
КРЕАТИВНІ 
ПІДХОДИ ДО 
ФОРМУВАННЯ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ



‐ ВИЗНАЧЕНІ КРЕАТИВНІ ДЖЕРЕЛА НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРИ ЦЬОМУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНО 
РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛУГИ З АУТСОРСИНГУ. 

‐ОГЛЯНУТО СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ 
РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ, ЗОКРЕМА ВИМОГИ МВФ; МОЖЛИВОСТІ ТА 
ПЕРЕШКОДИ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУТА ЙОГО ВИДІВ; 

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ФОРМУВАННЯ, НАБІР, 
ВІДБІР, ДЖЕРЕЛА, КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ, АУТСОРСИНГ, 

ПЕРЕДУМОВИ.
МЕТА ‐ ОГЛЯД КРЕАТИВНИХ ПІДХОДІВ ТА СУЧАСНИХ 
ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В 

УКРАЇНІ



Основна термінологія:
•Трудові ресури ‐ це частина працездатного населення, яка володіє
фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для 
здійснення корисної діяльності та участі у трудовому процесі. 

•Процес формування трудових ресурсів в організації ‐ це діяльність, 
що здійснюється у процесі управління організацією, змістом якої є її 
забезпечення необхідним, відповідаючим певним вимогам, 
контингентом людей, а також впровадження науково‐
обґрунтованих методів набору, відбору та добору працівників в 
межах правового регулювання трудової діяльності.

В більшості вітчизняних організацій, за своєю суттю 
формування трудових ресурсів є 

процедурами набору, відбору та добору працівників.



Внутрішні джерела набору персоналу: працівники 
ідприємства; пряме звернення до працівників підприємства 
щодо рекомендації на роботу друзів, знайомих і родичів; 
олишніх працівників підприємства; колишніх кандидатів на 
акантні посади.

овнішні джерела набору персоналу: засоби масової 
нформації (ЗМІ), Інтернет, неформальні канали, освітні 
рганізації, професійні клуби та асоціації, агенти‐
озповсюджувачі, переманювання працівників, біржі праці та 
гентства з працевлаштування, рекрутингові агентства.



- АГЕНТСТВА З 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ



Креативні підходи до забезпечення персоналом організацій 
дровий аутсорсинг передбачає передачу зовнішнім експертам функцій робот
рсоналом.

тсорсинг (від англ. «Outsourcing») - дослівно перекладається як «використання чуж
сурсів». Він деталізується у такі послуги:

ізинг персоналу (staff leasing)-використання компанією-замовником позикового
ерсоналу, що постійно знаходиться в штаті компанії-провайдера. Тобто клієнт купу
ослугу з виконання робіт, а не працю конкретних працівників.

утстаффінг (outstaffing) позиціонується як послуга з виведення за штат компанії вж
снуючого персоналу. Цей підхід використовувався в ситуаціях, коли компанія- клієн
ізних причин не може збільшувати кількість співробітників, як того вимагає виробни
еобхідність. Інструментом, що дозволяє регулювати кількість персоналу без зміни
фактичної чисельності штату компанії-клієнта, стало зарахування працівників в шта
омпанії-провайдера. Саме компанія-провайдер стає формальним працедавцем дл
півробітників.

ідбір тимчасового персоналу (temporary staffing) , покликаний задовольняти потре
омпаній в «гнучкій» робочій силі, надаючи працівників на неповний робочий день а
а короткостроковий (від одного дня до декількох місяців) період.



В останні місяці гостра необхідність 
створення нових додаткових робочих місць 
та вирішення питань працевлаштування 
молоді для жителів України обумовлена 
вимогами Міжнародного валютного фонду, 
виконання яких дозволить відкрити нову
кредитну лінію. 



ВИМОГИ МВФ

1. Підвищити пенсійний вік – на два роки 
для чоловіків, на три – для жінок. 

Ліквідувати право на достроковий вихід
на пенсію і принцип вважати рік за два 

на небезпечних підприємствах.



ВИМОГИ МВФ

2. Ліквідувати інститут спеціальних
пенсійних допомог, які виділяють
вченим, державним службовцям, 

керівникам державних підприємств. 
Обмежити пенсії тим, хто ще працює.



