з процедурами тощо –
все за пів дня. Компанія використовує сучасні VR-технології з метою проведення екскурсій по Компанії та знайомства з
повним виробничим циклом, що створює wow-ефект у нових співробітників. Також Компанія інтегрувала консультації з
психологами в програму онбордингу для нових співробітників, тому що розуміє, наскільки важливою є підтримка на старті
для швидкої адаптації нових людей. Компанія проводить психологічну exit-консультацію для того, щоб підтримати людину на
етапі змін.
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Практика МХП: управління добробутом крізь призму досвіду співробітників – приклади 
ініціатив (2/2)

ШКОЛА ЗДОРОВ’Я

Можливість для співробітників кожної середи протягом 2 годин приділити увагу своєму фізичному та ментальному здоров’ю.
Минулий рік ще раз показав кожному з нас важливість проактивної турботи про себе та необхідність нових знань і навичок
для підтримання ефективності в роботі та житті. Тому Компанія створила програму, яка дає можливість отримати прості та
якісні інструменти для швидкого відновлення, саморегуляції, зниження напруги й стресу, емоційного відновлення тощо.
Понад 350 учасників та 1500 переглядів зустрічей за перші декілька місяців.

MHP SPORT

Комплексна програма корпоративного спорту з фокусом на регулярній активності за допомогою челенджів, спортивних
змагань з тенісу, футболу та забігів, що дають можливість піклуватися про здоров’я та взаємодіяти з різними підприємствами.
Компанія має чіткі й зрозумілі цілі – заохочувати людей піклуватися про своє здоров’я та створювати можливості для цього в
межах роботи.

МЕДИТАЦІЯ

(MINDFULNESS) 

Щоденна практика в центральному офісі та періодичні лекції для поглиблення знань. Також планується запуск пілоту в
регіонах. Ключова задача офісної медитації – допомогти людям ефективно перезавантажуватись і навчитись якісно
фокусувати увагу.

РОБОТА З

КОМАНДАМИ

Крім основних програм, важливим фокусом є робота з командами. Компанія розуміє, що ефективність у довготривалій
перспективі можлива за умови високої залученості та добробуту кожного члена команди, тому основними темами є
емоційна компетентність, партнерська комунікація, резистентність до стресу. Такий формат дає можливість отримати швидку
допомогу командам та будувати їхню підтримку в довготривалій перспективі.
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Практика SoftServe: 
управління добробутом через формування 
культури та відчуття приналежності 
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Практика SoftServe: управління добробутом через формування культури та відчуття 
приналежності – виклики 

• Конкуренція за таланти на ІТ-ринку. За підсумками січня та лютого 2021 року було зафіксовано рекордний максимум – майже 16 000*
опублікованих вакансій на ІТ-ринку України, що в рази перевищує кількість активних кандидатів на ринку. До того ж рівень оплати праці,
бонуси та інші «звичні» для ІТ-ринку умови праці вже настільки «перегріли» ринок, що не відіграють ключову роль при прийнятті
кандидатами рішень на користь тієї чи іншої компанії. Така кон’юнктура ринку сформувала необхідність пошуку нових факторів
забезпечення конкурентної переваги серед роботодавців.

• Новий доступ до талантів. Завдяки глобальному переходу у віддалений формат роботи, співробітники тепер не прив’язані до конкретної
локації, що дає змогу компаніям розширити пул талантів, залучаючи людей з-за кордону та з різних регіонів України без наявності
фізичного офісу в цих локаціях. Це у свою чергу створює нові виклики для адаптації HR-програм.

