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Екосистема трудових ресурсів: 
управління ресурсами виходить 
за рамки корпорації

Різноманіття екосистеми талантів

Сучасна робоча сила перетворилася на дина-
мічну екосистему. Лише 42% респондентів 
цьогорічного опитування зазначили, що їхні 
організації здебільшого складаються зі штат-
них працівників. Проте роботодавці очікують,                       
що протягом наступних кількох років вони 
значно збільшать кількість працівників за кон-
трактом, а також фрілансерів та гіг-працівників. 
Оскільки альтернативні форми найму праців-
ників стають все більш поширеними в еконо-
міці загалом, HR-фахівці та керівники компаній 
намагаються швидко спланувати та оптимізу-
вати власні екосистеми працівників через необ-
хідність підвищити якість надання послуг, забез-
печити швидкість адаптації до змін та знайти 
нових спеціалістів.

Склад робочої сили суттєво змінюється.               
В Європі, Індії та США нараховується близько        
77 млн осіб, що працюють як фрілансери.1                          
У США понад 40% працівників зайняті через 
«альтернативні способи працевлаштування», 
такі як тимчасова робота, неповний робочий 

день та гіг-робота.2 Цей показник продовжує 
впевнено зростати: лише протягом останніх 
п’яти років він збільшився на 36% і наразі охо-
плює працівників різних вікових груп і профе-
сійних рівнів.3 50% респондентів цьогорічного 
дослідженні повідомили про залучення у межах 
їхніх компаній великої кількості працівників 
за контрактом, 23% свідчать про істотну кіль-
кість фрілансерів, а 13% – про велику кількість 
гіг-працівників.

Отже, на зміну традиційному формату тру-
дових відносин «роботодавець – працівник» 
приходить екосистема різноманітної робочої 
сили – диверсифікований портфель працівників, 
мережі талантів, гіг-працівників і постачальни-
ків послуг, що пропонує роботодавцям гнучкість, 
можливості та потенціал для вивчення інших 
економічних моделей пошуку та залучення. 

Незважаючи на привабливість можли-
востей швидкого найму підрядників чи аут-
сорсингу обслуговування й технічної роботи, 
користування перевагами нових екосистем пра-
цівників несе нові виклики. Результати дослі-
дження показують, що більшість компаній не є 

Склад робочої сили суттєво змінюється. Із поширенням альтернативних способів 
роботи постає питання: як організації можуть приваблювати та залучати 
працівників, а також забезпечувати цінність через взаємодію із працівниками 
всіх типів?
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повністю готовими протистояти цим викликам. 
У відповідь на прохання спрогнозувати склад 
робочої сили компанії у 2020 році, 37% респон-
дентів цьогорічного опитування зазначили, що 
вони очікують на зростання кількості працівни-
ків на умовах контракту, 33% планують наймати 
фрілансерів, а 28% – залучатимуть гіг-працівни-
ків. Проте, незважаючи на очікуване зростання, 
лише 16% учасників опитування повідомили 
про наявність відповідних політик і методів 
для забезпечення управління різноманітними 
типами працівників, що свідчить про величез-
ний дефіцит можливостей у цій сфері.

Проблема полягає не лише у здатності 
знайти достатню кількість потрібних людей для 
виконання конкретних завдань у певний час. 

Втім не всі працівники цієї екосистеми мають 
традиційні погляди на те, якими мають бути 
стосунки між роботодавцями та працівниками. 
Аналіз загальних поглядів мілленіалів і пред-
ставників покоління Z виявив, що: 75% праців-
ників цих поколінь планують розпочати влас-
ний бізнес,4 понад 70% хочуть, щоб їхня робота 
підтримувала їхні особисті інтереси, і лише 12% 
працівників вважають, що інноваційні продукти, 
які вони створюють, мають належати їхньому 
роботодавцю.5

Виклики у сфері управління екосисте-
мою трудових ресурсів 

Результати опитування та дані дослідження 
свідчать, що процес управління більшістю 
«нетрадиційних» категорій працівників здійс-
нюється на тактичному рівні за відсутності 
послідовних талант-стратегій. Лише 29% рес-
пондентів цього року зазначили, що їхні органі-
зації здійснюють моніторинг дотримання умов 
трудових контрактів працівниками екосистеми, 
і лише 32% контролюють якість їхньої роботи.

