
Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
		м

ен
ед

ж
м

ен
т 

і м
а

рк
ет

и
н

г

439БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2020
www.business-inform.net

Based on the Analysis of Methods Developed by Lead-
ing International Organizations]. Visnyk Zhytomyrs-
koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, no. 
1 (59) (2012): 283-287.

Zamiatina, N. V. “Teoretyko-metodychni zasady upravlin-
nia investytsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva“ [Theo-
retical and Methodological Principles of Investment 
Management of the Enterprise]. Finansovyi prostir, no. 
3 (11) (2013): 138-142.

Zinchenko, O. A., Pavlishchii, D. O., and Zinchenko, D. S. 
“Investytsiini resursy: sutnist, mekhanizm zaluchen-
nia ta rol v ekonomichnomu rozvytku pidpryiemstva“ 
[Investment Resources: Essence, Mechanism of At-
traction and Role in Economic Development of the 
Enterprise]. Reporter of the Priazovskyi State Technical 
University Section: Economic Sciences, no. 33 (2017):  
50-57.

УДК 005.331
JEL: М12; М14; М15; М31; М37; L14

СМАРТСТАфІНг як ІННОвАцІйНА ТЕхНОлОгІя МЕНЕДЖМЕНТу пІДпРИєМСТвА
© 2020 ЗОІДЗЕ Д. Р.

УДК 005.331
JEL: M12; M21; М51; M54; M55

Зоідзе Д. Р. Смартстафінг як інноваційна технологія менеджменту підприємства

Мета статті полягає у дослідженні смартстафінгу як інноваційної технології менеджменту підприємства. У результаті узагальнення наявних 
підходів було визначено зміст поняття «смартстафінг». Запропоновано розглядати смартстафінг як інноваційну управлінську проєктно орі-
єнтовану інтернет-технологію, що дозволяє регулювати попит і пропозицію трудових ресурсів через надання персоналу з необхідними компе-
тенціями за розкладом або на вимогу. Розкрито модель організації відносин смартстафінгу. Проведено порівняння смартстафінгу з аутстафін-
гом та аутсорсингом. Систематизовано й узагальнено основні функції смартстафінгу. Досліджено переваги смартстафінгу для роботодавців, 
працівників та економіки країни в цілому. Серед переваг, які сматстафінг надає менеджменту підприємства, можна назвати такі: раціональне 
та повне використання трудових ресурсів; прискорення пошуку персоналу з необхідними компетенціями; мінімізація витрат на персонал; ін-
тенсифікація розвитку компанії. З’ясовано, що смартстафінг виступає так званою соціальною платформою, на якій відбувається динамічний 
перерозподіл наявних трудових ресурсів. Визначено сектори економіки, де доцільно використовувати технологію смартстафінгу, а саме: комп-
лексний аудит і консалтинг; аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку; стандартизація, метрологія та сертифікація; інтегровані маркетингові 
комунікації. Головним недоліком відносин смартстафінгу виступає їх абсолютна обумовленість існуванням інформаційних технологій, а отже, 
і  залежність від них. Метою подальших досліджень у цьому напрямку має стати розв’язання завдань, що перешкоджають ефективному засто-
суванню смартстафінгу на підприємствах. Особливе місце серед них займає необхідність інституційного оформлення відносин смартстафінгу 
в системі менеджменту вітчизняних підприємств.
Ключові слова: смартстафінг, аутстафінг, аутсорсинг, інтернет-портал, функції смартстафінгу, переваги смартстафінгу.
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Зоидзе Д. Р. Смартстаффинг как инновационная технология менеджмента предприятия

