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Оскільки економіка продовжує зростати, 
а рівень безробіття у розвинених країнах 
залишається низьким, рекрутинг стає 

складним, як ніколи раніше. У цьогорічному 
дослідженні Global Human Capital Trends 70% 
респондентів зазначили рекрутинг як важливу 
проблему, а 16% респондентів вважають, що 
це одна з трьох найактуальніших проблем, з 
якими стикнеться їхня організація у 2019 році. 
Економічні дані підтверджують актуальність 
наявної проблеми: влітку 2018 року рівень 
звільнень за власним бажанням у США (відсоток 
працівників, які щомісяця залишають роботу) 
зріс до 2,4% – найвищої позначки з 2001 року2. 
Це означає, що понад 25% працівників у 
США щороку змінюють роботу. Інші провідні 
економіки, зокрема Японії, Великої Британії, 

Протягом останнього десятиліття економічної експансії організації зосередилися на пошуку 
потрібних працівників для розвитку бізнесу. Але через рекордно низький рівень безробіття та 
нестачу кваліфікованих кадрів у багатьох технічних галузях підбирати персонал стало важче. 
У результаті спалахнули «війни» брендів між агентствами з працевлаштування, «війни» між 
компаніями, що пропонують інструменти для підвищення ефективності рекрутингу. У 2019 
і 2020 роках, коли економіка, ймовірно, сповільниться1 , необхідним стане новий підхід. Замість 
того, щоб автоматично відкривати вакансії, настав час подумати про те, яким чином організації 
можуть забезпечити постійний доступ до кандидатів у різні способи: через мобілізацію внут-
рішніх ресурсів, залучення альтернативних категорій працівників або через побудову стратегії 
використання технологій для розширення пошуку та підвищення ефективності рекрутингу.

Це більше, ніж «придбання»

Доступ до талантів

Німеччини тощо, стикнулися з тим, що рівень 
безробіття знизився до позначки, якої не було 
протягом останніх десятиліть3  – у четвертому 
кварталі 2018 року рівень безробіття в Китаї 
складає лише 3,8%4.

Окрім високого рівня плинності кадрів з 
ініціативи працівників і низьких показників 
безробіття, існують й інші проблеми, з якими ми 
стикаємося вперше. Прискорене впровадження 
автоматизації створює інтенсивний попит на 
технічні навички, якими не володіють сучасні 
працівники. Багато роботодавців вважають, що 
велика кількість випускників коледжів не має 
навичок комплексного мислення, співпраці, 
командної роботи та спілкування5 . Усі ці 
проблеми ускладнюють пошук кваліфікованого 
персоналу (рис. 1).



4

2019 Deloitte Global Human Capital Trends

61%

37%

34%

31%

27%

26%

25%

Необхідні ресурси можуть бути 
прямо перед вами

З якими викликами, що пов`язані з процесом підбору персоналу, стикається ваша організація? Оберіть усе, що 

підходить

РИСУНОК 1. Пошук кваліфікованого персоналу є одним із найбільших для ре-
крутингу

Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.

В умовах нестачі талантів ми бачимо три 
основні джерела ресурсів, які можна викорис- 
товувати більш ефективно. Кожна з цих тактик 
на перший погляд може здатися очевидною, 
але жодна з них ще не була використана у 
повному обсязі, що робить їх дуже привабли-
вими для організацій з точки зору підбору 
необхідного персоналу. 

Насамперед організації повинні більш 
стратегічно поглянути на переміщення наяв-
них співробітників у межах організацій. Це 
величезна можливість як для рекрутингу, 
так і для самих співробітників. Насправді ця 
можливість настільки важлива, що ми підго- 
тували окремий розділ щодо цього питання у 
поточному звіті. Наявний працівник, якого 
переміщують всередині організації на іншу 
посаду, не обов’язково має бути «ідеальним 
кандидатом» для того, щоб отримати можли- 
вість для кар’єрного росту або розвитку нави-
чок. Дослідження свідчать, що професійна 
перепідготовка внутрішніх кадрів (наприклад, 

Пошук нових кваліфікованих працівників з досвідом роботи

Виявлення кандидатів з необхідними навичками на умовах повної зайнятості (full-time)

Довготривалий процес адаптації нових працівників

Пошук нових кваліфікованих працівників на посади початкового рівня

Використання неефективних технологій у сфері підбору персоналу

Формування бренда роботодавця

Розробка привабливої пропозиції щодо роботи (job offer)

вивчення математичних основ програмування) 
може тривати близько року, але на це витрача- 
ється лише одна шоста вартості найму зовні-
шнього кандидата6. 

Хоча внутрішня мобільність не є новою ідеєю, 
це, безумовно, та сфера, де організації мають 
багато можливостей для вдосконалення: 45% 
респондентів цьогорічного дослідження за-
значили, що їхнім співробітникам бракує 
інформації про відкриті вакансії в межах 
організації. З огляду на таку статистику, мож-
ливо, і не дивно, що 56% респондентів нашого 
опитування повідомили, що людям легше 
знайти нову роботу в іншій організації, ніж у 
свого роботодавця.

