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Ласло Бок – віцепрезидент Google із персоналу. За час 
його роботи компанія Google ставала найкращим ро-
ботодавцем понад 30 разів по всьому світу. Найкращий 
HR-керівник 2010 року за версією HR Executive Magazine. 
Є членом ради директорів двох компаній – AgilOne Inc. 
та Evolv Inc.

Робота рулить!
Інсайти від компанії Google,  
які змінять ваше життя  
та роботу

Бестселер за версією The New York 
Times та The Wall Street Journal

Найкраща книга з креативного 
лідерства за версією Forbes

Книгу рекомендує Деніел Пінк, 
автор бізнес-бестселерів Drive 
та To Sell Is Human
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Основна ідея
Компанія Google є одним із найпривабливіших місць роботи у світі. Щороку 2 млн 
людей надсилають свої резюме, сподіваючись зайняти позицію у цій організації. 
Журнал Fortune неодноразово називав Google найкращим роботодавцем у 
США та багатьох інших країнах. Що ж робить ї ї особливою? У цій книзі автор 
розповідає про те, чого може досягти бізнес, якщо насправді поставить людину 
на чільне місце.

Підхід Google
Ласло Бок прийшов до Google у 2006 

році і зараз посідає посаду віцепрезидента з 
персоналу. Протягом останніх 10 років кіль-
кість співробітників компанії зросла із 6 тис. 
до 50 тис., кількість офісів перевищила 70, 
і вони розташовані у більш ніж 40 країнах. 
При цьому Google продовжує активно до-
сліджувати нові можливості для розвитку: 
самоврядні автомобілі, проєкт Project Loon 
(забезпечення доступу до інтернету за допо-
могою повітряних куль для найвіддаленіших 
куточків планети), проєкт Iris (контактні лін-
зи-глюкометри для хворих на діабет) і багато 
іншого. Тобто, швидше за все, кількість пер-
соналу й надалі зростатиме. А кваліфікація 
співробітників має залишатись на незмінно 
високому рівні.

Підхід компанії Google полягає в тому, 
щоб надати людям більший ступінь свобо-
ди. Може здатися, що керування командою, 
роздаючи вказівки, потребує менших витрат 
часу та веде до підвищення ефективності. 
Насправді найкращі кадри віддають пере-
вагу компаніям з високим ступенем свобо-
ди. «Лідери, які вміють створити правильне 
робоче середовище, як магніти, притягують 
найобдарованіших людей планети», – упев-
нений автор.

Утім, створити таке середовище – 
завдання непросте. «Противага свободи – 
динамічна міць влади, яка сидить у самому 
серці системи менеджменту», – каже Ласло 
Бок. Підлеглі залежать від керівників, тому 

прагнуть догодити їм. Як наслідок, відкри-
те обговорення проблем стає майже немож-
ливим. У той же час керівники очікують від 
своїх співробітників певних результатів і не-
задоволені, якщо не бачать їх. А підлеглі, у 
свою чергу, можуть приховувати образи на 
жорстку критику з боку начальства.

«Неможливо показати все, на що ти 
здатний, якщо не розрубати цей гордіїв ву-
зол висловлених та невисловлених проблем 
та емоцій, – пише автор. – Підхід Google у 
тому, що вузол потрібно розрубати. Ми ці-
леспрямовано делегуємо владу та повнова-
ження від менеджерів до співробітників».

Наприклад, такі рішення, як найман-
ня, звільнення, оцінка ефективності, підви-
щення зарплати, просування, а також тер-
мін виведення продукту на ринок, у Google 
не можуть бути прийняті одноосібно. Повин-
на бути створена група, яка розгляне всі аль-
тернативи та вибере оптимальну.