Цель статьи заключается в исследовании смартстаффинга как инновационной технологии менеджмента предприятия. В результате обобще-
ния имеющихся подходов было определено содержание понятия «смартстаффинг». Предложено рассматривать смартстаффинг как инноваци-
онную управленческую проектно ориентированную интернет-технологию, позволяющую регулировать спрос и предложение трудовых ресурсов 
путем предоставления персонала с необходимыми компетенциями по расписанию или по требованию. Раскрыта модель организации отноше-
ний смартстаффинга. Проведено сравнение смартстаффинга с аутстаффингом и аутсорсингом. Систематизированы и обобщены основные 
функции смартстаффинга. Исследованы преимущества смартстаффинга для работодателей, работников и экономики страны в целом. Среди 
преимуществ, которые сматстаффинг предоставляет менеджменту предприятия, можно назвать следующие: рациональное и полное исполь-
зование трудовых ресурсов, ускорение поиска персонала с необходимыми компетенциями, минимизация затрат на персонал, интенсификация 
развития компании. Выяснено, что смартстаффинг выступает так называемой социальной платформой, на которой происходит динамиче-
ское перераспределение имеющихся трудовых ресурсов. Определены сектора экономики, где целесообразно использовать технологию смарт-
стаффинга, а именно: комплексный аудит и консалтинг; анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка; стандартизация, метрология и  сер-
тификация; интегрированные маркетинговые коммуникации. Главным недостатком отношений смартстаффинга выступает их абсолютная 
обусловленность существованием информационных технологий, а соответственно, и зависимость от них. Целью дальнейших исследований 
в  этом направлении должно стать решение задач, препятствующих эффективному применению смартстаффинга на предприятиях. Особое 
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В останнє десятиліття інформаційні техноло-
гії досягли у своєму розвитку нових якісних 
рівнів, що дозволило розширити можливості 

управління, надало в розпорядження менеджерів усіх 
рівнів новітні методи обробки й аналізу економічної 
та соціальної інформації, яка необхідна для прийнят-
тя ефективних управлінських рішень. До того ж епоха 
Інтернету сформувала унікальні умови для виникнен-
ня нових відносин як між роботодавцем і працівни-
ком зокрема, так і між компаніями в цілому.

Питанню визначення інструментів у системі ме-
неджменту підприємства присвячена останнім часом 
велика кількість наукових публікацій як вітчизняних, 
так і зарубіжних дослідників. Слід зазначити деяких 
з них, чиї науково-практичні розробки були вико-
ристані під час роботи над цією статтею: Н. Тонких,  
Т. Камарова, О. Селівоненко, Т. Афоніна, А. Пашкова,  
І. Сімак, К. Кухта, В. Пономаренко, К. Козак, А. Свидрак.

Проте, незважаючи на значну кількість публіка-
цій з цієї проблематики, недостатньо вивченими за-
лишаються новітні підходи в менеджменті підприєм-
ства, які базуються на використанні інформаційних 
технологій.

Таким чином, метою статті стало дослідження 
смартстафінгу як інноваційної технології менедж-
менту підприємства.
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Zoidze D. R. Smartstaffing as an Innovative Enterprise Management Technology

The article is aimed at researching smartstaffing as an innovative technology of enterprise management. As a result of generalization of the existing ap-
proaches, the content of the concept of «smartstaffing» is defined. It is proposed to consider smartstaffing as an innovative management project-oriented 
Internet technology, allowing to regulate the supply and demand of the labor resources by providing staff with the necessary competences on schedule or on 
demand. The model of the smartstaffing relations organization is disclosed. Smartstaffing has been compared with outstaffing and outsourcing. The basic func-
tions of smartstaffing are systematized and summarized. The advantages of smartstaffing for employers, employees and the country’s economy in general are 
examined. Among the advantages that smatstaffing provides to the management of company are: rational and full use of the labor resources , speeding up the 
search for staff with the necessary competences, minimizing staff costs, intensification of the company’s development. It is identified that smartstaffing acts as 
a so-called social platform for a dynamic redistribution of existing labor resources. Sectors of the economy where smartstaffing technology is appropriate are 
defined as follows: comprehensive audit and consulting; market analysis and forecasting; standardization, metrology and certification; integrated marketing 
communications. The main drawback of smartstaffing relationships is their absolute conditionality in terms of the existence of information technologies, and, 
accordingly, dependence on them. The aim of further research in this direction should be solution to the problems preventing the effective use of smartstaffing 
in enterprises. A special place takes the need for institutionalization of smartstaffing relations in the system of management of domestic enterprises.
Keywords: smartstaffing, outstaffing, outsourcing, Internet portal, smartstaffing functions, smartstaffing benefits.
Fig.: 4. Tabl.: 1. Bibl.: 9.
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место среди них занимает необходимость институционального оформления отношений смартстаффинга в системе менеджмента отече-
ственных предприятий.
Ключевые слова: смартстаффинг, аутстаффинг, аутсорсинг, интернет-портал, функции смартстаффинга, преимущества смартстаффинга.
Рис.: 4. Табл.: 1. Библ.: 9.
Зоидзе Диана Романовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и администрирования, Национальный фарма-
цевтический университет (ул. Пушкинская, 53, Харьков, 61002, Украина)
E-mail: 270214@ukr.net
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Нерівномірність розподілу трудових ресурсів 
породжує гостру нестачу фахівців в одному сегменті 
поряд із тимчасовим їх надлишком в іншому. Для по-
долання цієї суперечності сучасний менеджмент під-
приємства запропонував технологію смартстафінгу.

