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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В КРЕАТИВНІЙ СФЕРІ 

 

FEATURES OF WORK WITH STAFF IN THE CREATIVE FIELD 

 

Досвід економічно розвинутих країн демонструє, що один із 

найнеліквідніших сьогодні ресурсів – це інтелект та знання. Проте якщо 

раніше це спостерігалось у вчених, інженерів та винахідників, котрі мали 

справу із матеріальними речами, то із розквитом ІТ-індустрії це змінилося. 

Креативна індустрія використовує інтелектуальний і творчий потенціал 

для створення нових, унікальних продуктів. І у зв’язку з тим, що головним 

ресурсом цієї індустрії є люди та їхній розум – працевлаштування та умови 

праці задіяних в креативній сфері людей актуальні для дослідження. 

Особливості взаємодії креативників із менеджментом потребують 

вивчення для розуміння зручних та ефективних моделей керівництва, 

мотивації персоналу, підтримки зацікавленості в роботі та стимулювання 

професійного розвитку, саме для покращення процесів управління. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhISD_2015_1148_34_20
http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/0a7/aref_%20Biryukova%20M.V..pdf
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Управління – це цілеспрямований процес взаємодії суб’єкта та об’єкта 

управління, при якому суб'єкт управління надає регулюючий вплив на об’єкт 

управління. Соціальне управління – це свідомий цілеспрямований процес 

взаємодії людей та їхніх об’єднань, у якому одні люди та їх об'єднання 

надають регулюючий вплив на інших людей та їх об'єднання. 

Розвиток управлінських теорій за останні сто років привів організації 

від авторитарного режиму неволі, підкорення на виконання наказів до 

демократичної системи, де кожен працівник може впливати на процеси 

компанії. Спрощується ланцюжок комунікації між директором та черговим 

працівником, покращується якість зворотного зв’язку, котрий може отримати 

керівництво від підлеглих. Однією з найбільш чутливих до таких змін сфер є 

креативна сфера [1].  

Креативна сфера – напрямок суспільного виробництва, що виробляє 

продукт за допомогою реалізації інтелектуальних здібностей зайнятих тут 

працівників. Зараз вона стає важливим і найбільш швидко зростаючим 

сектором світової економіки. Цей термін належить до тієї сфери суспільного 

виробництва, в якій відбувається комерційна реалізація творчості, знань та 

інформації. Значимість названого сектору як особливого генератора робочих 

місць і доданої вартості визначається тим, що його основу утворюють так 

звані креативні індустрії, які лежать на стику мистецтва, культури, бізнесу і 

технологій, і що об’єднуються комерціалізацією творчих активів, зазвичай 

представлених інтелектуальною власністю. Виникає унікальний за 

джерелами і економічними функціями інтелектуальний капітал. 

Підтримка функціонування компанії в цій новій соціально-економічній 

моделі спирається на створення та насадження корпоративної системи 

цінностей, що виконують функцію об’єднання колективу та нематеріальної 

мотивації співробітників. 

Таким чином, проаналізувавши специфіку ділової кар’єри у креативній 

сфері, виділяються гнучкі та адаптивні умови росту. Обов’язково присутній 

розвиток професійних навичок окремого співробітника, та це можливо 

об’єднувати із керівництвом робочих груп та менеджментом проєктів. 
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Компанії розповсюджують інформацію про відкриті вакансії через 

власні соціальні мережі, бо там знаходяться вже зацікавлені в їх роботі люди 

та вибудовується HR-бренд. Потенційні працівники зазвичай знаходять 

роботу за рекомендацією знайомих, котрі також могли побачити відкриту 

вакансію у соціальних мережах, через агрегатори вакансій та інформаційні 

ресурси самої компанії. 

Під час пошуку роботи працівники дивляться на розмір оплати праці, 

перспективи кар’єрного та професійного росту, навчання та підвищення 

кваліфікації у тому числі. Одна з найбільш неприйнятних для креативної 

сфери речей – це бюрократія та формалізованість. Цього працівники бажають 

уникати. Також умови праці не мають містити жорстких обмежень, щодо 

режиму роботи та сприяти творчій самореалізації. 

Оскільки креативна сфера базується на людях та їхніх емерджентних 

властивостях, важливо підтримувати тісний зв’язок між членами трудового 

колективу. Це частина корпоративної культури. Для цього влаштовують 

тимбілдинги, як формалізовані, так і ні, проводять спільні освітні заходи. Та 

найменш прийнятною для працівників є рейтингова оцінка їхньої діяльності. 