• Віддалений формат роботи. Перехід всієї Компанії у віддалений формат роботи, відсутність офісу як фактору самоідентифікації,
ускладнення шляхів взаємодії між командами актуалізували необхідність формування відчуття приналежності. Виникає необхідність
змінювати всі процеси управління людським капіталом: найм, онбординг, набір бенефітів/додаткових переваг, командна взаємодія тощо

ВИКЛИКИ

«Ми переконані, що копіювання старих практик, які існували в офлайн-режимі, не працюватиме. Ми сфокусовані
на творенні нового досвіду працівників у онлайн-реальності. Ми усвідомили, що в результаті проведення
мінімум 8 годин у Zoom щодня, тимбілдинги та інші активності в онлайн-режимі не мають того wow-ефекту,
на який ми могли б розраховувати. Тож переосмислюємо майбутнє роботи і робочого місця (future of the
workplace) та шукаємо новий досвід і нові ідеї»

Анна Сологуб,
Former Associate Vice President, Global HR Marketing SoftServe
* Джерело: DOU

https://jobs.dou.ua/trends/categories/2021-02/


2021 Deloitte Global Human Capital TrendsCopyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 17© 2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт і Туш». Усі права захищені. Тренди у сфері людського капіталу 2021 17

Практика SoftServe: управління добробутом через формування культури та відчуття 
приналежності – стратегії вирішення та результати

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ

Ключова перевага та основа бізнесу – люди. Культура Компанії – конкурентна перевага та джерело можливостей для зростання. Отже,
Компанія має забезпечити таку культуру, яка би формувала відчуття приналежності співробітників до Компанії, зважаючи на зміни
робочого середовища та формату роботи.

Стратегією Компанії є підхід до добробуту співробітників через формування сталої культури Компанії, яку поділяють усі співробітники та яка
забезпечує чітке розуміння спільної мети, покликання і формує відчуття приналежності. Компанія працює над формуванням культури через
її інтеграцію в усі процеси управління людським капіталом та забезпечення залученості співробітників шляхом впровадження відповідних
ініціатив щодо наймання, онбордингу, розвитку лідерів, взаємодії в командах тощо. Ключовим елементом є можливість для працівників
разом втілювати значимі та важливі проєкти й ініціативи, що змінюють світ.

Оскільки офіс – це важлива складова формування відчуття приналежності, місце активної взаємодії співробітників та генерації ідей,
Компанія не буде відмовлятися від офісів, а лише трансформує їхню роль у житті співробітників.

Зважаючи на розширення обсягів територіально розрізненого пулу талантів, Компанія розглядає можливість редизайну пакета пільг та
компенсацій, що дасть змогу покращити досвід усіх співробітників.

Покращення досвіду співробітників, поглиблення відчуття приналежності, підвищення рівня взаємодії та згуртованості в командах,
підвищення рівня соціальної відповідальності в Компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ
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Практика SoftServe: управління добробутом через формування культури та відчуття 
приналежності – приклади ініціатив (1/2)

БІБЛІОТЕКА

ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ

ВІДДАЛЕНОЇ

РОБОТИ ЗАДЛЯ

ПІДТРИМКИ ЛІДЕРІВ

• Інструмент спрямовано на забезпечення добробуту через підвищення рівня залученості лідерів

• Розроблення бібліотеки знань для лідерів, де зібрані всі матеріали про принципи взаємодії з командами у віддаленому
форматі, що складається з онлайн-програми, інструментів онлайн-взаємодії та каталогу онлайн-тимбілдингів

• Онлайн-програма Remote Management – бібліотека навчальних онлайн-тренінгів, найкращих практик, можливостей для
самостійного навчання. Після завершення курсу – сесії запитань-відповідей з внутрішніми тренерами, обмін експертизою

• Зовнішні та внутрішні інструменти онлайн-взаємодії – бібліотека інструментів і методологій, обмін досвідом їх
використання між лідерами

• Каталог онлайн-тимбілдингів – платформа, де зібрано понад 40 прикладів активностей для неформальної взаємодії з
командою (стартери, ігри, діджитал-ігри, челенджі, клуби за інтересами) та детальні інструкції щодо їх організації

GAME CHANGERS

2020

• Проєкт спрямовано на забезпечення добробуту через підвищення
рівня індивідуальної та командної залученості

• Проведення щорічного нагородження найкращих співробітників та
команд, яких номінують співробітники Компанії за особливий внесок
у діяльність Компанії та успіх проєкту чи функції

