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Альтернативна зайнятість
Cтала тенденція на ринку талантів

Раніше вважалося, що робота за контрактом, фріланс та гіг-зайнятість – це «альтернативна робота», варіант підробітку, який можна суміщати з основною роботою. Але
сьогодні такі способи працевлаштування стають все більш поширеними, і саме ця тенденція стала однією з головних причин, які підштовхують організації до перегляду
власних стратегій управління персоналом. З огляду на зростання дефіциту навичок і
низький рівень народжуваності у багатьох країнах залучення альтернативних категорій
персоналу стане основною умовою розвитку бізнесу в наступні роки

Я

кщо раніше «альтернативна зайнятість»
застосовувалася здебільшого для контрактних проектів, то сьогодні це поняття охоплює роботу, яку виконують команди на
аутсорсингу, фрілансери, гіг-працівники (оплата
конкретних завдань) і крауд-працівники (масово
залучені працівники). У світі стає все більше
людей, які працюють у такому форматі. Наприклад, прогнозується, що до 2020 року кількість
самозайнятих працівників у Сполучених Штатах
зросте втричі - до 42 мільйонів осіб1. Фрілансери

є найшвидше зростаючою трудовою групою в
Європейському Союзі, чисельність якої у період
між 2000 та 2014 роками подвоїлась; поширення фрілансу як моделі роботи відбувалося
швидше, ніж загальний темп росту зайнятості
у Великій Британії, Франції та Нідерландах2.
Також багато людей працюють за альтернативною зайнятістю неповний робочий
день: згідно з результатами нещодавнього
дослідження Deloitte показало, що 64%
працівників, які працюють повний робочий
день, хочуть підробляти, щоб мати додатковий
дохід3.
Управління альтернативними формами зайнятості стало критично важливим завданням
для організацій, які прагнуть розвиватися й
залучати до роботи фахівців з необхідними
навичками. В багатьох країнах спостерігається
зниження рівня народжуваності4, що веде до
скорочення кількості працездатного населення.
45% опитаних роботодавців у всьому світі
стверджують, що у них виникають труднощі із
закриттям вакансій, цей показник – найвищий з 2006 року. А кількість компаній, які намагаються знайти кваліфікованих кандидатів
і мають чисельність персоналу понад 250 осіб,
становить до 67%5.
Водночас спостерігаються інші процеси: пенсіонери знову входять до складу працездатної
робочої сили, багато людей присвячують свій час
догляду за дітьми та літніми батьками, а освітні програми передбачають курси для дорослих
слухачів. Ці тренди створюють нові можливості
для альтернативної зайнятості6.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ
НАБУВАЄ РІЗНИХ ФОРМ ТА РОЗМІРІВ
До категорії «альтернативна
зайнятість» відносяться працівники, що
працюють за контрактом, фрілансерів/
незалежних працівників, гіг- і краудпрацівників:
• фрілансери/незалежні працівники
– працівники, які доповнюють основний
персонал і зазвичай отримують оплату
за годину, день або за іншу одиницю
часу;
• гіг-працівники – працівники, які
отримують винагороду за окремі
завдання (або мікрозавдання ) в межах
виконання визначеної частини роботи;
• крауд-працівники – працівники,
які конкурують за участь у проекті, а
винагороду часто отримують лише
ті, хто показав найкращі результати.
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Сфери застосування
альтернативної зайнятості

умовної зайнятості (contingent staffing firms), такі
як Allegis та інші, становлять ядро цього ринку,
але нові платформи для залучення талантів
(наприклад, UpWork, Fiverr, 99dsigns та інші)
швидко набувають популярності. Більше того, ці
платформи починають спеціалізуватися на окремих сегментах персоналу: від працюючих батьків
до військовослужбовців та ветеранів (The
Mom Project, The Second Shift, WeGoLook та інші).
Дослідження свідчать, що обіг аутсорсингової
діяльності на подібних платформах для залучення талантів складає понад 2 мільярди доларів
США 7, завдяки працевлаштуванню сотень
мільйонів людей у кожній частині світу.
Нещодавно в цій сфері відбулися значні поглинання компаній, що підкреслює зростання
економічної важливості альтернативної зайнятості. Наприклад, у 2017 році Google придбав
Kaggle – одну з найбільших у світі мереж фахівців

