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Майбутнє роботи: 
розширення 
робочої сили
Сили, що зсувають парадигму,
як-от когнітивні технології та відкрита 
економіка талантів, перебудовують 
майбутню робочу силу, змушуючи багато 
організацій переглядати те,
як вони проектують свої робочі процеси, 
організовують роботу та планують 
майбутнє зростання.

Внаслідок посилення співробітництва
та когнітивних технологій характер 
роботи змінюється. Зі зростанням 
кількості робототехніки та когнітивних 
інструментів майже кожна робота 
створюється заново, перетворюючись 
у те, що багато людей називають 
«розширеною робочою силою».
Зі зростанням цієї тенденції організації 
повинні переглянути, яким чином 
вони проектують робочі процеси, 
організовують роботу й планують 
майбутнє зростання.
• Цього року 41% компаній повідомили, 

що вони повністю впровадили
або досягли значного прогресу 
в освоєнні когнітивних технологій 
та технологій AI (штучний інтелект).

• І ще 34% респондентів опитування 
перебувають у процесі 
пілотних програм.

• Та лише 17% керівників повідомляють, 
що готові управляти робочою силою, 
яка складається з людей, роботів 
та AI, що працюють пліч-о-пліч – 
це найнижчий рівень готовності
до тенденції за п’ять років опитування 
Global Human Capital Trends 
(див. Рисунок 1).

Протягом останніх кількох років 
ми фіксували наступ того, що зараз 
називається «майбутні роботи». 
У 2013 році ми визначили відкриту 
економіку талантів як тренд і обговорили 

зростання зовнішніх (не на балансі) 
робочих місць, платформ талантів 
та краудсорсингу. У 2015 році ми 
виділили тенденцію «Машини як талант: 
співробітництво, а не конкуренція» 
та зростання потужності робототехніки і 
когнітивних технологій 
для реструктуризації робочих місць. 
Нарешті, минулого року ми опублікували 
«Гіг-економіка: девіація чи руйнування»,
в якій обговорювалися переваги
й проблеми управління талантами
в спільній економіці.

У 2017 році ці зміни виявились
у фокусі, проблема стала актуальнішою. 
Автоматизація, когнітивні технології 
та технології краудсорсингу є тими 
рушійними силами, які змінюють 
робочу силу зараз і будуть змінювати
в найближчому майбутньому. 
Організації перебудовують робочі місця,
щоб використовувати переваги 
когнітивних систем та роботів, 
і ми бачимо можливість переусвідомити 
те, що ми називаємо «основними 
людськими навичками». 
У 2017 році й надалі організації повинні 
експериментувати та впроваджувати 
когнітивні інструменти, приділяти 
основну увагу перепідготовці людей
для використання цих інструментів
та переусвідомлювати саму роль людей, 
оскільки дедалі більше і більше робіт 
стають автоматизованими.
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Рис. 1. Робототехніка, когнітивні технології та ШІ: 
частка респондентів, які оцінили цей тренд «важливо» та «дуже важливо»

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

Переусвідомлення роботи для 
«розширеної робочої сили»
Питання про те, яким чином кожна 
робота буде змінюватися, адаптуватися 
або зникати, стало питанням 
проектування. Які аспекти роботи ви 
змінюєте за допомогою автоматизації? 
Чи хочете ви «розширити» працівників, 
доповнивши людей машинами,
які роблять роботу простішою
й придатною для масштабування? 
Яким буде вплив AI та робототехніки
на досвід роботи з клієнтами, якість 
послуг та бренд? Чи повинна ваша 
організація чекати, поки конкуренти 
повністю підтвердять сенс використання 

AI та робототехніки?
Сьогодні з’явився новий акцент
на «людських аспектах» роботи.
Наше дослідження, яке базується
на роботах Оксфордського університету 
та бази даних the O*Net job, показує, 
що коли завдання автоматизуються, 
«істотно людська» частина роботи 
стає важливішою. Навички емпатії, 
спілкування, переконання, особистого 
ставлення, вирішення проблем 
та прийняття стратегічних рішень 
є ціннішими, ніж будь-коли. Поки деякі 
драматизують негативні наслідки AI, 
когнітивних технологій та робототехніки, 
ці потужні інструменти допомагають 

створити нові робочі місця, підвищити 
продуктивність і дозволити працівникам 
зосередитися на людських аспектах 
роботи. Це відкриває іще одне питання 
проектування: як компанії можуть 
досягнути найвищої вартості 
за рахунок автоматизації, збалансовуючи 
короткострокові та довгострокові 
наслідки цих рішень для своєї організації, 
роботи та робочої сили?
Наші дослідження та обговорення 
з клієнтами показують, що за умови 
ретельного підходу автоматизація 
(а також використання краудсорсингу) 
може мати величезний позитивний 
вплив на продуктивність, залученість 
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працівників та цінність для клієнтів. 
Amazon.com, наприклад, ефективно 
використовує автоматизацію 
для швидкого масштабування складання 
та постачання у святкові сезони, 
скорочуючи час на навчанні працівників 
і підтримуючи репутацію одного 
з провідних брендів роботодавця 
в своїй галузі (див. Рисунок 2).