• Створення особливого досвіду для співробітників шляхом організації
заходу у форматі VR-трансляції, де 50 переможців мали змогу
зустрітися у віртуальному світі, а інші співробітники – спостерігати за
учасниками

• Детальна інформація за посиланням

https://www.facebook.com/watch/?v=541293000123090
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Практика SoftServe: управління добробутом через формування культури та відчуття 
приналежності – приклади ініціатив (2/2)

OPEN EYES

• Проєкт спрямовано на забезпечення добробуту через підвищення рівня соціальної залученості

• Благодійний фонд створено з метою збору коштів для реалізації суспільно важливих проєктів, ініційованих працівниками

• Формування відчуття приналежності шляхом долучення до реалізації суспільно важливих проєктів

• Детальна інформація за посиланням

OPEN TECH

• Проєкт спрямовано на забезпечення добробуту через підвищення
рівня соціальної залученості

• Благодійна краудсорсингова платформа, ініційована та створена
працівниками Компанії з метою допомоги негромадським
організаціям у вирішенні важливих соціальних проблем у партнерстві
з органами влади на зразок МОН, МОЗ чи неприбутковими
організаціями, зокрема UNICEF Ukraine, Пласт, Ukraїner тощо

• Забезпечення відчуття приналежності і спільного покликання шляхом
командної реалізації технологічних рішень для різних соціальних
проєктів на волонтерських засадах

• Одним із прикладів ініціатив є участь у проєкті «Зерна правди»,
зокрема розробка краудфандингової платформи на підтримку
побудови музею Голодомору

• Детальна інформація за посиланням

https://www.softserveinc.com/uk-ua/corporate-social-responsibility/open-eyes
https://opentech.softserveinc.com/uk
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Практика Міністерства економіки України:
розвиток талантів через інвестицію в освіту
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Практика Міністерства економіки України: розвиток талантів через інвестицію в освіту

• Нестача пулу молодих фахівців. У державних інституціях часто спостерігається брак молодих фахівців, які є джерелом креативних
ідей в процесі підготовки державних рішень.

• Низький рівень взаємодії між інституціями. Відсутність майданчика для взаємодії між Міністерством та провідними закладами
вищої освіти (ЗВО) України, який би сприяв розвитку наукової роботи ЗВО у сфері економіки та державних фінансів, отриманню
практичного досвіду студентами, підвищенню ефективності роботи Міністерства та покращенню його кадрового потенціалу.

• Потреба в практичних знаннях. Прагнення студентів отримувати практичний досвід застосування тих знань, які вони здобувають
у процесі навчання.

ВИКЛИКИ

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ

Запуск проєкту «Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього» у співпраці Міністерства та провідних ЗВО України в
галузі економічних наук за сприяння ЮНІСЕФ в Україні. В межах проєкту студенти проводять релевантні аналітичні дослідження,
які модерують співробітники міністерства та оцінює комітет, що складається з представників державних інституцій та бізнесу. За
результатами оцінки досліджень найкращі студенти отримують можливість стажуватися в Міністерстві.

• Міністерство отримало підготовлені дослідження на релевантні теми, потенційних майбутніх співробітників, а також покращило
свій бренд роботодавця.

• ЗВО стимулювали наукову роботу, отримали можливість практики для студентів та покращили свій імідж.

• Студенти отримали можливість стажування в Міністерстві та участі в соціально значущій діяльності на рівні держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
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Практика Міністерства економіки України: розвиток талантів через інвестицію в освіту –
етапи реалізації

Розроблення та оформлення концепції проєкту Міністерством спільно з командою «Делойт» в Україні

Підписання Меморандуму Міністерством та провідними ЗВО про співробітництво за проєктом

Створення координаційної групи при Міністерстві та спільного комітету експертів для оцінки досліджень, які визначають теми
досліджень, що поділяються на три рівні складності

Вибір представниками ЗВО запропонованих курсів для внесення їх до програми та списку тем

Призначення ментора від Міністерства для надання зворотного зв’язку та проведення навчально-дослідницьких семінарів для
структурування роботи над дослідженням

