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Тренд №4

Цінність досвіду vs посада

Натомість 6% опитаних 

вважають, що їх кар'єрні шляхи, як 
правило, розвиваються через 
організаційну ієрархію

Нові шляхи розвитку та зростання
Для організацій та бізнес-лідерів 
сформовано новий імператив: вивчати, 
розуміти, розробляти та впроваджувати 
різноманітні рішення для підтримки кар’єри 
21-го століття. Лише зорієнтованість на 
досвід, нові кар’єрні моделі, інструменти 
для аналітики даних, дозволять компаніям 
розвивати, зберігати та залучати якісні 
таланти в потрібний час.

82% респондентів з України вважають даний тренд важливим

37% респондентів вважають, 

що кар'єрні шляхи залежать від 
потреб організації, досвіду 
працівника та наявних 
можливостей

У 18% українських 

респондентів кар'єрні можливості є 
більш гнучкими та можуть бути 
адаптовані працівником та 
організацією для задоволення 
потреб

При цьому 27% вважають, 

що кар'єрні шляхи базуються як 
на організаційних потребах, так і 
на інтересах працівників, а 
обов'язки / ролі можуть 
змінюватися або чергуватися

43% учасників опитування повідомляють, що їх компанії готові 

слідувати даній тенденції

31%

32%

32%

5%

Рівень ефективності організації по відношенню до можливостей 

управління власною кар'єрою

Неефективна

Дещо ефективна

Ефективна

Дуже ефективна

11%

45%
26%

18%

Як часто працівники компанії працюють над проектами 

чи завданнями поза межами їх бізнес-функції або 
їхнього призначеного менеджера?

Ніколи

Іноді
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48%

21% 19%
12%

Ми використовуємо 

традиційні джерела 
залучення персоналу

Кар'єрні шляхи є 

менш 
структурованими, що 

дозволяє 
використовувати 

додаткові джерела 
залучення персоналу

Робота часто 

заснована на 
виконанні конкретних 
задач, що визначає 
вибір відповідних 
джерел залучення 

персоналу

Робота має в 

основному проектний 
характер, що 

дозволяє вибирати 
ширші джерела 

залучення персоналу

Опис структури найефективнішого каналу підбору талантів 

1%

3%

5%

7%

27%

28%

29%

2%

10%

2%

14%

30%

19%

24%

Інше

Фасилітація зі сторони зовнішніх тренерів або наставників

Допомога в організації участі працівників в управлінні сторонніми компаніями

Внутрішній відбір майбутніх лідерів для крос-функціональних проектів

Внутрішній коучинг або наставництво

Визначення HiPo працівників, внутрішній та зовнішній коучинг або менторінг

Ми не використовуємо даний метод для розвитку лідерів

Способи, які організація використовує з досвіду міжнародного спілкування для формування цільового досвіду/взаємодії під час 

виховання теперішніх та майбутніх лідерів 

Світ

Україна

11%

20%

31%

39%

Розвиток переважно ініціюється працівником 

та фокусується на спільному навчанні

Розвиток - це відповідальність працівників, він 

зосереджений на подальшому розвитку знань у 
вибраних галузях

Розвиток зосереджується на забезпеченні 

ключового досвіду та побудові мережі 
контактів

Розвиток зосереджується на створенні знань та 

навичок / компетенцій для просування по 
визначеному кар'єрному шляху

Опис програм розвитку працівників