«Стафінг» (staffing) – термін, що в перекла-
ді з англійської означає надання персоналу на тих 
чи інших умовах: staff leasing – «оренда» персоналу, 
temporary staffing – надання тимчасового персона-
лу на короткий термін, аутстафінг – виведення пер-
соналу за штат [1; 2]. Отже, смартстафінг (від англ. 
smart  – «розумний») в буквальному перекладі озна-
чає «розумне надання персоналу».

У сучасній науковій літературі існує багато ви-
значень смартстафінгу. Так, Н. В. Тонких та Т. О. Ка-
марова разом з власним тлумаченням виділили вісім 
поширених на сьогодні у науковому середовищі [1], 
згідно з якими смартстафінг – це:

управлінська технологія, що дозволяє орга- �
нізаціям надавати і залучати тимчасово до-
ступний персонал необхідної кваліфікації за 
розкладом або на вимогу з метою найбільш 
ефективного управління доступністю про-
фільних кадрових ресурсів;
ринкова технологія регулювання попиту  �
і пропозиції трудових ресурсів, що дотримує 
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розумний компроміс між реаліями кадрового 
ринку і сучасними технологічними трендами, 
які відкривають нові можливості для управ-
ління доступністю персоналу потрібної кіль-
кості та якості, а також для своєчасної його 
«утилізації»;
кадрова технологія, побудована на основі  �
сучасних засобів комунікації, що дає мож-
ливість організаціям надавати та залучати 
кадрові ресурси за допомогою інтернет-
порталу;
концепція і заснована на ній технологія ра- �
ціонального управління доступними трудо-
вими ресурсами, яка полягає в системати-
зованому виявленні «надлишків» трудових 
ресурсів і їх перерозподілі між сумлінними 
роботодавцями;
інноваційна управлінська технологія своєчас- �
ного оперативного доступу компаній різних 
індустрій до тимчасово або частково вільних 
кадрових ресурсів з метою підвищення ефек-
тивності бізнесу на глобальних і локальних 
цільових ринках;

концепція і побудована на ній технологія  �
управління тимчасовою доступністю трудо-
вих ресурсів;
перерозподіл тимчасово вільних трудо- �
вих ресурсів між сумлінними роботодав-
цями;
інноваційна ефективна технологія перероз- �
поділу персоналу між сумлінними робото-
давцями на основі прямих договорів, в яких 
вказані всі умови тимчасового залучення ка-
дрових ресурсів.

Водночас можна виокремити і сім підходів до ро-
зуміння сутності смартстафінгу як соціально-
економічного явища (рис. 1).

Узагальнюючи всі позначені підходи, спробуємо 
навести власне бачення смартстафінгу, враховуючи 
при цьому такі складові: 

проникнення Інтернету в усі сфери нашого  �
життя; 
зростання інтересу до віддаленої роботи та  �
популярності «віртуальних офісів»; 
розвиток «хмарних» технологій. �

управлінської технології надання і залучення персоналу

Визначення смартстафінгу як:

ринкової технології регулювання попиту і пропозиції трудових ресурсів

кадрової технології, що побудована на основі сучасних засобів комунікації

концепції і заснованій на ній технології раціонального управління персоналом

інноваційної управлінської технології своєчасного доступу до персоналу

перерозподілу тимчасово вільних трудових ресурсів

інноваційної ефективної технології управління персоналом

Рис. 1. підходи до визначення сутності смартстафінгу

Отже, смартстафінг – це інноваційна управ-
лінська проєктно-орієнтована інтернет-технологія, 
яка дозволяє регулювати попит і пропозицію трудо-
вих ресурсів через надання персоналу з необхідними 
компетенціями за розкладом або на вимогу. 

По суті смартстафінг є різновидом temporary 
staffing, однак зі зміною логіки цього процесу від за-
лучення персоналу до надання компетенцій.