Зрозуміло, це вимагає від менеджерів 
зміни свого мислення та ставлення до ро-
боти. Замість традиційного батога та пряни-
ка потрібно озброїтися іншими інструмен-
тами. Виконавчий голова ради директорів 
Google Ерік Шмідт вважає, що «менеджери 
повинні служити команді», у цьому полягає 
їхнє основне завдання. «За умовчанням при-
йнято такий стиль лідерства, коли в арсена-
лі керівника на першому місці не покаран-
ня та нагороди, а вміння розчистити завали, 
які стоять на заваді, і надихнути команду», – 
пише Ласло Бок.
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Підхід компанії Google полягає 
в тому, щоб надати людям велику 
міру свободи, цілеспрямовано 
делегувати владу та повноваження 
від менеджерів до співробітників.

Талановиті люди потребують того, 
щоб їх надихнули і спонукали до 
високих здобутків. І виклик для 
лідерів – дати їм таку мету.

Принципи Google підходять  
для управління персоналом 
у будь-якому бізнесі.

Єдиний спосіб жити в злагоді  
із цінностями організації для Google – 
дати співробітникам слово під час 
вирішення питання про те,  
як функціонує компанія.

Складовою корпоративною 
культурою Google є прозорість 
і відкритість за замовчуванням.

П’ять основних думок

1

2

3

4

5
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Цікаво, що принципи Google підходять 
для управління персоналом у будь-якому 
бізнесі. Скажімо, Річард Лок із Массачусет-
ського технологічного інституту порівняв дві 
фабрики з виробництва футболок Nike із 
Мехіко. На першій робітникам дали більше 
свободи: їх попросили взяти участь у плану-
ванні виробництва та інших завданнях, а на 
другій запровадили суворий контроль і чіт-
кі інструкції. У результаті продуктивність лю-
дей на першій фабриці виявилася майже 
вдвічі вищою, ніж на другій (150 футболок 
на день проти 80), а собівартість однієї фут-
болки – на 40 % нижчою ($0,11 проти $0,18).

Кроки до свободи
Що ж потрібно мати для того, щоб реа-

лізувати на практиці ідею про надання біль-
шої свободи підлеглим? На думку автора, 
біля витоків завжди стоїть фундатор. Не 
обов’язково йдеться про створення цілої 
компанії. Можна бути засновником коман-
ди чи сім’ї. «Фундаментальний урок, 
здобутий з досвіду Google, такий: спо-
чатку потрібно для себе вирішити, хто 
ви – засновник бізнесу чи найманий 
працівник. Не йдеться буквально про 
право власності. Це питання підхо-
ду до справи», – переконаний автор. 
Якщо людина вважає, що вона – за-
сновник чогось, вона бере на себе ве-
лику відповідальність і значно більше заці-
кавлена в успіху свого починання.

Наступний важливий елемент – наяв-
ність у компанії місії, яка давала б людям 
орієнтир, стимулювала їх до руху вперед. 
Ласло Бок пише: «Найталановитіші люди 
планети потребують, щоб їх надихнули і спо-
нукали до високих досягнень. І виклик для 
лідерів – надати їм таку мету».

Місія Google звучить досить просто: «Ор-
ганізувати всю наявну у світі інформацію, 
зробивши її доступною та зручною для вико-
ристання». Саме ця фраза сприяє появі но-
вих і нових продуктів. Однак, незважаючи на 
те, що вона сформульована мовою, зрозумі-
лою будь-кому, не всі співробітники можуть 
відчувати зв’язок місії з тим, що вони щодня 
роблять на роботі.

У той же час, люди хочуть бачити сенс у 
своїй роботі. У цьому випадку вони працю-
ватимуть продуктивніше і відчуватимуть ра-
дість, що, безперечно, вигідно для організа-
ції. Як допомогти їм у цьому? «Найбільший 
стимул – дати співробітникам можливість 
зустрітися з тими, заради кого вони працю-
ють, хай навіть лише на кілька хвилин. Це 
надає праці значущість, яка перевершує за 
впливом міркування кар’єри чи грошей», – 
стверджує автор.

Здійснити цю ідею можна у різний спо-
сіб. Автор розповідає, як розмовляв із 300 
менеджерами з продажу Google, які допо-
магають невеликим компаніям рекламува-
ти свої товари в інтернеті, тобто займаються 
доволі рутинною роботою. Їм показали відео 
про те, як виробник традиційного ковбой-
ського взуття Paul Bond Boot за допомо-
гою рекламних кампаній Google підвищив 
свої продажі на 20 %, а також – несподівано 
для себе – здобув популярність у всьому сві-

ті. «Якщо бачити такі історії, ділитися ними, 
простіше підтримувати зв’язок з місією ком-
панії», – пише Ласло Бок.

