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Правило 
«жодних правил»
Netflix та культура переосмислення

Книга ввійшла до шорт-листа премії  
«Бізнес-книга 2020 року» за версією 
Financial Times та McKinsey

Бестселер The New York Times

Книгу рекомендує Джим Коллінз,  
автор бестселера «Від хорошого  
до величного»

Основна ідея
Компанія Netflix пройшла довгий шлях з 1998 року: від бізнесу, що пропонує 
DVD поштою, до інтернет-стримінгового сервісу з 167 млн передплатників у 
190 країнах. Ба більше, тепер вона стала також великим виробником власних 
фільмів та  серіалів, що співпрацює зі знаменитостями. На думку авторів, при-
чина не лише у бренді, ресурсах або візії. Значна частина успіху компанії обу-
мовлена її культурою, яка ставить людей вище за процеси, а інновації – вище 
за продуктивність.



Рід Гастінгс – співзасновник та керівник Netflix. До 2019 року 
входив до ради директорів Facebook.

Ерін Мейєр – професорка бізнес-школи INSEAD.  
Авторка бестселера «Карта культурних відмінностей».
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Екстремальний успіх
Netflix не можна назвати просто успіш-

ною компанією: вона є вражаюче успіш-
ною. У 2002 році Netflix стала публічною, і 
упродовж 17 наступних років її акції зрос-
ли у ціні з $1 до $350. Для порівняння: ін-
вестор, що вклав у 2002 році $1 в індекс 
NASDAQ або S&P 500, у 2019-му отримав 
би $3-$4.

Втім, успіх Netflix виражається не лише 
у грошовому еквіваленті. Її люблять клієнти 
та критики. Скажімо, її серіали «Помаранче-
вий – хіт сезону» і «Корона» визнані одни-
ми із найулюбленіших публікою шоу десяти-
річчя. А серіал «Дуже дивні справи» отримав 
найбільше переглядів порівняно з будь-яки-
ми іншими шоу. За останні декілька років 
Netflix у США одержала понад 300 номінацій 
на премію «Еммі» і 17 номінацій – на «Золо-
тий глобус» – більше, ніж будь-яка інша ме-
режа або стримінговий сервіс.

Netflix знімає і локальні фільми, скажі-
мо, Elite – у Іспанії, Dark – у Німеччині, The 
Protector – у Туреччині, Sacred Games – у Ін-
дії. Усі вони суттєво підвищили планку для 
місцевих кінопродюсерів та допомогли на-
родитися новому поколінню кінозірок.

Netflix дуже люблять її працівники. 
У 2018 році рекрутинговий маркетплейс 
Hired провів дослідження та визначив: 
IТ-фахівці вважають Netflix компанією №1, 
де вони хотіли б працювати. Netflix навіть 
змогла обігнати Google (№2), Tesla (№3) та 
Apple (№6)! В іншому рейтингу 2018 року 

(Happiest Employee), заснованому на понад 
5 млн анонімних відгуків від працівників 
45 тис. великих американських компаній, 
Netflix посіла друге місце.

Із усього наведеного вище очевидним є 
одне: Netflix – винятковий бізнес, який за-
слуговує пильного вивчення.

Перші кроки
Автори книги змогли систематизува-

ти побудову корпоративної культури у ви-
гляді дев’яти кроків, які повинні виконува-
тися послідовно. Вони попереджають, що 
можна реалізовувати їх й ізольовано, але 
передбачити результат у такому випадку 
буде складно. Адже кожен попередній крок 
створює фундамент для наступного.

1. Забезпечити достатню концентрацію 
талантів.

Кожний працівник має певний обсяг 
таланту. Гастінгс розповідає, що колись у 
його компанії працювало 120 осіб: части-
на – дуже талановитих, ще частина – се-
редньо-талановитих. Потім сталося скоро-
чення, і зрештою у компанії залишилися 
80 най талановитіших працівників. І хоча 
людей стало менше, «концентрація талан-
тів» підвищилася. На думку Гастінгса, саме 
у таких компаніях усі хочуть працювати. 
Люди у них вчаться один в одного та ро-
блять один одного ефективнішими.

Після історії зі звільненнями керівниц-
тво зробило наступні висновки:



1
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4
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Netflix – приголомшливо успішна компанія, акції 
якої за 17 років виросли в ціні з $1 до $350. 
Її люблять глядачі, критики та працівники.

