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СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Завдання дослідження:





оцінити рівень кадрового забезпечення підприємств та організацій Київської та
Харківської областей;
скласти орієнтовний перелік найбільш затребуваних спеціальностей (вакансій);
оцінити готовність підприємств та організацій Київської та Харківської областей до
працевлаштування біженців та шукачів притулку;
скласти базу даних підприємств та організацій Київської та Харківської областей, які
готові брати участь у працевлаштуванні біженців та шукачів притулку.

Метод дослідження
Кількісне опитування підприємств та організацій Київської та Харківської областей,
здійснене методом телефонного опитування за допомогою комп’ютера.
Цільовою аудиторією дослідження служать підприємства та організації, які зареєстровані в
Київській та Харківській областях (включно з містками Київ та Харків), мають відкриті
вакансії та/або планують наймати персонал протягом наступного року, з кількістю
працівників від 20 осіб. Стати респондентами могли ті особи, які особисто або разом з
іншими співробітниками займаються управлінням, пошуком та розвитком персоналу
компанії.
Всього в ході дослідження було проведено 200 результативних інтерв’ю, тривалістю до 20
хвилин. Опитувальник розроблявся Виконавцем і затверджувався Замовником. Фактичний
розподіл опитаних підприємств за регіонами: 34 підприємства в Київській області, 23
підприємства в Харківській, 102 в місті Києві та 41 підприємство в Харкові.
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РЕЗЮМЕ
Результати дослідження свідчать, що підприємства Київської та Харківської областей
(включно з містами Київ та Харків) відчувають суттєвий кадровий голод, і він буде лише
зростати.
За минулий рік про збільшення кількості персоналу рапортувало 30% респондентів, про
зменшення – 15%. Збільшення чисельності персоналу пов'язано з розширенням бізнесу,
натомість зменшення чисельності – із плинністю кадрів (а не скороченням бізнесу).
Плинність кадрів викликана тим, що співробітники звільняються за віком або знаходять
більш перспективну роботу, в тому числі за кордоном.
Плани щодо збільшення чисельності персоналу на наступний рік мають 38% компаній,
щодо зменшення – лише 6% компаній. Прогнозоване збільшення чисельності персоналу
респонденти пов'язують із планами щодо розширення бізнесу.
Найбільш поширені професії1 – це водій, бухгалтер, інженер, оператор/машиніст та
менеджер із продажу. Із цього списку ТОП-5 професій кадровий попит задоволено лише
щодо бухгалтерів – їх відносно рідше намагаються наймати, а при наймі роботодавці
здебільшого не відчувають проблем. Проблеми при підборі кадрів варіюють для різних
професій: для менеджерів це відсутність досвіду, для водіїв та двірників – очікування щодо
зарплатні, для робочих – відсутність здобувачів.
Більшість бізнесу поводяться соціально відповідально щодо тих категорій вразливих верств
населення, що були включені до дослідження: 40% респондентів кажуть, що у них
працюють внутрішньо переміщені особи (ВПО), а
кожен десятий має досвід
працевлаштування іноземців.
З біженцями та шукачами притулку респонденти не стикалися, проте більшість опитаних
декларує готовність взяти здобувачів цих категорій на роботу за умови наявності
відповідної кваліфікації.
Фактором, який перешкоджає працевлаштуванню цих категорії працівників, є побоювання
роботодавців не впоратися з оформленням документів для офіційного працевлаштування;
процедура сприймається як надто складна. Такі заходи як консультації та інформаційна
кампанія щодо оформлення біженців та шукачів притулку, сприятимуть переходу
декларованої готовності брати на роботу ці категорії здобувачів до реального
працевлаштування.
Майже дві третини респондентів погодилися надати свої відповіді БФ «Право на захист»,
що свідчить про гостроту проблеми найму персоналу.

1

Найбільш поширені професії – професії, які респонденти найчастіше називали серед 5 найбільш
численних професій на підприємстві (питання «Які п’ять професій найчисельніше представлені у вашій
компанії на даний момент?»)
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Більшість респондентів, а саме 58%, спеціалізуються саме на наймі персоналу. Ще у 30%
компаній кадровими питаннями займається керівник (21%) або заступник керівника (8%).
Найрідше кадровими питанням в опитаних компаніях займається секретар або референт
(5%) та власник (1%).
Рис. 1. Посада респондента

У більшості опитаних компаній, а саме близько 60%, питання персоналу вирішуються
колегіально, тоді як у решті цим займається одна особа.
Рис. 2. Розподіл респондентів за характером їхнього залучення до процесу найму