Якщо раніше працівників альтернативних
категорій залучали здебільшого організації
з IT-галузі чи інших технічних напрямів, то
сьогодні коло таких організацій значно розширилося. 33% респондентів цьогорічного дослідження
«Global Human Capital Trends» застосовують
альтернативні моделі роботи в IT-проектах, 25% –
в операційній діяльності, 15% – в маркетинговій
сфері і 15% – в розробках і дослідженнях (рис. 1).
Один із наших клієнтів з фармацевтичної галузі,
наприклад, передає на аутсорсинг усі свої дослідження, інші віддають роботу щодо розробки,
розвитку і підтримки нових продуктів.
Якщо ми подивимося на цей ринок у різних
країнах світу, то знайдемо багато джерел для пошуку таких працівників. Традиційні компанії

РИСУНОК 1. Попит на працівників альтернативних категорій виходить за межі
функції ІТ
Оберіть рівень застосування альтернативної зайнятості за у кожній із перелічених функціональних сфер
Ми не залучаємо працівників альтернативних категорій у цьому напрямі
Ми нечасто або в обмеженій кількості залучаємо працівників альтернативних категорій у цьому напрямі
Ми активно залучаємо працівників альтернативних категорій у цьому напрямі

Логістика

62%

27%

11%

Продажі

62%

26%

12%

27%

56%

Робота з клієнтами

Інновації/наукові
розробки й дослідження

51%

Маркетинг

49%

Операційна діяльність

33%

42%
38%

29%

Примітка: сума відсотків може не дорівнювати 100 у зв’язку з округленням.
Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.
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з інформаційних технологій8. Для організацій,
що шукають позаштатних або контрактних
талановитих технічних рацівників, привабливість Kaggle, як однієї з найбільших у світі
технічних спільнот, має величезний потенціал для зростання. Платформи, подібні до
Kaggle, які надають перспективи
отримання суттєвих прибутків, є
свідченням потенціалу і цінності, що створює альтернативна
зайнятість.

них видів працевлаштування як ситуативне
рішення, а не стратегічно важливий ресурс
для залучення талантів.Наприклад, лише 8%
респондентів зазначили, що вони розробили
окремі внутрішні процеси для
роботи з джерелами пошуку
працівників альтернативних категорій (рис. 2); 54% респондентів
або керували працівниками альтернативних категорій несистемно, або мали дуже примітивні
процеси для роботи з ними (або
не мали жодних).
Ці організації використовують
моделі альтернативної зайнятості для вирішення тактичних
завдань, а не як стратегічне довгострокове рішення на майбутнє.
Також наше дослідження показало, що застосування альтернативної зайнятості може підвищити організаційну ефективність (рис. 3). Саме тому управління альтернативними моделями роботи з
працівниками є стратегічно важливим: воно
дає змогу організаціям залучати потрібних
співробітників саме тоді, коли вони найбільш необхідні для досягнення результатів,
навіть в умовах роботи на ринку праці, де
звичний рекрутинг стає все більш складним.