Своїм успіхом компанія завдячує унікальній корпоративній 
культурі. Її вибудовування можна представити у вигляді дев'яти 
кроків, які повинні виконуватися послідовно.

Для закріплення отриманого ефекту треба максимізувати 
концентрацію талантів (проводячи тест на утримування), 
максимізувати щирість, налагодивши цикл зворотного зв'язку, 
управляти за допомогою контексту, а не контролю.

Першими кроками є забезпечення достатньої 
концентрації талантів, підвищення градусу 
щирості та мінімізація контролю.

На другому етапі варто посилити концентрацію 
талантів завдяки високій оплаті праці, 
розвивати прозорість та послабити контроль 
над прийняттям рішень.

П’ять основних думок
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Головні  принципи зворотного зв'язку у Netflix

Позитивний намір 
та мета допомогти 

Рекомендації про те, 
що можна зробити 
інакше

Ввічливо слухати 
та приймати з вдячністю

Вирішувати  
самостійно – 
враховувати 
інформацію чи ні

Для тих, хто 
говорить…

Для тих, хто 
слухає …
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– метою номер один повинна бути під-
тримка високої концентрації талантів;

– наймати треба лише найкращих та пла-
тити їм максимум по ринку;

– менеджерів варто тренувати, щоб вони 
мали сміливість і дисципліну для звіль-
нення тих працівників, які не демонстру-
ють необхідного рівня ефективності.
Гнучке та інноваційне робоче середови-

ще складається з «блискучих колег» (як їх 
називають у Netflix). Тобто талановитих лю-
дей, у яких є різноманітний досвід та ці-
кавий погляд на речі, які неймовірно кре-
ативні, здатні виконувати великі обсяги 
важливої роботи та ефективно співпрацю-
вати. Без цього будь-які зусилля зі створен-
ня сильної корпоративної культури прире-
чені на невдачу.

2. Підвищити градус щирості.
Цей крок – про чесний зворотний зв’я-

зок. Коли він є звичною справою для пра-
цівників, вони вчаться швидше та стають 
продуктивнішими.

Люди часто не говорять відверто, що ду-
мають про ідеї колег. Вони можуть боятися, 
що їх ніхто не підтримає, не хочуть, щоб про 
них казали як про складних у спілкуванні або 
не командних гравців, не хочуть вступати у 
суперечки або засмучувати інших.

У культурі Netflix обов’язковий склад-
ник – казати, якщо ви не згодні з тим, що 
чуєте. Якщо ви цього не робите – значить, 
ви не лояльні до компанії. Адже, висловлю-
ючи свою думку, ви могли б допомогти біз-
несу стати кращим.

Це досить складно, адже людська приро-
да така, що ми не любимо критику. Особливо 
якщо це відбувається у присутності сторон-
ніх. З іншого боку, позитивний зворотний 
зв’язок у присутності інших людей допома-
гає нам відчути великий приплив окситоци-
ну – тому ми часто приправляємо критику 
компліментом. Втім, дослідження показу-
ють: хоч ми й боїмося чесності, але прагне-
мо її. Ми усвідомлюємо, що чесна критика 
для нас корисніша, ніж нещира похвала.

У типовій компанії що вище підійма-
ється менеджер кар’єрними сходами, то 
менше у нього шансів отримати чесний 
зворотній зв’язок. І це не просто дисфунк-
ційно, але й небезпечно, адже його по-
милки можуть коштувати бізнесу доро-
го. Гастінгс радить: керівникам потрібно 
привчити працівників надавати їм зворот-
ний зв’язок. Найкраще зробити це части-
ною порядку денного на кожній зустрічі 
та ставати зразком. Також дуже важливо 
правильно реагувати на критику: підлег-
лі повинні побачити, що вони можуть ви-
словлювати свою думку, і це безпечно. 
Також важливо вчити всіх працівників пра-
вильно надавати та отримувати зворотний 
зв’язок. Для цього потрібно пам’ятати про 
такі принципи:

– метою надання зворотного зв’язку по-
винна бути допомога. Без позитивно-
го наміру фідбек – це лише виливання 
своєї фрустрації на колег;

– зворотний зв’язок повинен бути про те, 
що його отримувач може зробити інак-
ше. Не просто «погана презентація», а 



Менеджерів варто тренувати,  
щоб вони мали сміливість 
і дисципліну для звільнення тих 
працівників, які не демонструють 
необхідного рівня ефективності
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хоча б «коли ви говорите, то звертаєте-
ся тільки до частини колег»;

– при одержанні зворотного зв’язку по-
трібно не захищати своє его, а спробува-
ти поставитися до цієї інформації з вдяч-
ністю. Як мінімум, чемно вислухати;

– отримувач фідбеку сам вирішує, при-
ймати або відкидати почуте.