Різноманітність сучасних форм найму робо-
чої сили ускладнює розуміння того, які саме 
типи працівників залучені для виконання 
роботи, не кажучи вже про стратегічне управ-
ління ними. 

Як зображено на рис. 1, загалом екосистема 
трудових ресурсів охоплює штатних працівників, 
партнерів, контракторів, фрілансерів, гіг-праців-

ників та людей, які працюють за принципом кра-
удворкінгу (тобто зосереджуються на реалізації 
проектів і завдань, проте недостатньо розуміють 
загальної стратегії організації). Компанії можуть 
очікувати, що такі працівники володітимуть 
необхідними професійними навичками, проте         
в дійсності вони потребують підтримки, профе-
сійних рекомендацій та визначення критеріїв 
ефективності, якщо роботодавець прагне оптимі-
зувати роботу всієї екосистеми працівників.

Ще більше ситуацію ускладнює відсут-
ність на ринку широкого вибору програмного 
забезпечення для HR-галузі, яке б допомогло 
роботодавцям управляти «нетрадиційними» 
категоріями працівників. Лише впродовж 
останніх кількох років такі постачальники ПЗ,                                              
як WorkMarket (якого нещодавно придбала 
компанія ADP) та Fieldglass (якого придбала 
компанія SAP у 2014 році), а також низка таких 
стартапів, як RallyTeam, Fuel50 та інші, почали 
пропонувати інструменти управління тимча-

Для ефективного 
функціонування нової 
екосистеми трудових 
ресурсів організаціям 

необхідно зрозуміти, як 
саме приваблювати й 
залучати працівників 

усіх типів. 
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совою роботою, гіг-роботою та проектами, що 
допомагають компаніям управляти більш широ-
кою екосистемою робочої сили.6 У більшості 
випадків, коли проблема розглядається як стра-
тегічна, організації створюють власні інстру-
менти й додатки для управління найпоширені-
шими типами працівників, яких вони залучають                  
на тимчасовій основі.

Факт, що дана проблема є стратегічною – без-
заперечний. Окрім втрат від нереалізованих мож-
ливостей використання альтернативних форм 
найму працівників, нові моделі трудових ресур-
сів можуть створювати: правові ризики; ризики, 
пов’язані з безпекою і конфіденційністю інфор-
мації тощо. Наприклад, більше третини наших 
респондентів (42%) занепокоєні ризиком втрати 
конфіденційної інформації, а 36% – репутацій-
ним ризиком, який може виникнути внаслідок 
негативного сприйняття «нетрадиційних» кате-
горій працівників. Приблизно 38% респонден-
тів стурбовані нестабільністю працівників різних 
категорій, а 39% – порушенням вимог або зміною 
державного регулювання щодо класифікації 
таких працівників та управління ними.

Залучення екосистеми трудових        
ресурсів

Що саме можуть зробити організації                                       
для залучення таких працівників екосистеми, 
які набувають все важливішого значення, 
навіть якщо вони відмовляються від самої ідеї 
бути «працівниками»? На базі дослідження           
та досвіду ми виділили кілька важливих скла-
дових успіху.

По-перше, організації мають поширити 
підходи до управління людським капіталом                                                                                                                                     
на працівників у межах всієї екосистеми. Команди 
з управління персоналом мають працювати                                                                                                                                  
з юридичним та ІТ-відділами для надання кон-
тракторам та гіг-працівникам чітких показ-
ників ефективності. Вони мають забезпечити 
працівників захищеними систем комунікації                            
та необхідною професійною підготовкою задля 
високої продуктивності та відповідності стра-
тегії організації. Так, компанія Cummins, що є 
світовим лідером у галузі енергетики, енерго-
систем та виробництва двигунів, вважає своїх 
підрядників «частиною родини» і намагається 
приділяти їм таку ж саму увагу, як і штатним 
працівникам.7