Більшість організацій
залучають
працівників
альтернативних
категорій ситуативно,
а не стратегічно
Чи повною мірою організації використовують
потенціал альтернативної зайнятості? Наше
дослідження показало, що в цьому напрямку
потрібно ще багато працювати. 41% респондентів
вважає застосування альтернативної зайнятості важливим або дуже важливим аспектом,
проте лише 28% вважають, що вони готові
або повністю готові цим займатися. Більшість
організацій сприймають моделі альтернатив-

РИСУНОК 2. Тільки у декількох респондентів є бізнес-процеси управління працівниками альтернативних категорій
Оцініть рівень ефективності роботи вашої організації у процесах пошуку та управління працівниками альтернативних категорій

Висока ефективність, наявність політик/процесів для пошуку, управління та розвитку працівників
альтернативних категорій

8%
Достатня ефективність, проте існують сфери, що потребують удосконалення

38%
Ефективність варіативна, непослідовність процесів, нестабільність показників якості

31%
Обмеженість/відсутність процесів або систем для пошуку та управління працівниками
альтернативних категорій

23%

Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.
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Наприклад, німецька компанія Robert Bosch
GmbH створила цілий підрозділ – Bosch Management Support GmbH, який по всьому світі
управляє 1700 «працівниками за контрактом»:
колишніми співробітниками та тими, що вже
вийшли на пенсію. Ці «старші експерти» у разі
потреби вводяться до складу команди як
консультанти для роботи над проектами Bosch.
Найчастіше їх залучають до виконання таких
функцій як дослідження й розробки, виробництво, закупівлі, фінанси, продажі та маркетинг. Компанія Bosch стверджує, що рівень
задоволеності серед клієнтів цих працівників
складає 92%, а їхня цінність полягає як в роботі, яку вони виконують, так і в коучингу
та можливостях для розвитку, які вони надають
молодшим колегам9.

чить наш досвід, навіть серед компаній з
розробленими політиками і стандартами стратегічний підхід на рівні організації є рідкісним
явищем. Необхідне повноцінне налагодження
роботи організацій з працівниками альтернативних категорій таким чином, щоб потрібний талант був задіяний у необхідному
місці, незалежно від форми зайнятості.
Частково вирішення полягає в об’єднанні
зацікавлених функціональних відділів організації та спонуканні їх до застосування
альтернативної зайнятості. До таких підрозділів
можуть належати відділи закупівлі, IT і все
частіше, управління персоналом.
Хороша новина полягає в тому, що в багатьох
організаціях HR-відділ дійсно активізується
в цій сфері. 75% респондентів опитування
цього року зазначили, що відділ з управління персоналом здійснює пошук працівників
альтернативних категорій, 66% повідомили, що HR залучений до навчання, 65% зазначили, що відділ веде переговори про роботу, а 63% повідомили, що HR залучено до
управління пільгами працівників альтернативних категорій. Також зростає рівень
інвестицій у створення нових стратегій управління персоналом, спрямованих на залучення
працівників альтернативних категорій. Більше
половини наших респондентів (51%) повідомили,

Оновлення підходів по роботі з
альтернативною зайнятістю
Залучати працівників альтернативних
категорій на стратегічному рівні важче,
ніж здається. Для цього компанії повинні виходити за межі управління підрядниками та
фрілансерами і цілеспрямовано прагнути
оптимізувати та використовувати потенціал
працівників альтернативних категорій.
Небагато організацій так роблять. Як свід-

РИСУНОК 3. Залучення працівників альтернативних категорій часто покращує
показники організаційної ефективності
Який вплив має кожен вид альтернативної зайнятості на показники ефективності діяльності вашої організації?