3. Мінімізувати контроль
Це означає позбутися зайвих полі-

тик, навіть якщо вони вважаються за-
гальноприйнятими. Наприклад, політики 
відпусток. У багатьох компаніях є обов’яз-
ковим з певною періодичністю брати довгу 
відпустку. Однак в Netflix дійшли висновку, 
що примушувати людей до цього не варто. 
Компанія скасувала практику відстежен-
ня днів відпустки, і згодом її приклад по-
чали наслідувати інші – Glassdoor, Linkedin, 
Songkick, Hubsport тощо.

Також в Netflix не обмежують кількість 
днів відпустки, які може взяти людина. Ав-
тори книги пишуть, що для цього потрібно 
довіряти працівникам. У компанії існують 
три правила:

1. Завжди діяти в інтересах бізнесу.
2. Ніколи не робити нічого, що ускладнить 

для колег досягнення їхніх цілей.
3. Робити все для досягнення власних ці-

лей.
Усе, що не суперечить цим правилам, 

дозволено.
Netflix скасувала політики узгодження 

витрат на поїздки та інших витрат праців-
ників. Компанія змирилася з тим, що де-
хто може зловживати, оскільки певен, що у 

масштабах загальної картини вигоди пере-
важать втрати. Керівники компанії переко-
нані, що набагато ефективніше дати людям 
свободу, аніж підрізати їм крила з метою 
економії.

Три перші елементи створення культу-
ри дозволяють людям посилити відчуття 
контролю над своїм життям, а також надси-
лають чіткий меседж: компанія довіряє сво-
їм працівникам. Зрештою люди починають 
поводитися відповідальніше. Наприклад, 
витрачати менше, ніж витрачали б за існу-
вання обмежень на витрати. Гастінгс упев-
нений: коли ви кажете працівникам, що до-
віряєте їм, вони починають демонструвати, 
наскільки гідні довіри.

Підсилюємо ефект
Коли компанії розростаються, то згодом 

стають більш забюрократизованими, обро-
стають політиками та обмеженнями. Керів-
ництво Netflix не хотіло йти такою дорогою. 
Натомість Гастінгс вирішив реалізовувати 
такі кроки.

4. Підсилити концентрацію талантів 
завдяки високій оплаті праці.

У багатьох компаніях є працівники-«-
зірки», на яких усі покладаються, і є «се-
реднячки», якими потрібно управляти. 
У Netflix не так: якщо прийти на збори до її 
офісу, то можна відчути, що енергія людей 
могла б замінити електрику. Працівники ки-
дають один одному виклики, сперечаються, 
багато хто з них розумніший за Стівена Го-
кінга. Саме це дозволяє Netflix робити так 
багато, так швидко і з такою високою якіс-

тю. Концентрація талан-
тів тут дуже висока.

Найкращі працівники 
випереджають інших у 
декілька разів. Відповід-
но, вони заслуговують і 
набагато вищої оплати. 
Якщо одна людина замі-
няє 25 «середнячків» – 
то чому б не платити їй 
суму, яку ви заплатили 
б їм?



Інноваційний цикл у Netflix

Етап 1. Поділитися інформацією  
про ідею з колегами
Якщо ідея велика – запитати думки.
Якщо ідея маленька – донести до відома.

Етап 3. Зробити ставку
Взяти на себе повну відповідальність за результат.

Етап 2. Провести тест великої ідеї 
Тести проводяться навіть тоді, коли керівник 
не підтримує реалізацію ідеї.

Етап 4. Повідомити про результат
Якщо ідея спрацювала – відсвяткувати.
Якщо не спрацювала – відкрито поділитися 
з колегами отриманими уроками.