ВИМОГИ МВФ

3. Підвищити ціну на газ для муніципальних
підприємств на 50%, удвічі – для приватних

споживачів. Збільшити вартість електрики на 40%. 
Дозволити встановлення цін ЖКГ. Допустити

зростання цін відповідно до підвищення цін на газ. 
Збільшити акциз на бензин на 60 євро.



ВИМОГИ МВФ

4. Скасувати пільги та підвищити
податки на транспорт на 50%. Не 

підвищувати прожиткового мінімуму, 
балансувати соціальну ситуацію за 

рахунок точкових субсидій.



ВИМОГИ МВФ

5. Приватизувати всі шахти і скасувати всі
субсидії. Скасувати пільги для підприємств
ЖКГ, транспорту тощо. Скасувати державну
підтримку пологів, безкоштовне харчування, 

безкоштовні підручники.



ВИМОГИ МВФ

6. Обмежити практику спрощеного
оподаткування. Скасувати практику пільг із
ПДВ у сільській місцевості. Зобов’язати

аптеки і фармацевтів платити ПДВ.



ВИМОГИ МВФ

7. Скасувати мораторій на продаж землі
сільськогосподарського призначення. 

Скасувати субсидії для виробників свинини і 
курятини.



ВИМОГИ МВФ

8. Скоротити склад міністерств до 14. 
Залишити лише одного віце-прем’єра. 
Скасувати посаду міністра Кабінету

Міністрів. Ліквідувати шість міністерств. 
Підпорядкувати всі державні органи

міністерствам. Податкова адміністрація, 
митниця, Фонд держмайна мають увійти до 

Міністерства фінансів.



ВИМОГИ МВФ

9. Обмежити зайву оплату праці
державних осіб.



ВИМОГИ МВФ

10. Допомогу з безробіття слід нараховувати
тільки після мінімального періоду – шість

місяців роботи. Оплачувати лікарняні на рівні
70% від заробітної плати, проте не нижче від

прожиткового мінімуму. Оплачувати лікарняний, 
починаючи тільки з третього дня хвороби.



ЛОГІЧНИМ Є ВИНИКНЕННЯ ПИТАННЯ: 
«ЧИ ВИПРАВДАНИЙ ЗА ТАКИХ УМОВ, 

КРЕДИТ ВІД МВФ?»
ОПИТУВАННЯ З ВІДПОВІДНИМ

ЗАГОЛОВНИМ ПИТАННЯМ ПРОХОДИЛО 
У МЕРЕЖІ FACEBOOK У ПЕРІОД

З 10 ПО 17 БЕРЕЗНЯ Ц.Р.



Рис.2. Узагальнені результати опитування у мережі
Facebook у період з 10 по 17 березня щодо ставлення 

українців до вимог МВФ



Рис.3. Деталізація поглядів опитаних 
респондентів, які були проти фінансової 

допомоги МВФ



•Величина трудових ресурсів залежить від офіційно
встановлених вікових меж – верхнього і нижнього рівнів
працездатного віку, частки працездатних серед
населення працездатного віку, чисельності осіб, що
беруть участь у громадській праці та тих, хто
знаходиться за межами працездатного віку.



Країна Середня тривалість життя Вік виходу на пенсію загальний

чоловіки жінки чоловіки жінки

Україна 62,7 73,5 65 60

Росія 59,8 72 60 55

США 71 78 65 65

Німеччина 72 78 65 65

Великобританія 72 79 65 60

Австрія 72 79 65 60

Угорщина 65 74 60 55

Польща 67 76 65 60

Франція 72 81 60 60

Австралія 74 80 65 60

Швеція 80 83,7 65 65

ередня тривалість життя і вік виходу на пенсію в окремих країнах



В цьому контексті одним з невирішених питань є: яким

чином пропрацювати до пенсійного віку тим особам, як

хочуть працевлаштуватися, а після 40 років в більшост

працедавців отримують відмову? Лишається сподіватися на

запозичення та адаптування до вітчизняних реалій

японського досвіду – якісний, «гнучкий» (що постійно

протягом життя навчається) працівник, який заслуговує на

«довічний найм» тощо.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