Друге джерело кадрів – це альтернативна 
зайнятість: залучення фрілансерів, гіг-пра-
цівників, співробітників, що працюють за 
контрактом тощо. Ця тактика, очевидно, є  
особливо актуальною для компаній, які 
прагнуть гнучкості у питаннях персоналу 
в умовах ведення бізнесу, що постійно змі-
нюються. Вона також може бути актуальною 
для організацій у країнах; де законодавство 
про працю накладає на роботодавців певні 



5

2019 Deloitte Global Human Capital Trends

обмеження; де є високі вимоги до процедури 
звільнення; де існують особливі угоди між 
компаніями та професійними спілками. Ці та 
інші фактори створюють середовище, в якому 
найм штатних працівників часто є менш при-
вабливим через труднощі зі звільненням спів-
робітників.

Як уже зазначалось у розділі про альтерна- 
тивну зайнятість, кількість людей, що обира- 
ють альтернативні умови працевлаштування, 
зростає у всьому світі. Доступність таких катего- 
рій працівників – це можливість для організацій, 
які мають намір негайно залучити до роботи 
кадри з необхідними навичками та отримати 
конкретні результати.

Третій і потенційно найбільш трансфор-
маційний спосіб знайти кваліфі- 
ковані кадри –це використання 
нових технологій. Чому найбільш 
трансформаційний? Тому що це 
та сфера, в якій організації з під- 
бору персоналу найбільше від-
стають. Розглянемо статистику: 

•  У цьогорічному дослідженні 
Global Human Capital Trends 
ми попросили респондентів 
оцінити їхні департаменти з 
підбору персоналу і виявили, 
що лише 6% респондентів 
вважають, що вони мають висококласні 
процеси та технології.

•   81% респондентів зазначили, що процес 
підбору персоналу в їхніх організаціях є 
стандартним або нижчим за стандартний.

•   В окремому дослідженні Bersin™ лише 12% 
респондентів опитування повідомили про 
наявність ефективних технологій пошуку, 
і лише 9% заявили, що мають ефективні 
технології первинного відбору кандидатів7.

Окрім того, значна частина респондентів 
цьогорічного дослідження прогнозують, що 
роль технологій у різноманітних процесах 
підбору персоналу зростатиме протягом на- 

Переосмислення організаціями 
використання технологій 
для рекрутингу

ступних трьох років (рис. 2). Ці результати під- 
тверджують останнє дослідження Bersin™ 
щодо підбору персоналу, яке показує, що 
оптимізація технологій – використання даних 
для більш ефективного пошуку, відбору та найму 
кандидатів – одна з найбільших можливостей 
для рекрутингу8.

   Хорошою новиною є те, що технології, які 
можуть кардинально змінити процес підбору 
персоналу, сьогодні стали доступні всім. Десять 
років тому організації інвестували в системи 
відстеження кандидатів як ключові платфор-
ми для збору, каталогізації та управління 
інформацією щодо кандидатів та для їхнього 
пошуку. Нещодавно на ринку з’явилася вели- 
ка кількість нових інструментів, багато з 
яких використовують штучний інтелект (AI) 
і допомагають зробити процес рекрутингу 
більш науковим, масштабованим та ефектив-
ним. Зрілі організації тепер використовують 
чат-боти зі штучним інтелектом, аби спрос-

тити розгляд аплікаційних форм; 
завдяки відеоінтерв’ю є можливість 
відбирати та оцінювати кандидатів 

на відповідність певній посаді 
та організації; багато нових 
інструментів можуть допомогти 
з цільовою рекламою вакансій 

і розширеним пошуком кандидатів. 
Використовуються такі інструменти, 
які, наприклад, поєднують загаль- 

нодоступні дані з можливостями 
машинного навчання, щоб 

створити повний профіль кан-
дидата, а потім виділяють фактори, які 

вирізняють кожного кандидата на основі його 
відповідності тій чи іншій посаді. 

Розглянемо простий приклад. Нова систе- 
ма оцінювання Pymetrics на основі штучного 
інтелекту може оцінювати широкий спектр 
людських характеристик і навичок, а також 
порівнювати їх безпосередньо з характерис-
тиками найбільш ефективних працівників, 
які обіймають різні посади9. Використовуючи 
цей інструмент, такі організації, як Unilever 
та інші, значно розширили свої можливості 
у підборі персоналу, наймаючи людей, які 
можуть не мати дипломів провідних освітніх 
закладів, але є компетентними, амбіційними 
і, зрештою, здатними досягти успіху10. 

Ще один приклад: Mya, один із провідних по- 
стачальників чат-ботів на базі штучного інте- 
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Знизиться ЗростеНе зміниться

Зі збільшенням використання технологій, на вашу думку, як зміниться їхня роль у процесі підбору персоналу протягом 

наступних трьох років? 