Важливою складовою корпоративної 
культури Google є прозорість. Причому це 
«відкритість за замовчуванням», тобто ін-
формація апріорі доступна співробітникам, 
а для приховування чогось потрібні ваго-
мі підстави. Щотижня відбуваються збори, 
які можуть відвідувати чи дивитися онлайн 
усі члени колективу. На них засновники 
Google розповідають про новини, призна-
чення на посади і, найголовніше, протягом 
пів години відповідають на будь-які питан-
ня від будь-якого співробітника та на будь-
яку тему. Вибір питань, на які будуть отри-
мані відповіді, також відбувається прозоро: 
користувачі можуть за них голосувати.

Менеджери повинні служити 
команді, надихати її
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«Одна з опосередкованих переваг прозо-
рості полягає в тому, що якщо ділитися ін-
формацією, то зростає ефективність пра-
ці», – наголошується в книзі. І наводиться 
приклад: коли штат Нью-Йорк почав вима-
гати, щоб лікарні повідомляли про кількість 
смертей аортокоронарного шунтування, за 
чотири роки смертність внаслідок кардіохі-
рургічних операцій впала на 41 %.

Третій наріжний камінь культури Google – 
це надання право голосу співробітникам. 
«Воно означає, що потрібно давати їм слово 
під час вирішення питання про те, як функ-
ціонує компанія, – каже автор. – Або ви віри-
те, що люди загалом хороші, і вітаєте їхній 
внесок, або не вірите». На його переконання, 
це єдиний спосіб жити в злагоді з цінностя-
ми організації.

У Google це проявляється, зокрема, у ви-
гляді щорічної ініціативи Bureaucracy Busters 
(Руйнівники бюрократії). У її рамках спів-
робітники можуть озвучити проблеми, які 
виникають під час роботи, і допомагати їх 

вирішувати. У першому ж раунді люди за-
пропонували 570 ідей і проголосували понад 
55 тис. разів. А результатом запроваджених 
рішень стало спрощення роботи персоналу.

Персонал 
на вагу золота

Автор стверджує, що Google безпреце-
дентно багато грошей вкладає у своїх спів-
робітників. Основна частина часу та коштів, 
виділених на рекрутинг, витрачається на за-
лучення, оцінку та виховання нових кадрів. 
«У середньому ми витрачаємо на рекрутинг 
удвічі більше за середню компанію, якщо ра-
хувати у відсотках від кошторису на кадро-
ві витрати, – пише Ласло Бок. – Якщо в нас 
спочатку виходить відбирати людей, значить 
вони принесуть менше клопоту, коли трудо-
вий договір уже буде підписаний».

При цьому компанія робить ставку на 
найкращих у своїй справі. На думку автора, 
«середній» кандидат – це правильний шлях 
до програшу. Адже вкласти в його навчан-

П’ять «китів» роботи з персоналом Google

Співробітники-
власники
Кожен співробітник 
ставиться до своєї 
роботи як до власної 
справи

Мотивуюча 
місія
Місія компанії дає 
людям орієнтир, 
стимулює їх до руху 
вперед

Повна 
прозорість
Інформація за умов-
чанням доступна 
абсолютно всім

Право 
голосу
Кожен співробітник 
має право голосу 
при вирішенні важ-
ливих для компанії 
питань

Кращі 
з кращих
Нові кадри обира-
ються лише з най-
кращих кандидатів 
на ринку
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ня доведеться чимало, а віддача, швидше за 
все, буде нижчою за середню. У той же час 
такі «середнячки» становлять 90 % від усіх 
претендентів.

Як же відібрати потенційних чи поточ-
них «зірок»? Для цього Google довелося пе-
реглянути свій підхід до рекрутингу. І, що 
найголовніше, змінити уявлення про те, як 
потрібно підбирати персонал.