49

Рід Гастінгс, Ерін Мейєр

Звісно, усе залежить від типу роботи. 
Скажімо, хороший водій – той, хто потра-
пляє у аварії вдвічі рідше, ніж середній во-
дій. Якщо у компанії є багато операційних 
ролей, то їм досить платити середню зарп-
лату, і бізнес буде розвиватися. Однак у 
Netflix практично усі ролі вимагають інно-
ваційності та креативного виконання. У цьо-
му випадку «зірка» щонайменше вдесятеро 
краща за «середнячка».

Важливо не лише, скільки платити, але 
і як це робити. Традиційна схема «зарплата 
плюс бонуси після досягнення певних показ-
ників» – не дуже добра. Гастінгс певен, що бо-
нуси шкідливі для його бізнесу. Адже творча 
праця вимагає вільного мислення, а це озна-
чає – не думати про «жирний» чек, який ма-
йорить попереду. Люди стають креативніши-
ми, якщо у них велика фіксована зарплата.

5. Розвивати прозорість.
У звичайних компаніях багато секретів 

та інформації, яка потенційно може стати 
секретом (скажімо, плани про реструкту-
ризацію бізнесу). Вона породжує плітки, а 
це забирає чимало креативної енергії у пра-
цівників. Щоб уникнути такої ситуації, необ-

хідно розвивати культуру прозорості в ор-
ганізації. Для цього автори радять, у першу 
чергу, проаналізувати те, які символічні по-
слання ви відправляєте. Закриті двері, се-
кретарі-«охоронці» – усе це демонструє 
вашу непрозорість працівникам.

По-друге, варто ділитися з членами ко-
манди фінансовою та стратегічною інфор-
мацією. Якщо ви плануєте кроки, які впли-
нуть на життя працівників (звільнення або 
реорганізацію), комунікуйте з ними якомо-
га раніше, до прийняття остаточних рішень. 
Тривоги може стати більше, однак довіра 
до вас не похитнеться.

Іноді прозорість вступає в протиріччя із 
приватністю. У цих випадках автори радять 
обирати прозорість, коли йдеться про ро-
бочі питання, і приватність – коли справа 
стосується особистого життя людини.

6. Послабити контроль над прийняттям 
рішень.

У багатьох компаніях керівник має пов-
новаження, щоб контролювати або блоку-
вати рішення усіх працівників. Але у Netflix 
вважається нормальним не погоджувати-
ся з менеджером та реалізовувати ідеї, які 
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Надати людям більше повноважень 
для прийняття рішень.

Учити людей давати 
та отримувати чесний 
зворотний зв’язок.

Переглянути політики та пошукати  
серед них зайві.

Варто замислитися Яка концентрація 
талантів у вашій компанії?

Як ви реагуєте на критику?  
Чи можуть підлеглі вас критикувати?

Чи усіх своїх працівників ви б хотіли 
утримати?

Варто зробити
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Три «ні» в оцінюванні за методом «360 градусів» у Netflix

Опитування 
проводиться 
не анонімно

Результати
не прив’язуються 

до системи 
винагородження

Ранжування 
працівників 

не виконується
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йому не подобаються. Головне, щоб це було 
на користь бізнесу, а не задовольняло ке-
рівника. Тому працівників тут тренують ки-
дати виклики менеджерам.

Така логіка допомогла Netflix сформува-
ти наступний інноваційний цикл:

А. Запросити колективний розум або 
вивести ідею у світ. Це означає: якщо у пра-
цівника є велика ідея, він ділиться нею в 
електронному вигляді з десятками колег. 
Вони залишають свої коментарі, які можуть 
бачити всі. Так ви отримуєте повний спектр 
думок. Якщо ідея дрібна – нема потреби ді-
знаватися думки усіх колег, але потрібно 
донести до їхнього відома те, що ви буде-
те робити.

Б. Велику ідею – протестувати. Це від-
бувається навіть тоді, коли керівник проти 
реалізації ідеї.

В. Зробити ставку. Це означає: хоча у 
працівника й є свобода у прийнятті рішен-
ня, але саме він несе повну відповідальність 
за результат.

Г. Якщо ідея спрацювала, відсвяткувати, 
якщо зазнала невдачі – розповісти про це. 
І обов’язково винести уроки на майбутнє. 
Якщо ставка не зіграла – працівник описує, 
що трапилося, чесно та відкрито, і ділиться 
цією інформацією та отриманими уроками 
з усім колективом. Його не лають і не на-
дають великого значення провалу – це тра-
пляється.