РИСУНОК 2. Більшість респондентів опитування вважають, що технології віді-
граватимуть усе більшу роль у процесі підбору персоналу протягом наступних 
трьох років

Джерело: Deloitte Global Human Capital Trends, 2019 р.

Примітка: сума відсотків може не дорівнювати 100 у зв'зку з округленням.

Визначення джерел пошуку/оголошення про вакансію

Первинний відбір (скринінг) кандидатів

Розгляд аплікаційних форм

Відбір кандидатів

Оцінювання (assesmant)

Підготовка пропозиції щодо роботи

Закриття вакансії

Проведення інтерв’ю

Пошук персоналу 
відповідальними підприємствами

лекту для рекрутингу, зміг скоротити час відбору 
кандидатів на 30-50% і більше, надаючи рек- 
рутерам додатковий час (дні чи навіть тиждень) 
для інших важливих справ, у тому числі для 
проведення інтерв’ю11. А новий Candidate Assistant 
від IBM автоматично підбирає відповідних 
кандидатів згідно з вакансіями, значно під- 
вищуючи якість підбору персоналу12.

Загальновідомо, що ефективний пошук кадрів 
підвищує продуктивність та успішність бізнесу. 
Але існує і соціальний аспект, про який не можна 
забувати. Так само, як нові можливості дозво- 
ляють організаціям ефективніше та резуль- 
тативніше знаходити персонал, вони дозво-
ляють розширити поняття «персоналу» як 
такого. Як зазначалося вище, Pymetrics доз- 
волила Unilever значно розширити свій пул 
кандидатів, виявивши претендентів без 
дипломів, які згодом стали високоефектив-
ними менеджерами з маркетингу13. Професійні 
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Посилання

Рівень зусиль: Пошук персоналу

ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ЗВ`ЯЗКІВ

Підбір персоналу виходить за межі звичайного рекрутингу штатних спів- 
робітників і перетворюється на пошук людей з необхідними навичками 
за допомогою нових каналів. З огляду на внутрішню мобільність так і 
фактори, як альтернативна зайнятість і використання нових технологій 
для полегшення пошуку персоналу, є дуже важливими.

1 Reuters, “World Bank sees global growth slowing in 2019”, 9 січня 2019 р.2 На основі інтерв’ю лідерів компаній з колегами 

авторів. 
2 Lucia Mutikani, “US job quits rate hits 17-year high; labor market tightening”, Reuters, 10 липня 2018 р. 
3 Jurgita Simeleviciene, “Unemployment rate fell to a record low in many countries. What does it mean?”, Business Fondue, 7 

листопада 2018 р. 
4 Trading Economics, “China unemployment rate”, у доступі – з 19 лютого 2019 р. 
5 Workday, “Workday and Bloomberg Next study reveals need for greater collaboration between academia and business to 

close the skills gap”, press release, 28 червня 2018 р. 
6 Josh Bersin study with General Assembly, forthcoming. 
7 Robin Erickson and Denise Moulton, Six key insights to put talent acquisition at the center of business strategy and execution, Bersin™, 

Deloitte Consulting LLP, 2018; Robin Erickson and Denise Moulton, The talent acquisition maturity model, Bersin™, Deloitte 

Consulting LLP, 2018. 
8 Ibid. 
9 Conversation with Pymetrics leaders by Josh Bersin, 2018. 
10 Conversations with company leaders by Josh Bersin, 2018. 
11,12 Ibid. 
13 Conversation with Pymetrics executives by Josh Bersin, 2018.

мережі пошуку роботи на кшталт The Mom 
Project допомагають компаніям знайти висо-
кокваліфікованих спеціалістів, які хочуть 
повернутися до роботи. А такі мережі, як 
UpWork, Fiverr, 99Designs, Catalant тощо, 
надають доступ до перевірених висококвалі- 
фікованих кандидатів, які б інакше не з’явилися 
на «корпоративних радарах». Поглянувши на 
це питання більш широко, соціально відпо-
відальний бізнес може не лише надати шанс 
людям, яких вони, ймовірно, упустили б, 
застосовуючи традиційний підхід, але й змінити 
сприйняття свого бренду роботодавця. 

Боротьба за таланти вирує з більшою силою, 
ніж будь-коли. Для перемоги у цій боротьбі по-
трібно більше, ніж просто добре робити свою 
роботу; перемога вимагає переосмислення не 
лише процесу, а й самого способу мислення під 
час підбору персоналу. Для цього організації по- 
винні навчитися виявляти наявні внутрішні 
таланти, змінити традиційні очікування щодо 
каналів пошуку працівників, а також переза- 
вантажити процес підбору персоналу, кори- 
стуючись перевагами передових технологій, 
таких як штучний інтелект. Таланти зовсім 
поруч, якщо ви знаєте, як шукати.