По-перше, рекрутинг має бути повіль-
ним. Оскільки лише 10 % кандидатів можуть 
у перспективі стати відмінними співробітни-
ками, потрібно витрачати якнайбільше часу 
на їх виявлення. Проводьте більше співбе-
сід, розмовляйте з великою кількістю пре-
тендентів.

Де шукати перспективних претендентів? 
Довгі роки для Google найкращим джерелом 
були ті, кого рекомендували нинішні співро-
бітники – так звані реферали. Більше поло-
вини персоналу з’явилося в компанії саме 
таким чином. Але з 2009 року кількість ре-
фералів почала знижуватися. Навіть підви-

щення винагороди за залучення перспектив-
них людей не допомогло.

Виявилося, що співробітники рекомен-
дують своїх знайомих не тому, що хочуть от-
римати бонус, а із внутрішніх спонукань. Їм 
просто подобалася компанія, де вони пра-
цюють. Проблема в тому, що за статисти-
кою Google приймала на роботу не більше 
5 % рефералів. Відповідно, співробітники 
почали думати: навіщо рекомендувати до-
брих людей, якщо візьмуть у кращому разі 
одного із 20? Крім того, кандидати скаржи-
лися своїм друзям з Google на велику кіль-
кість співбесід.

Щоб вирішити ці проблеми, компанія 
скоротила кількість інтерв’ю для рефералів 
і створила спеціальний сервіс для них. Реко-
мендованим кандидатам протягом 48 годин 
телефонують, а співробітники отримують 
щотижневій звіти про статус їхніх рефералів.

Є ще один важливий для рекрутингу 
момент: найкращі спеціалісти лише зрід-
ка самі шукають роботу. Вони навряд чи 

10 кроків – як дати співробітникам більше свободи

1
Усвідомлення того, 
що робота кожної 
людини важлива

10
Постійний 
послідовний розвиток 
корпоративної 
культури в компанії

9
Інформування людей 
про всі експерименти

2
Формування 
у співробітників 
відчуття власника, 
довіра

8
Стимулювання 
активної поведінки 
співробітників, 
підтримка їхніх ідей

3
Наймання 
співробітників,  
які краще керівників 

7
Оплата не за 
справедливістю,  
а за вкладенням. 
Найкращі повинні  
отримувати більше

4
Продуктивна  
допомога підлеглим 
у професійному  
розвитку

5
Виявлення найкращих. 
Позбавлення від тих, 
хто відстає

6
Мотивація 
нематеріальними  
бонусами, 
матеріальна допомога 
в складній ситуації



Варто 
замислитися

Де шукати найкращих 
людей?

Як допомогти 
співробітникам побачити 

сенс у своїй роботі?

Як підштовхувати підлеглих 
до бажаної поведінки?

Якщо ресурси обмежені, 
насамперед вкладати гроші 
в рекрутинг.

Наймати людей, які 
перевершують вас.

Надати співробітникам трохи 
більше свободи, ніж вам зручно.

Варто зробити

1

1

2

2

3

3
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Ласло Бок

погодяться бути рефералами: навіщо ре-
комендувати того, хто задоволений своїм 
місцем? І, звісно, найкращі не розсилають 
резюме. Тому іноді їх доводиться шукати та 
довго вмовляти. Наприклад, одного спів-
робітника автор «чекав» чотири роки, поки 
той погодився перейти до Google. «Щоб 
найняти виняткових кандидатів, потрібно 
більше часу, але очікування того варте», – 
запевняє Ласло Бок.

У результаті Google перебудувала свою 
кадрову службу. Якщо насамперед її ос-
новним завданням був відбір кандидатів, 
які зверталися до компанії, то тепер вона 
стала власним рекрутинговим підрозділом. 
«Тепер за допомогою створеного в компа-
нії продукту під назвою gHire – бази даних 
кандидатів, яку ми розробили та посили-
ли різними засобами відсіву та відстежен-
ня, – сотні яскравих рекрутерів знаходять і 
вирощують потрібні кадри. Деколи цей про-
цес займає роки», – розповідає автор. На-
томість ця рекрутингова служба щорічно 
«постачає» більше половини нових співро-
бітників. А вартує це дешевше, ніж послуги 
зовнішніх рекрутерів.