Презентація студентами робіт перед комісією для захисту досліджень та визначення переможців. Комісія складається з
представників державних інституцій та бізнесу

Оголошення результатів досліджень та розроблення видання, де були б зібрані всі дослідження студентів

Отримання найкращими студентами-учасниками можливості стажування в Міністерстві в команді заступника міністра
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Практика JDE Peet's: 
перегляд HR-стратегії з фокусом на 
різноманітність та добробут
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Практика JDE Peet's: перегляд HR-стратегії з фокусом на різноманітність та добробут –
виклики

«Дистанційна робота нікуди не дінеться, але офіс теж залишиться, проте змінить свою роль з 
робочого місця на культурний простір: місце, де підтримуються фізичні контакти і формується 
почуття приналежності до Компанії»

Євген Пачос, 
HR-директор регіону LARMEA* Jacobs Douwe Egberts Peet's

• Компанія стала першою в Європі серед компаній такого розміру, яка в 2020 році здійснила вихід на IPO. Компанія продовжує
фокусуватися на поєднанні стандартів великої глобальної корпорації з гнучкими підходами на локальних ринках.

• Виклики, спричинені пандемією:

• Під час пандемії в Компанії змінився СЕО та інші представники керівної команди. Вони стикнулися з необхідністю
взаємодіяти та впроваджувати зміни у віддаленому форматі.

• Через карантинні обмеження працівники офісів залишилися «замкненими» в своїх домівках і потребували підтримки.
Крім цього, відсутність офісу як ключового фактору формування відчуття приналежності висвітлила питання ідентифікації.
Працівники, особливо ті, хто прийшов у Компанію під час пандемії та чия адаптація відбулася віддалено, ідентифікували
себе лише з локальними представництвами, а не з глобальною Компанією.

ВИКЛИКИ

* Регіон LARMEA включає Латинську Америку, Росію, Україну, СНД, Близький Схід, Африку
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Практика JDE Peet's: перегляд HR-стратегії з фокусом на різноманітність та добробут –
стратегії вирішення та результати

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ

Вихід Компанії на ІРО зумовив переосмислення місії, візії та змісту наявних цінностей Компанії на глобальному рівні. На рівні
бізнес-стратегії одним із ключових питань стало питання управління персоналом, зокрема аспект різноманітності та інклюзивності.

Вплив зовнішніх і внутрішніх викликів зумовив необхідність перегляду HR-стратегії. Отже, оновлена HR-стратегія містить такі
складові:

• різноманітність, інклюзивність та відчуття приналежності;

• добробут співробітників та гнучкість;

• досвід співробітника;

• диджиталізація та управління на основі даних;

• підприємництво та швидкість прийняття рішень.

• Актуалізація та узгодження бачення щодо питань, пов’язаних з управлінням людським капіталом.

• Формування різноманітної суперкоманди лідерів (наприклад, серед 14 працівників у команді HR-лідерів регіону є представники
9 національностей).

• Збереження високого рівня залученості, незважаючи на віддалений формат роботи.

РЕЗУЛЬТАТИ
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Практика JDE Peet's: перегляд HR-стратегії з фокусом на різноманітність та добробут –
приклади ініціатив 

Для підтримки добробуту співробітників (зокрема, ментального) – заснування Mental Fitness Academy, яка складається з міксу
онлайн-сесій та електронного навчання, доступного для всіх працівників

З метою диджиталізації та управління на основі даних – застосування програми Crunch HR, що дозволяє здійснювати HR-
аналітику та звітність, базуючись на різних HR-показниках, таких як тривалість адаптації, утримання працівників тощо

З метою підтримки різноманітності – формування керівних команд з представників різних національностей та культур, що
відкриває можливості різностороннього погляду на питання, як зазначив Євген Пачос: «Ми не є футбольною командою, ми –
олімпійська збірна, оскільки представляємо різні види спорту, але лише перебуваючи в синергії, досягаємо значних
результатів»