Разом це все складається в особливості взаємодії HR-менеджменту та 

працівників креативної сфери. Так, працівник, що має досвід роботи більше 5 

років, коли обирає роботодавця, дивиться на умови: 

1) можливість для навчання і професійного зростання; 

2) можливість творчої самореалізації; 

3) відсутність жорстких обмежень, щодо режиму роботи; 

4) дружній колектив. 

Він майже не звертає увагу на наявність відомих робіт у портфоліо 

компанії та престижність компанії. 

При працевлаштуванні найбільшу увагу в своїх резюме та у заявці 

приділяють таким речам: 

1) зразки робіт, портфоліо; 

2) професійні навички та їх розвинутість; 
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3) наявність унікального досвіду роботи (у якій сфері, із великим 

проєктом чи над конкретним продуктом, демонструють залежно від вакансії); 

4) в резюме здебільшого оминають тему освіти, адже в креативній 

сфері не так багато спеціалізацій, котрим навчають у ЗВО, а сертифікати з 

курсів самі по собі нічого не варті. Тому демонструють саме навички, аби 

потім продемонструвати їх та підкріпити враження; 

5) роботу зазвичай знаходять за рекомендаціями знайомих, в 

агрегаторах вакансій чи в інформаційних ресурсах самої компанії. Останнє є 

ознакою того, що працівник від початку надає більше уваги конкретній 

компанії, якщо уважно слідкує за нею в соціальних мережах; 

6) творчі люди надають перевагу незвичайному дозвіллю у компанії. 

Тому як прояв корпоративної культури та командоутворюючих заходів 

надають перевагу тимбілдингам, спільним святам, спільним освітнім 

заняттям та навіть слідкуванню певних, напівформалізованих правил 

компанії. Можна допустити, що це створює відчуття гри у працівників та 

запобігає вигоранню[2].  

Для роботодавця було сформовано рекомендації, що допоможуть 

залучити увагу потенційних нових співробітників та утримати їх: 

1. Будувати HR-бренд. Користуючись власними інформаційними 

ресурсами (соціальними мережами, сайтом тощо) демонструвати командний 

дух, атмосферу праці в офісі, деталі корпоративної культури, розповідати про 

цінності та місію компанії. 

2. Надавати тестове завдання. Це допоможе перевірити актуальність 

знань та навичок потенційного працівника. 

3. Розміщувати оголошення на агрегаторах вакансій. Там можливо 

знайти необхідну людину на вакансію, а щоб передбачити зайві відповіді від 

тих, хто навряд чи підійде, варто більш детально складати опис вакансії та 

людини, яка необхідна на неї. 

4. Влаштувати неформальні вечірки. Тимбілдинги без привіду можуть 

відбуватись значно частіше, ніж офіційні свята чи дні народження, тому 
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варто це використовувати, аби налагоджувати дружні зв’язки людей у 

колективі [3]. 

Список використаних джерел 

1. Рейхерт Е.С. Социальное управление как особая разновидность 

управления. Вестник ЮУрГУ. Серия. Право. 2006. №13 (68). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-upravlenie-kak-osobaya-raznovidnost-

upravleniya& (дата звернення: 01.12.21). 

2. Завєтний С. О. Соціальне управління як система. Наукові записки 

Харківського військового університету. Харків, 1999. Вип. 4. С. 43–46. 

3. Банникова Е. Б. Организационная культура как инструмент 

управления персоналом организации. Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту 

«Нар. укр. акад.». Харків, 2012. Т.18. Кн. 2. С. 56–64. 

4. Santiago J. What is creativity worth to the world economy? World 

Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/12/creative-

industries-worth-world-economy/ (дата звернення: 12.12.21). 

 

Даніленко Анастасія Юріївна, 

аспірантка кафедри соціології і публічного управління, 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків, Україна 

 

СТАТУС ПЕРЕКЛАДАЧА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
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Сьогодні перекладознавство переживає академічний бум. Згідно з 

дослідженнями, цей предмет викладають у більш ніж 63 країнах [1], зростає 

кількість періодичних наукових видань, що публікують результати 

досліджень з перекладознавства [2]. У той час як ранні дослідження та 

публікації були зосереджені в основному на теоретизації практики, 

«культурний» і «соціальний» повороти в цій дисципліні більше 

зосереджуються на ключовій ролі власне перекладачів. Сьогодні також 
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