Не оцінюємо вплив

Негативний вплив

Аутсорсинг/послуги з управління
за межами організації

Гіг-працівники

Фрілансери/незалежні
працівники
Крауд-працівники

Жодного впливу

Позитивний вплив

Ми не залучаємо таких працівників

5%
17%

16%

53%

9%

3%
22%

16%

30%

29%

3%
19%

16%

49%

14%

2%
24%

17%

Примітка: сума відсотків може не дорівнювати 100 у зв’язку з округленням.
Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.
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що їхня організація має конкретні плани щодо
реалізації стратегій найму таких працівників.
31% респондентів вже мають розроблені плани навчання та розвитку для працівників
альтернативних категорій, 23% проводять
опитування щодо зворотного зв’язку, а 22%
заохочують їх бонусами та іншими видами
мотивації.
Другий, паралельний крок, полягає в тому,
щоб користатися перевагами зростаючого
портфеля інструментів для управління альтернативною зайнятістю , які з’являються на
ринку. В 2018 році компанія Workday придбала RallyTeam, платформу гіг-зайнятості10,
а ADP придбала WorkMarket, провідну платформу позаштатної та гіг-зайнятості11. Раніше
ця компанія придбала ще одну – Global
Cash Card, яка покликана забезпечувати
гіг-працівників розрахунками в режимі
реального часу та оплатою готівкою12. Компанія
SAP придбала FieldGlass також з цією метою13.
Сьогодні постачальники на кшталт Fuel50
пропонують автономні платформи для технічних систем розвитку кар’єри та гіг-зайнятості14. А компанія Legion, стартап із Сан-Франциско, будує цілу платформу з управління персоналом, в основі якої – ідея про те, що завжди
існуватиме категорія людей, які будуть працювати одразу на декількох роботодавців 15 .
Доповнюючи загальну картину, ці інструменти управління альтернативною зайнятістю
призначені для заповнення прогалин на ринку
персоналу та встановлення нових зв’язків між
усіма учасниками процесу.

них категорій? Чи може організація залучити
працівників альтернативних категорій у такий
спосіб, щоб сприяти розвитку корпоративного
бренду?
Важливо, щоб до всього персоналу, як альтернативних категорій працівників, так і традиційних, було однакове ставлення в контексті
культури, інклюзивності, робочих завдань та
спільних цінностей. Значний ризик полягає
в тому, що альтернативні працівники можуть
відчувати ставлення до них як до аутсайдерів,
що потенційно може завдатишкоди бренду
роботодавця загалом. Наприклад, в одному
з найбільших європейських банків у рамках
ініціатив зі створення більш гнучкого доступу до талантів у різних технологічних галузях,
керівники відділу ІТ почали систематично
працювати з підрядниками, фрілансерами та
консультантами. Але з часом ці керівники зрозуміли, що власні штатні працівники, які
працювали майже виключно за застарілими
моделями роботи, відчували себе «покараними» порівняно із зовнішніми працівниками,
які були найняті для більш цікавих проектів
з «передовими» новими технологіями. Керівництво ІТ-відділу банку вжило заходів для
відновлення балансу, і тепер цей досвід дозволив
банку ефективніше наймати та застосовувати
альтернативний персонал у своїй ІТ-функції16.
Ризики та виклики, подібні до цих, не є непереборними, а працівники альтернативних
категорій стають фундаментальною основою
персоналу для все більшої кількості роботодавців. Організації, які серйозно ставляться до
такого персоналу, можуть розробляти стратегії
та програми з найму та залучення талановитих
фахівців, незалежно від місця знаходження,
що сприятиме росту бізнесу та розширенню
різноманітності персоналу.

Працівники альтернативних
категорій — екзамен на
соціальну відповідальність
Враховуючи принципи переосмислення
підходів до роботи з персоналом, компаніям
слід включити до порядку денного питання
інклюзивності, різноманітності, рівності та
довіри під час побудови організаційних систем
взаємодії з працівниками альтернативних
категорій. Такі працівники можуть відрізнятися
від колег з традиційних категорій своїм походженням і культурним спадком, для них слід
використовувати інші методи пошуку та найму.
Чи можуть керівники управляти різноплановою
командою, до складу якої входять талановиті
працівники як традиційних, так і альтернатив-
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Рівень зусиль: Альтернативна зайнятість
ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ЗВ`ЯЗКІВ
Оскільки альтернативна зайнятість стає мейнстрімом, організаціям необхідно впроваджувати стратегічні підходи використання
такого важливого джерела талантів. Організації можуть використовувати інноваційні підходи для того, щоб вийти за межі поняття
«управління» такими працівниками та перейти до «оптимізації» та
«впливу», створюючи нові зв’язки між HR, бізнесом, IT та іншими,
щоб такий перехід був максимально ефективним.
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