Левова частка опитаних є представниками приватних компаній (кумулятивно 83%),
державні та комунальні складають усього 14%.
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Рис. 3. Тип власності компанії

2. ПЕРСОНАЛ: ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ

Говорячи про чисельність персоналу компаній, більше половини опитаних (54%) заявили,
що за останній рік вона не змінювалася. Ще близько третини представників компаній (30%)
ствердили, що в зазначений період їхня чисельність персоналу зросла. Лише 15% звітують
про зменшення кількості персоналу.
Рис. 4. Зміна чисельності персоналу за останній рік

Компанії, що наростили число персоналу за останній рік (таких у вибірці 59), асоціюють таке
зростання з розширенням бізнесу (понад 80%) та зайняттям вакантних посад (понад 30%).
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Рис. 5. Причини збільшення чисельності персоналу за останній рік

Серед причин зменшення чисельності персоналу найчастіше було названо плинність кадрів
(частина персоналу звільнилася, пішла на пенсію, тощо, 48%). Іншими поширеними серед
опитаних чинниками скорочень є від’їзд працівників за кордон (28%), звуження бізнесу
(28%) та підвищення ресурсоефективності підприємства (21%), внаслідок чого була
зменшена потреба в кадрах.
Рис. 6. Причини зменшення чисельності персоналу за останній рік

Якщо за останній рік більшість опитаних компаній не мали змін у чисельності персоналу, то
на наступний рік лише 48% прогнозують такий сценарій. Натомість 38% опитаних компаній
очікують збільшення числа персоналу і лише 6% – зменшення. 8% не надали ніяких
передбачень.
Рис. 7. Очікування щодо зміни чисельності персоналу компанії протягом
найближчого року
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Зростання числа персоналу очікується переважно завдяки розширенню бізнесу (74% серед
76 опитаних), а також закриття поточних вакансій (34%).
Рис. 8. Прогнозовані причини збільшення чисельності персоналу за найближчий рік

Серед 12-ти компаній, які очікують зменшення кількості персоналу, найчастіше такий
прогноз пояснюється зменшенням бізнесу.
Рис. 9. Прогнозовані причини зменшення чисельності персоналу за найближчий рік
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3. ПЕРСОНАЛ: ПРОФЕСІЇ І ПІДБІР КАДРІВ

Говорячи про конкретні професії, до найбільш численних2 належать водій, бухгалтер та
інженер: кожен з них був згаданий представниками більш, ніж п’ятої частини опитаних
компаній. Такі професії, як інженер, оператор/машиніст, менеджер з продажу, слюсар та
менеджер (інш) є численними рідше, але ненабагато.
Рис. 10. Найбільш численні професії в досліджених компаніях на момент
опитування

2

Найбільш поширені професії – професії, які респонденти найчастіше називали серед 5 найбільш численних
професій на підприємстві (питання «Які п’ять професій найчисельніше представлені у вашій компанії на
даний момент?»)
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Респонденти відповіли також на питання «Скільки осіб цієї професії працює на даний час?»,
що дало можливість оцінити «місткість» професії у абсолютних величинах. На перше місце
виходить професія робочого. Це означає, що хоч і не всі компанії мають працівників такого
фаху, але ті, які мають – мають їх багато. На 2-3 місці йдуть інженер та водій. Професія
водія може похвалитися найвищим значенням середньої кількості вакансій серед
досліджуваних компаній на момент опитування – 8.
Рис. 11. Середня кількість працівників найчисленніших професій (ліворуч) та
середня кількість вакансій на ці професії серед опитаних компаній (праворуч)

Серед опитаних компаній ті, що наймають представників описаних вище десяти професій,
і пробували знайти людину цієї професії протягом останніх 12 місяців, в абсолютній
більшості випадків переважають ті компанії, які останній рік цього не робили. Це твердження
не справджується лише для посади бухгалтера: серед компаній, які на даний час мають у
штаті представника або представників цієї професії, більшість не пробували наймати
нового/нових за останній рік.
Рис. 12. Здійснення спроб найму на вищезгадані посади протягом останнього року
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При цьому найм тих же бухгалтерів спричиняє опитаним компаніям найменше труднощів, а
найм інженерів протягом останнього року спричиняв проблеми в половині випадків. Для
інших професій труднощі в заповненні вакансій є типовим випадком, зокрема найбільш
непростими в цьому плані є професії слюсаря, вантажника та робочого.
Рис. 13. Наявність труднощів при заповненні вакансій на вищезгадані посади
протягом останнього року