По-друге, компанії мають бути більше 
залученими у процеси пошуку та підбору пра-
цівників, які працюють за альтернативними 
формами найму (далі – «альтернативні пра-
цівники»). Більше третини опитаних рес-
пондентів повідомили, що команди з управ-
ління персоналом     не беруть участь у процесі 
пошуку (39%) чи прийнятті рішень (35%) щодо 
працівників за контрактом. Це свідчить про 
те, що на таких працівників не розповсюджу-
ється оцінка культури, професійних навичок 
або інші форми оцінки, що застосовуються до 
штатних працівників. Оскільки альтернативні 
працівники можуть становити від 30% до 40% 
всієї робочої сили, організаціям слід уважно 
розглянути обставини, за якими потрібно оці-
нювати таких працівників аналогічно до штат-
них працівників, і чи потрібно проводити таку 
оцінку взагалі.

ТРАДИЦІЙНІ
Organization-led

Штатні
працівники

Партнери Контрактори Фрілансери Гіг-працівники Краудворкери

ВІДКРИТІ
Employee-led

Рис. 1. Діапазон типів працівників

Джерело: аналітика «Делойт» (Deloitte Insights | deloitte.com/insights)
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По-третє, організації мають надати праців-
никам екосистеми можливості для адаптації                                                                         
та професійного розвитку. Можливо, через 
побоювання організацій, що таких працівни-
ків буде віднесено до категорії «штатних пра-
цівників», майже половина опитаних HR-фа-
хівців (46%) зазначила, що вони не беруть 
участі в роботі з адаптації альтернативних пра-
цівників, а більше половини (55%) не підтри-
мують проведення навчальних програм для 
таких працівників. Це знову ж таки свідчить 
про відсутність розуміння важливості екосис-
теми трудових ресурсів. Наразі більшість робо-
тодавців розглядає альтернативних працівни-
ків як некваліфіковану робочу силу і не вважає 
їх спеціалістами. 

Насамкінець, компаніям слід розглянути 
бренд роботодавця і програми заохочення                                    
та стимулювання робочої сили, які охоплюють 
різні типи працівників екосистеми. Як альтер-
нативні працівники можуть заробити більше 
грошей? Які навички та компетенції вони 
мають розвинути? Як вони оцінюватимуться? 
HR-функція має формалізувати ці практики для 
екосистеми працівників, а не чекати, поки це 
зробить, наприклад, відділ закупівель.

Вчимося на історіях успіху

Викликам, пов’язаним із екосистемою пра-
цівників реально протистояти, навіть більше, 
компанії здатні отримати вигоду від прийняття 
комплексних підходів до них. Розглянемо при-
клад фармацевтичної компанії, штатні вчені 
якої намагалися вирішити технічну проблему 
впродовж багатьох місяців. Після залучення 
компанією зовнішніх фахівців рішення було 
запропоновано уже через шість днів.8 

Такі компанії, як Fiverr, E-Lance, Doordash та 
інші навчилися успішно управляти тимчасовими 
та гіг-працівниками. Розвиваючись швидкими 
темпами, компанії вивчають підходи до поліп-
шення життя альтернативних працівників. Нещо-
давно створена коаліція під керівництвом ком-
паній Fiverr, Care.com, DoorDash, Etsy, Postmates 
та інших у межах співпраці з організацією Stride 
Health запустило ініціативу, яка допомагає фрі-
лансерам отримати доступ до програм охорони 
здоров’я та страхування у США.9 Оскільки фрі-
лансери, гіг-працівники та краудворкери, станов-
лять частку робочої сили, що продовжує зростати, 
удосконалення таких програм та інтеграція аль-
тернативних і штатних працівників набуватиме 
все більшого значення.

Висновки
Поширення нових моделей працевлаштування приводить до переосмислення відносин між 
роботодавцями та працівниками. Організації мають можливість користуватися перевагами, які 
пропонує сучасний різнорідний ринок праці. HR-фахівці та керівники компаній повинні активно 
сприяти формуванню нових альянсів керівників, особливо між функціями HR і закупівель, задля 
розробки інтегрованих стратегій та програм з управління людським капіталом, які можуть 
допомогти організаціям скористатися численними можливостями, що існують на ринку сьогодні. 
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