Де компанії перебувають сьогодні?
Наше дослідження показує, що більшість 
компаній перебуває посередині цього 
фундаментального зрушення. 
31% компаній в опитуванні Global Human 
Capital Trends цього року повідомляють 

нам, що вони перебувають у процесі 
впровадження штучного інтелекту
та робототехніки, а 34% проводять 
пілотні проекти у вибраних сферах. 
І 10% стверджують, що вони або повністю 
автоматизовані, або дуже просунулись
у цій сфері.
Цікаво, що коли ми запитали компанії
про вплив цих сценаріїв роботи 
на майбутнє, лише 20% заявили, 
що скоротять кількість робочих місць. 
Більшість компаній (77%) сказали нам, 
що вони займатимуться перенавчанням 
людей використовувати технології, 
або будуть перебудовувати робочі 
місця, щоб краще використовувати 

навички людей.
Коли ми запитали компанії про їхні 
плани з використання краудсорсингу, 
контрактної праці та нових моделей 
використання таланту людини, історія 
була зовсім іншою. Стосовно цих «нових 
людських моделей» майбутньої роботи 
компанії підготовлені набагато менше. 
Коли 66% компаній вважають, 
що використання ними зовнішніх 
талантів значно збільшиться в найближчі 
3–5 років, лише 49% говорять, що вони 
в стані добре управляти зовнішньою 
залученою робочою силою, а 55% кажуть, 
що вони ніколи не використовували 
або не розуміють, як використовувати 

Рис. 2. Розширена робоча сила: частка респондентів, які оцінили цей тренд «важливо» 
та «дуже важливо»

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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Рис. 3. Оцінка респондентами окремих аспектів розширеної робочої сили

Рис. 4. Оцінка респондентами окремих аспектів, пов’язаних із робототехнікою, 
когнітивними технологіями та ШІ

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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краудсорсинг. Тому, хоча деякі елементи 
майбутньої роботи є добре зрозумілими 
для лідерів бізнесу, інші досі перебувають 
на етапі освоєння.
Очевидно, що цікавість до цієї теми 
зростає експоненціально. Водночас 
як лише 6% респондентів-керівників 
вважають таку тенденцію пріоритетом
на цей рік (що, на нашу думку, відображає 
плутанину, яка існує на ринку), 
26% вважають, що це буде важливо 
в найближчі три–п’ять років – збільшення 
на 400% – одна з найбільших змін, 
які ми бачили (див. Рисунки 3 і 4).

Нерівномірний прогрес роботи у 
майбутньому
Перехід від штатних працівників 
до розширеної робочої сили (доповненої 
технологіями та краудсорсингом) є однією 
із найскладніших тенденцій людського 
капіталу, яка з’явилася на горизонті. 
Це змінює усі знайомі поняття про те, 
що таке робота (разом з усіма наслідками 
для кар’єри), що насправді означає 
робоча діяльність, як навчають 
і відбирають робочу силу, а також 
як проектується робоче місце. Вона 
розсуває традиційні уявлення про те, 
які види робіт можуть виконуватися 
людьми та машинами, а також 
перевизначає задіяні сегменти 
робочої сили. 
І хоча впровадження робототехніки 
відбувається швидко, здатність 
компаній до перепрофілювання 
й реорганізації навколо автоматизації 
все ще недостатньо ефективна. 
Приблизно половина опитаних 
керівників оцінюють свою компанію 
як недостатньо готову узгоджувати рамки 
компетенцій з урахуванням нових вимог 
з робототехніки, когнітивних технологій 
та AI; переміщати працівників, замінених 
цими технологіями; перепрофільовувати 
працівників для роботи з цими 
новими інструментами.