Задля формування відчуття приналежності – забезпечення регулярної комунікації, зокрема проведення Town halls як у межах
всієї Компанії, так і в межах окремих команд

Заради забезпечення швидкості прийняття рішень – забезпечення можливості самостійно приймати рішення на локальних
рівнях
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Практика StarLightMedia: 
управління альтернативною робочою силою за 
допомогою сучасних технологій 
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Практика StarLightMedia: управління альтернативною робочою силою за допомогою 
сучасних технологій – виклики

«Фриланс стане новою реальністю постковідної епохи, і наївно вважати, що вчорашні підходи будуть
спроможні адекватно відповідати майбутнім викликам. Ми вирішили надягнути майку лідера і бути
інноваційними в наростаючій боротьбі за таланти»

Віталій Гусєв,
Директор з організаційного розвитку та операційної ефективності StarLightProduction

• Велика кількість штатних співробітників. Кілька років тому Компанія пишалася великою кількістю працівників, що було частиною
культурної парадигми. Проте це мало деякі негативні наслідки, насамперед фінансові, через сезонний/проєктний характер
бізнесу. Працівники могли бути в неактивній фазі проєктів по кілька місяців. Водночас в Компанії не було поширене гнучке
переміщення людей між командами.

• Неефективність системи управління фрилансерами:

• відсутність чітких критеріїв підбору кандидатів на проєктну роботу;

• непрозора система ціноутворення щодо послуг фрилансерів;

• затримка оплати наданих послуг, незручний взаєморозрахунок;

• великий обсяг бюрократичної складової.

ВИКЛИКИ
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Практика StarLightMedia: управління альтернативною робочою силою за допомогою 
сучасних технологій – стратегії вирішення та цілі

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ

Розроблення платформи «Uber для фрилансерів» з метою ефективного управління фрилансерами, а саме оптимізація процесів
найму, адміністрування, оцінки ефективності, винагороди тощо не лише з погляду замовника, але й виконавця. Наразі інструмент
уже пройшов стадію MVP (мінімально життєздатний продукт) та знаходиться на етапі технічного тестування.

Передбачено, що платформа матиме такий функціонал:

• створення єдиної бази фрилансерів;

• пошук людей за навичками та компетенціями, а не за посадами;

• спрощення пошуку проєктів та фрилансерів за допомогою набору параметрів;

• конкурентне формування ціни на послуги фрилансера;

• електронний документообіг;

• оцінка якості роботи та взаємодії як замовником, так і виконавцем проєкту.

• Прискорити онбординг персоналу (замість майже 14 днів – 3).

• Скоротити кількість адміністративного персоналу, який супроводжує фрилансерів (з 22 до 11 осіб).

• Стримати середньорічну інфляцію оплати праці.

• Перезапустити імідж Компанії як роботодавця (підвищити індекс лояльності працівників (NPS).

ЦІЛІ
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Практика StarLightMedia: управління альтернативною робочою силою за допомогою 
сучасних технологій – функціонал інструменту

Створення єдиної бази фрилансерів, об’єднання всіх замовників та виконавців на одній платформі допоможе вирішити
питання монополії на фрилансерів та сформує однакові умови для всіх гравців

Оцінка якості роботи та взаємодії як роботодавцями, так і фрилансерами (за принципом оцінки в Uber або Booking)
допоможе зруйнувати догму вищості роботодавця над співробітником

Можливість фільтрувати й зіставляти пропозиції та фрилансерів за встановленим набором параметрів (наприклад, ціна, досвід
тощо) за допомогою технологій машинного навчання та штучного інтелекту підвищить якість і швидкість відбору

Введення системи електронного документообігу дозволить автоматизувати систему підписання контрактів та оптимізувати
процес адміністрування

Пошук за компетенціями, а не за посадами, визначення необхідного набору навичок допоможе відповідати на запит ринку та
проєктів на мультифункціональні ролі

Конкурентне формування ціни на послуги за принципом електронних торгів допоможе роботодавцю обрати найкращого
кандидата за співвідношенням ціна-якість та створить конкуренцію між фрилансерами