Закріплюємо результат
Автори певні: компанія, яка послідовно 

запровадила шість попередніх кроків, уже 
відчула переваги нової культури: інновації 
виникають швидше, задоволеність праців-
ників зростає. Однак, щоб зробити зміни 
стійкими, потрібні ще три кроки.

7. Максимізувати концентрацію талан-
тів (тест на утримування).

У Netflix вигадали так званий «тест на 
утримування». Керівник періодично думає 
про кожного свого працівника та запитує 



Керівникам потрібно  
привчити працівників 
надавати їм зворотний 
зв’язок
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себе: якби ця людина завтра захотіла піти, 
спробував би я її переконати? Чи прийняв 
би її рішення, можливо, навіть із невеликим 
полегшенням? У другому випадку слід роз-
прощатися з працівником (запропонував-
ши щедру вихідну допомогу) та спробувати 
знайти на його місце «зірку» – того, за кого 
захочеться боротися.

Звісно, такий підхід може породити 
страх у людях: а раптом завтра мене звіль-
нять? Запобігти цьому можна, якщо праців-
ник сам запитає керівника: наскільки силь-
но ви б боролися за мене, якби я вирішив 
піти? Відповідь покаже, що потрібно зміни-
ти або до чого готуватися.

Також важливо у випадку звільнення 
когось із членів команди поговорити з ін-
шими, відкрито розповісти про те, що ста-
лося, відповісти на запитання.

8. Максимізувати щирість, налагодивши 
цикл зворотного зв’язку.

Для підтримки високого рівня щиро-
сті та прозорості рано чи пізно знадобить-
ся створити спеціальні механізми. Авто-
ри порівнюють чесність із чищенням зубів: 
усі знають, що потрібно доглядати за зуба-

ми двічі на день, але багато людей періо-
дично порушують цей графік. Тому компа-
нії потрібно влаштовувати «профілактичне 
чищення»: проводити зустрічі кожні 6-12 
місяців, на яких згадувати правила та тре-
нуватися правильно надавати та отримува-
ти зворотний зв’язок.

У Netflix застосовується інструмент що-
річного письмового оцінювання за методом 
«360 градусів», однак він має декілька від-

мінностей від звичної його форми. По-пер-
ше, він не анонімний. По-друге, у ньому 
немає ранжування людей. По-третє, його 
результати не прив’язують до системи про-
сування або винагородження.

Також у компанії проводять сесії Live 
360: живі зустрічі за обідом, які тривають 
кілька годин. Оптимальна кількість запро-
шених – 8 або менше, але іноді буває й 10-
12 осіб. У цьому випадку зустріч триває 
довше (для 8 працівників – у середньому 
3 години, для 12 осіб – 5 годин). На таких 
сесіях люди надають один одному зво-
ротний зв’язок, дотримуючись пропорції: 
25% – позитивного (але без фраз на зра-
зок «Я вважаю, що ви чудовий колега», які 
не несуть смисловогонавантаження), 75% – 
розвивального.

9. Керувати за допомогою контексту, 
а не контролю.

Традиційно менеджери ставлять пе-
ред підлеглими цілі та контролюють їх до-
сягнення (наприклад, шляхом відстежен-
ня KPI). Управляти за допомогою контексту 
складніше – це означає надати працівнику 
всю наявну інформацію та відпустити його 
у вільне плавання, дозволивши самостій-
но накачати «м’яз» прийняття рішень. Цей 
спосіб не спрацює, якщо не були реалізова-
ні попередні кроки, зокрема, якщо в орга-
нізації немає високої концентрації талантів.

Коли людина робить помилку, її не тре-
ба звинувачувати. Натомість керівнику вар-
то запитати себе: який контекст я не зміг їй 
задати? Можливо, не дуже чітко пояснив, 
яка стратегія та цілі організації? Або усі пе-
редумови та ризики, важливі для прийнят-
тя рішень? Чи відповають одна одній цілі та 
візії усіх працівників?

Підхід «правила та процеси» був ос-
новним для координування групової по-
ведінки упродовж багатьох століть. Але 
він не є єдиним. На думку авторів, якщо 
ваша мета – побудувати більш винахід-
ливу, швидку та гнучку організацію, вар-
то розвивати культуру свободи та відпові-
дальності 