Переусвідомлення талантів, 
технології та робочого місця
Дослідження чітко показують, 
що одним із нових правил цифрової 
ери є розширення нашого розуміння 
робочої сили; необхідно думати 
про робочі місця в контексті завдань, 

які можуть бути автоматизованими 
(або переданими в зовнішній підряд). 
Варто замислюватися про нову 
роль людських навичок; іще більше 
зосереджуватися на досвіді роботи 
з клієнтами, досвіді працівників 
та вартісних пропозиціях 
для людей. Наприклад, організації, 
які автоматизують виробничі 
підприємства та які не дають людям 
можливості для перепрофілювання 
та нових посад, можуть побачити, 
як страждає їхній бренд, і певною мірою 
можуть відчувати тиск із боку соціального 
та політичного середовища. Маніфест 
AT&T щодо талантів, який заохочує 
та дозволяє працівникам постійно 
перепрофільовуватися, є ефективним 
прикладом компанії, яка автоматизує 
себе в інтегрований, орієнтований 
на людину спосіб.
Ми пропонуємо переглянути комбінацію 
талантів, технологій та робочого місяця 
в декількох вимірах:
• Які частини роботи можна 

автоматизувати, якою є людська «додана 
вартість» цих навичок? Наприклад, 
банківські касири тепер радять 
і продають, а не просто провадять 
операції, надаючи клієнтам більшу 
клієнтську вартість.

• Яким чином ми можемо перевчити
та перепрофілювати людей, 
щоб швидше освоїти технології 
та інструменти, і як ми можемо 
розробити технологію, 
для використання якої практично 
не потрібна підготовка?

• Де повинна виконуватися робота, 
а точніше, кожне окреме завдання? 
Яка фізична близькість необхідна 
для обслуговування клієнтів, 
проектування й розробки продуктів
та послуг?

• Як ми можемо організувати 
краудсорсингову діяльність – 
і використовувати позаштатних 
працівників, незалежних професіоналів 
та можливості гіг-економіки, 
щоб зекономити час та гроші, 
підвищити якість та покращити 
операційну гнучкість і можливість 
масштабування?

• Як ми можемо змінити робоче місце, 
щоб воно стало більш цифровим 
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за своєю природою, відкритим
та спільним, яке водночас забезпечує 
можливості для розвитку, зростання 
та концентрації? Численні дослідження 
тепер доводять, що найбільш 
високопродуктивні команди (і лідери) – 
ті, які краще за все пов’язані з командою 
та компанією загалом. Чи є в нашій 
організації достатньо відкритих, 
спільних, фізичних та цифрових 
просторів для організації зустрічей
та співпраці між людьми?

• Як ми можемо розвивати й, можливо, 
розділяти функції багаторічної 
(3–5 років) стратегічної роботи 
й планування робочих місць з одного 
боку, і щорічного планування робочої 
сили (річний чисельний склад) з іншого, 
задля глибшого вивчення сценаріїв, 
які передбачатимуть більше 
краудсорсингу, більшу автоматизацію 
чи більш широке використання 
робототехніки?

• Якими є наші організаційні можливості 
та здібності проектувати роботу, 
і чи вивчили ми, як саме машини можуть 
здолати функціональні кордони таким 
чином, щоб допомогти нам перемістити 
людей від «роботи» до «діяльності»
та від «виконавчих функцій» 
до «емпатійних». Як ми досліджуємо 
в розділах цього звіту «Аналітика 
HR» та «Організація майбутнього», 
нові інструменти для проведення 
організаційного аналізу мереж (ONA) 
можуть допомогти визначити «потоки» 
роботи, які сприяють підвищенню 
продуктивності серед команд поряд 
із автоматизацією всіх завдань.

Переусвідомлення меж роботи 
людей та машин
Роботи та когнітивні технології 
постійно розвиваються, особливо 
в роботах та завданнях, які випливають 
із стандартизованих правил та логіки. 
Це підсилює критичне завдання для 
бізнес-керівників та HR-керівників, а саме: 
необхідність визначати, проектувати 
та управляти майбутнім роботи, робочої 
сили та робочих місць для створення 
надійного розуміння того, 
які навички є людськими.
HR-керівникам варто зосередитися 
на визначенні різниці між основними 