По-друге, Google має таку думку: не вар-
то дозволяти самим менеджерам підбира-
ти собі команду. Тільки так можна домог-
тися того, що в компанію прийдуть видатні 
люди, які часом перевершують своїх безпо-
середніх керівників. «Якщо дозволити мене-
джерам приймати кадрові рішення, це дасть 
їм надто велику владу над членами коман-
ди», – пише автор.

Ієрархія та управління
Один із основних викликів, з якими сти-

каються люди в Google, – це думати та чи-
нити, як власники, а не наймані співробіт-
ники. Однак для цього їм потрібно надати 
повноваження, і не лише на словах, а й на 
ділі. Дати їм право висловлюватися на будь-
яку тему, дозволити порушувати правила та 
створювати свої.

«От чому ми намагаємось відібрати у ме-
неджерів стільки влади, скільки можливо. 
Чим неформальніший їхній авторитет, тим 
меншою є необхідність застосовувати до ко-

манди принцип батога і пряника і тим вищий 
стимул для використання новаторського під-
ходу з підлеглими», – описує підхід Google 
Ласло Бок.

Як було зазначено, менеджери тут не-
спроможні одноосібно наймати співробіт-
ників. Крім того, вони не можуть приймати 
рішення про рівень винагороди та кар’єрне 
просування без урахування думки інших лю-
дей. Політика компанії також спрямована на 
усунення типових символів статусу керівни-
ків. Наприклад, із назв посад прибрали гуч-
ні слова на кшталт «глобальний» чи «стра-
тегія». Найвище керівництво отримує рівно 
ті самі привілеї, пільги та ресурси, що й но-
вачки. У Google немає їдалень, паркувань чи 
пенсій «для обраних».

Ще одна складова підходу компанії сто-
сується думок і даних. Один із принципів 
Google звучить так: «Не грайте в політику. 
Використовуйте дані». Це означає, що орієн-
туватися потрібно не на чиюсь думку чи чут-
ки, а на факти.

І, зрештою, у компанії вважається за-
гальноприйнятим давати людям свободу 
самим визначати форму своєї роботи. «Ми 
надаємо співробітникам на власні потреби 
20 % робочого часу, – каже автор. – Інже-
нери можуть витратити 20 % робочих годин 
на тиждень на розробку власних, цікавих їм 
проєктів, які прямо не співвідносяться з їхні-
ми основними завданнями, проте лежать у 
загальному руслі Google (а русло Google, як 
ви знаєте, дуже широке)».

Відчути свою значущість і вплив на життя 
компанії людям допомагає проєкт Гуглгейст 
(дух Google), який проводиться щорічно се-
ред 40 тис. співробітників. Це опитування, 
яке можна проходити і анонімно. Він скла-
дається з приблизно 100 питань, які учасни-
ки оцінюють за п’ятибальною шкалою, від 
«повністю не згоден» до «повністю згоден» 
плюс кілька відкритих запитань.

Щорічно змінюються близько 30–50 % 
питань, залежно від того, які проблеми за-
раз найбільш актуальні. А решта дозволяє 
відслідковувати довгострокові зміни. У цьо-
му опитуванні беруть участь близько 90 % 
співробітників Google.
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Із чого почати?
Для тих організацій, які забажають на-

слідувати приклад Google і надати своїм під-
леглим більше свободи, Ласло Бок пропонує 
систему з 10 кроків:

1. Зробіть свою роботу свідомою. Хоч 
би що робила людина, її робота важлива 
для когось. І завдання керівника – допомог-
ти підлеглим усвідомити це. «Зв’яжіть робо-
ту з ідеєю чи цінністю, яка не обмежується 
рутинними потребами та чесно відображає 
сенс цієї роботи», – радить Ласло Бок.