Обговорюючи конкретні труднощі, з якими компанії зіткнулися при заповненні вакансій на
вищезгадані професії, було виявлено велику долю варіації, що є сподіваним, зважаючи на
різноманітну природу згаданих професій. Наприклад, для пошуку менеджера з продажів
основним каменем спотикання було те, що здобувачам бракувало навичок, тоді як така
причина була згадана лише одним респондентом стосовно професії бухгалтера. При
пошуку останнього найбільшою проблемою був брак досвіду серед кандидатів. Деталі для
кожної з десяти професій можна побачити на Рисунках 14 і 15.
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Рис. 14. Головні труднощі при пошуку кадрів для найчисленніших професій (ч. 1)

Рис. 15. Головні труднощі при пошуку кадрів для найчисленніших професій (ч. 2)
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Менш, ніж кожен п’ятий (18% опитаних) роботодавець має наміри в найближчий рік наймати
працівників не з числа п’яти найпоширеніших професій. 72% заперечили такі плани.
Рис. 16. Наміри щодо найму працівників інших професій протягом найближчого року

Серед тих нечисленних компаній, які найближчим часом планують наймати працівників
професій, які не ввійшли в список найбільш поширених на цьому підприємстві, за кількістю
потенційних вакансій лідирують ролі менеджера (22%), бухгалтера (17%) та інженера
(17%).
Рис. 14. Найпопулярніші типи прогнозованих вакансій
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Загалом у потенційних кандидатах на посади опитані компанії в першу чергу цінують
технічну компетентність у своєму фаху (61%), здатність дотримуватися інструкцій (52%) та
швидко навчатися (51%).
Рис. 17. Навички і характеристики потенційних працівників, які є найбільш цінними
для опитаних компаній (ліворуч) та яка саме серед них є для компаній найбільш
важливою (праворуч)

Найчастіше опитані компанії шукають нових працівників через спеціалізовані сайти з
підбору персоналу (72% опитаних). Також частими джерелами служать внутрішні
рекомендації (59%) та держфонд зайнятості (50%).
Рис. 18. Головні джерела для пошуку кандидатів на вакансії
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4. СТАВЛЕННЯ ДО БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ

Дослідження проблематики працевлаштування вразливих категорій населення
розпочалася із запитання про те, чи працюють представники цих категорій, такі як
внутрішньо переміщені особи із зони АТО, іноземці, біженці та шукачі притулку в опитаних
компаніях на даний момент. З’ясувалося, що найчастіше опитані компанії мають досвід із
переселенцями із зони АТО (41%), кожен десятий наймає іноземних громадян, а з
біженцями та шукачами притулку жоден з опитаних роботодавців ще не стикався.
Рис. 19. Наявність серед працівників опитаних компаній представників наступних
категорій:

Представники лише 10 компаній повідомили про спробу працевлаштування до них біженців
і всього четверо – шукачів притулку.
Рис. 20. Випадки спроб працевлаштування до опитаних компаній
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Однак рівень готовності до працевлаштування представників вищезгаданих категорій
серед опитаних компаній можна охарактеризувати як високий: троє з чотирьох
роботодавців декларують згоду брати на роботу біженців; двоє з трьох – шукачів притулку,
якщо ці люди відповідають кваліфікаційним вимогам.
Рис. 21. Рівень готовності компаніями працевлаштувати за умови, що кандидати
відповідають кваліфікаційним вимогам

Роботодавці, які готові працевлаштувати біженців або шукачів притулку, найчастіше
пояснюють це тим, що в кандидатах їм важлива перш за все кваліфікаційна складова та
«щоб людина була хороша», а їхній статус для них не має значення.
Рис. 22. Причини для готовності працевлаштувати
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Відповіді на наступне запитання відображають ту ж саму позицію, що й для попереднього.
Множинність респондентів готові найняти біженців та шукачів притулку на будь-яку посаду,
кваліфікаційним вимогам якої вони відповідають. Охочі найняти вразливі категорії на
посади кваліфікованих робітників переважають число тих, які готові найняти на
некваліфіковані позиції.
Рис. 23. Типи посад, на які опитані компанії готові працевлаштувати

Ті нечисленні роботодавці, які висловили неготовність наймати вразливі категорії
населення (22 для біженців та 36 для шукачів притулку), пояснюють свою відповідь
переважно складністю процедури найму таких працівників та/або поганою ознайомленістю
з нею (приблизно третина респондентів).
Рис. 24. Причини для неготовності працевлаштувати
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ДОДАТОК. ЗГОДА НА ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ

62% опитаних погодились передати дані опитування замовнику дослідження для
обговорення можливості працевлаштування, що свідчить про нагальність проблеми найму.
Рис. 25. Згода на передачу даних замовнику
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