навичками людини, як-то творче 
та етичне мислення, та несуттєвими 
завданнями, якими можуть управляти 
машини. Це вимагає переусвідомлення 
кар’єри, а також розробки нових способів 
роботи та нових способів навчання – 
як в організаціях, так і для окремих осіб. 
Дослідження компанії Deloitte 
у Великобританії показують, що майбутня 
робоча сила потребує «балансу технічних 
навичок і загальних здібностей, 
як-то вирішення проблем, творчий 
потенціал, соціальні навички 
та емоційний інтелект».
Одним із методів, який ми рекомендуємо 
для цієї роботи, є дизайн-мислення 
та розробка карт досвіду. Карти досвіду 
відображають схему та документують 
фактичну роботу, а також інструменти, 
людей та інформацію, які беруть участь 
у роботі. Такий аналіз допомагає 
проектувальникам зрозуміти, де завдання 
можна передати в аутсорсинг, 
а де людська емпатія може бути 
підсилена та доповнена.
Як підкреслюють Том Давенпорт і Джулія 
Кірбі у своїй книзі Only Humans Need 
Apply, треба визнати, що «розширення 
означає почати з того, що сьогодні люди 
й машини роблять окремо, та припустити, 
що цю роботу можна поглибити, 
а не зменшити, завдяки співробітництву 
між ними».
Майбутні роботи уже тут, і компанії 
повинні прийняти це як можливість, 
хоча вона й здається зараз руйнівною. 
Ми вважаємо, що чинники, які впливають 
на ці зміни, прискоряться, залишаючи 
тих, хто відстає, далеко позаду, оскільки 
сьогоднішні перші стануть експертами 
в оптимізації використання машин 
та краудсорсингу для підвищення 
ефективності, інноваційних продуктів 
і послуг та відносин з клієнтами.

Уроки з передової
Використання передових складських 
технологій компанії Amazon показує, 
як робототехніка, когнітивні технології 
та гнучкі стратегії людських ресурсів 
можуть узгоджуватися з максимальною 
ефективністю та продуктивністю 
під час створення нових тимчасових 
та постійних робочих місць.
Щоб задовольнити зростання попиту 
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під час святкових сезонів, Amazon 
розширює свою робочу силу приблизно 
на 40%, маючи близько 120 000 
тимчасових працівників, яких можна 
швидко навчити завдяки робототехніці 
та когнітивним технологіям. 
Ці інструменти, як-от автоматизовані 
екрани навчання, «розумні» дозатори 
стрічки та роботизовані піддони, 
скорочують навчання нових працівників 
із шести тижнів до двох днів. Технології 
автоматизують запам’ятовування 
маршрутів і піднімання вантажів, 
дозволяючи тимчасовим працівникам 
швидко оволодіти роботою, яка вимагає 
навичок людини.
Окрім того, ці нововведення 
не тільки забезпечують гнучкість 
для короткострокових працівників, 
але й створюють постійні робочі місця. 
Минулого року Amazon залишила 
14% своїх сезонних найманих працівників, 
частково тому, що розширені склади 
фактично вимагають більшої кількості 
працівників, адже ці центри можуть 
обробляти більшу кількість замовлень.
Усі ці роботи можливі завдяки 
електронній комерції, яка сама 
є результатом останніх технологічних 
досягнень. І хоча деякі припускали, 
що електронна комерція замінить 
працівників у певних галузях, на практиці 
це привело до створення нових робочих 
місць, як-от будівництво 26 нових складів 
Amazon лише у 2016 році.
Цей оптимістичний погляд на спільну 
роботу машин і людини підтверджується 
низкою історичних випадків. Наприклад, 
зараз, через 40 років після того, 
як перші банкомати почали виконувати 
завдання, які раніше виконувалися 
касирами, у відділеннях працює більше 
банківських працівників, їхня робота 
є різноманітнішою, навіть якщо вона 
використовує усе більше і більше 
технологій. І хоча наразі у Сполучених 
Штатах Америки нараховується 
приблизно 400 000 банкоматів, кількість 
касирів надалі зростає до понад 550 000 
чоловік. Подібні перетворення відбулися 
в цілій низці технологій та професій: 
сканери штрих-кодів і касири магазинів, 
або електронні документи та юристи.

Із чого почати
• Подумайте про те, як насправді 

виконується робота: перегляньте 
в організації не тільки те, 
що потрібно зробити, 
але й розгляньте увесь діапазон 
сегментів талантів та технологій, 
які можуть використовуватись 
у поєднанні, щоб краще 
виконати цю роботу.

• Визначте усі сегменти людської робочої 
сили: сюди входять як внутрішні, 
так і зовнішні працівники, різні моделі 
підрядників, фрілансерів, краудсорсинг. 
Платформи талантів швидко ростуть; 
розуміння того, як вони можуть 
розширити кількість зайнятих
на повний робочий день працівників, 
є ключовою можливістю для менеджерів 
як HR, так і бізнесу.

• Вивчіть усі типи нелюдських трудових 
ресурсів: увесь спектр робототехніки, 
когнітивних та штучних технологій, 
щоб доповнити працівників-людей, 
використовуючи потужність машин 
для виконання більшої кількості 
завдань. Співпрацюючи з бізнесом, 
HR може допомогти провести 
перепроектування роботи, пов’язаної 
зі швидкими змінами в робототехніці 
та штучному інтелекті.