2. Довіряйте своїм людям. Необхідно 
бути відкритим із співробітниками та дати 
їм право голосу в ухваленні рішень про те, 
як має функціонувати компанія. Для цього 
варто навіть поступитися частиною своїх по-
вноважень. Адже в результаті ви допоможе-
те підлеглим сформувати відчуття власника.

3. Наймайте тільки тих, хто кращий за 
вас. Нерідко компанії роблять так, ніби нама-
гаються якнайшвидше закрити вакансію, а 
не вибрати кращого кандидата. «Але посту-
патися якістю кадрів неправильно. Знижува-
тиметься не лише їхня результативність, а й 
результативність, дух та енергія всіх навко-
ло, – пише автор. – Якщо дев’ять із десяти 
свіжих співробітників виявляться краще за 
вас – значить, ви правильно підходите до ка-
дрового питання. Якщо ні – припиніть наби-
рати персонал, поки не знайдете найкращих. 
У короткостроковій перспективі ви, можли-
во, й уповільните темп, але зрештою отри-
маєте сильнішу команду».

4. Не плутайте поняття «розвиток» та 
«управління продуктивністю». Зробіть так, 
щоб розмови зі співробітниками про про-
фесійний розвиток були для них безпечни-
ми та продуктивними. Проводьте їх регуляр-
но і завжди починайте з питання: що я можу 
зробити, щоб допомогти вам успішніше пра-
цювати?

5. Зосередьтеся на «двох хвостах» (тоб-
то найсильніших і найслабших). Вивчайте 
«співробітників-зірок», причому цікавтеся 
тими, хто досяг успіху у вузькій ніші. На-
приклад, не шукайте кращого менеджера з 
продажу, а шукайте того, хто найкраще вміє 
продавати новим клієнтам потрібного рів-

ня. «Що специфічнішою буде мета пошуку, 
то простіше вивчати своїх «зірок» і то швид-
ше ви зрозумієте, у чому секрет їхнього успі-
ху, – стверджує Ласло Бок. – А потім вико-
ристовуйте їх як приклад для наслідування 
та вчителя для решти співробітників».

Щодо тих, хто пасе задніх, то потрібно 
спочатку спробувати знайти для них нове 
місце або набути потрібних навичок. А якщо 
це не вдасться – негайно їх позбутися.

6. Будьте ощадливими і щедрими. З од-
ного боку, можна надати співробітникам 
безліч приємних «бонусів», які майже не 
коштують компанії грошей. З іншого боку, 
варто зберегти витрати на чорний день, коли 
вашим людям вони будуть особливо по-
трібні. «Якщо за напружених часів ви буде-
те турботливими, то люди побачать, що ви 
піклуєтеся про них – особисто про кожно-
го», – каже автор.

7. Не платіть за справедливістю. 90 % і 
більше результатів у будь-якій команді за-
безпечують приблизно 10 % співробітників. 
Найкращі «стоять» набагато більше, ніж се-
реднячки. Подбайте, щоб вони про це знали.

8. Підштовхуйте. «Нас постійно підштов-
хує наше оточення, а ми відповідаємо тим 
самим. Зрозумійте це і використовуйте для 
того, щоб ви самі і ваша команда відчували 
себе щасливішими і працювали продуктив-
ніше», – радить Ласло Бок. Наприклад, мож-
на організувати простір офісу так, щоб він 
стимулював бажану поведінку людей.

9. Керуйте очікуваннями, які зростають. 
Перш ніж робити будь-які кроки щодо змі-
ни свого підходу до управління персоналом, 
повідомте своїх співробітників, що збирає-
теся експериментувати. Тоді люди вас під-
тримуватимуть, а не критикуватимуть, якщо 
спроби виявляться невдалими.

10. Отримуйте задоволення. А потім по-
верніться до пункту 1 і почніть спочатку.

Зміна корпоративної культури – справа 
не одного місяця. Вона вимагає постійного 
навчання та оновлення. Автор застерігає: не 
варто намагатися зробити все й одразу. На-
багато краще впроваджувати по одному но-
вовведенню за раз. Тоді результати будуть 
стабільними та позитивними 