• Перепроектуйте багаторічне стратегічне 
й щорічне оперативне планування 
робочої сили: розгляньте можливість 
розподілу стратегічного багаторічного 
планування роботи, робочої сили 
та робочих місць так, щоб воно 
поєднувало нові сегменти талантів 
та технологій для розробки конкретних 
майбутніх сценаріїв робочої сили – 
виходячи із щорічного оперативного 
планування робочої сили.

• Працюйте над плануванням 
і впровадженням нових рішень 
спільно, незалежно від вашої функції 
та підрозділу: переконайтесь, що новий 
рівень «розширеної» робочої сили 
відповідає бізнес-стратегії та в роботу 
залучені операційні, HR-менеджери 
та інші корпоративні функції. 
Це, вірогідно, потребує 
експериментування з новими 
способами роботи та координації між 
різними організаційними структурами.

• Інвестуйте у критичні людські навички 
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для майбутнього робочої сили: 
вирішення проблем, творчий підхід, 
управління проектами, слухання, 
прийняття моральних 
та етичних рішень – усе це, за своєю 
суттю, є людськими навичками, 
які потрібні кожній організації – і зараз, 
і в майбутньому. Під час планування 
майбутньої робочої сили враховуйте 
ці довгострокові потреби в людських 
навичках.

• Плануйте й управляйте перетворенням 
робочої сили: з урахуванням масштабів 
майбутніх змін у роботі, робочій силі 
та робочих місцях критично важливо 
мати «дорожню карту» перспектив 
роботи підприємства або «розширеної 

робочої сили», яка об’єднує бізнес, 
HR, ІТ, закупівлі та фінанси. Цей план 
повинен включати активне уявлення 
про таланти, навчання, спілкування, 
лідерство, культуру 
та організаційні наслідки.

Погляд у майбутнє
Із зазначених у цьогорічній доповіді 
тенденцій «Майбутнє роботи», 
найімовірніше, буде лише посилюватися 
у найближчі п’ять років. Це є просто 
наслідком того, де ми перебуваємо 
в еволюції технологій. Через 50 років 
після формулювання закону Мура 
обчислювальна потужність надалі 
зростає експоненціально, просуваючи 

вперед сфери робототехніки та машинне 
навчання. Когнітивні інструменти 
для розширення й, у деяких 
випадках, заміни працівників будуть 
надалі розвиватися й широко 
розповсюджуватися та впроваджуватися. 
Ми не здивуємося, якщо в найближчому 
майбутньому проблеми, пов’язані 
з роботою, робочою силою та робочими 
місцями, будуть домінувати над рештою 
проблем та порядком денним керівників 
HR та бізнесу. Це завдання вимагає 
серйозної міжфункціональної уваги, 
зусиль та співробітництва.

Старі правила Нові правила 

Машини та штучний інтелект займають робочі місця людей 
Робота і робочі завдання перепроектовуються для того, 
щоб більше використовувати основні людські навички 
і розширюються завдяки технологіям

Працівники, зайняті повний робочий день, є основним джерелом талантів
Доступним є увесь континіум талантів, включно з контрактниками, 
фрілансерами, гіг-працівниками тощо 

Планування робочої сили зосереджується на працівниках, 
зайнятих повний робочий день, і вимогах до навичок

Планування робочої сили зсувається до аналізу варіантів різноманітних 
трудових ресурсів та технологій

Робота є статичною порівняно із фіксованими вимогами
Життєвий цикл навичок постійно скорочується 
та робота постійно повторно винаходиться

Робота й кар’єрна драбина базуються на робочих завданнях та робочій силі
Проекти, завдання й стажування є складовими роботи: 
кар’єра становить портфоліо проектів та досвіду

Робототехніка та когнітивні технології є роботою підрозділів ІТ Інтеграція людей та технологій є загальним завданням

Робота HR в автоматизації зосереджується 
на зміні керівництва та робочої сили 

HR відіграє стратегічну роль у полегшенні та управлінні 
перепроектуванням роботи та навчанням робочої сили

Фундаментальний елемент роботи – 
посада з формальною посадовою інструкцією 

Фундаментальний елемент роботи – завдання, 
які є збірними елементами «робіт» та «ролей»

Рис. 5. Майбутнє роботи: старі правила порівняно з новими правилами

Цей матеріал (як текст, так і ілюстрації) є об’єктом авторського права. Будь-яке передруковування повністю або частково можливе тільки із використанням 
активного посилання на матеріал.

Джерело: Майбутнє роботи: розширення робочої сили. Розділ десятий зі звіту Global Human Capital Trends 2017 – Talent Management
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