Згідно з моделлю роботи смартстафінгу (рис.  2) 
компанія-виконавець – власник трудового ресур-
су надає на відкритий ринок праці (спеціалізовані 

інформаційно-торговельні інтернет-портали або 
Smart-платформи компанії-провайдера або Операто-
ра послуг) інформацію про доступну на певний період 
часу професійну компетенцію свого штатного праців-
ника і про готовність запропонувати його спожива-
чеві за певною ринковою ціною [1–3]. З іншого боку, 
компанія-замовник – споживач компетенції підтвер-
джує свою зацікавленість у залученні цієї компетенції 
в рамках певного проєкту і за певних умов. Під час 
взаємодії попиту та пропозиції встановлюється рин-
кова вартість надання цієї послуги. 
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При цьому провайдер (Оператор послуг) не ви-
ступає стороною в договірних відносинах між спожи-
вачем і продавцем трудових ресурсів та не несе відпо-
відальності за надану ними інформацію. 

Деякі експерти вважають, що для замовника 
кадрового ресурсу не має значення, в штаті 
якої компанії спочатку знаходився фахівець 

з потрібними йому навичками, навіть якщо він пере-
бував у статусі фрілансера, головне, що він був при-
сутній у необхідний момент у «хмарі компетенцій»  – 
спеціальному віртуальному сервісі, який створений 
на основі об’єднання інформаційних ресурсів і баз 
даних роботодавців [4].

Смартстафінг доцільно порівняти з іншими 
формами управління персоналом, які вже отримали 
поширення на українському ринку, а саме: аутсор-
синг персоналу та аутстафінг [5–7]. 

У табл. 1 наведено їх зіставлення зі смартста-
фінгом за основними характеристиками. При цьому 
був використаний правовий підхід до визначення 
сутності цих взаємовідносин [8;  9]. 

Проте одразу слід зауважити, що українське за-
конодавство поки що не регламентує ні аутстафінг, ні 
аутсорсинг. Між тим, як зізнаються самі юристи, не-
має і жодних правових перешкод до укладення таких 
відносин між компаніями [8].

Компанія-виконавець Інтернет-портал
(Smart-платформа)

Вартість праці 

Компанія-замовник

Компетенції працівника Статус проєкту

Стаж працівника Умови роботи в проєкті

Рис. 2. Модель роботи смартстафінгу

таблиця 1

порівняльна характеристика технологій управління персоналом

технологія управління 
персоналом 

підприємства
предмет договору Управління робо-

чою силою Оплата праці Вид праці

Аутсорсинг персоналу Надання послуги з вико-
нання певного завдання

Компанія-
виконавець

Відрядна, погодинна 
або щомісячна

Переважно 
інтелектуальна

Аутстафінг Послуга з надання кадрів Компанія-замовник У звичайному режимі Усі види робіт

Смартстафінг

Послуга з надання пер-
соналу з необхідними 
компетенціями за роз-
кладом або на вимогу

Компанія-замовник 
Відрядна, погодинна 
або щомісячна (залеж-
но від проєкту)

Переважно 
інтелектуальна

Смартстафінг як технологія менеджменту під-
приємства виконує низку функцій, а саме: проєктну, 
рекрутингову, розподільну та резервну (рис. 3).

1. Проєктна функція смартстафінгу реалі-
зується в його спеціалізованій проєктній 
формі temporary staffing – надання персо-
налу для короткострокових проєктів. По-

Функції смартстафінгу

проєктна рекрутингова

розподільна резервна

Рис. 3. Функції смартстафінгу

слуги «контракторів» – тимчасових пра-
цівників, які залучаються на термін від 
декількох годин до місяця, оплачуються 
чітко по годинах, на відміну від лізингу, 
який передбачає більш тривалі трудові від-
носини – від місяця і більше – і оплату за 
місячною ставкою. 
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До того ж багато компаній – особливо в галузі 
високих технологій – відчувають безперерв-
ну потребу в додатковій фаховій експертизі 

своїх регіональних проєктів. Однак, як правило, ці 
організації не мають можливості за доступні кошти 
в обмежений час прийняти в штат стільки фахівців 
потрібної кваліфікації, скільки їх необхідно для на-
дійного функціонування усіх відкритих проєктів. 

При цьому у ході одночасного виконання вели-
кої кількості проєктів в компаніях нерідко виникає 
необхідність перегляду пріоритетів, зміни планів, 
паралельного вирішення проєктних завдань, термі-
нового перекидання фахівців на інші ділянки. Це зна-
чно ускладнює управління віддаленими ресурсами і, 
як наслідок, знижує ефективність бізнесу проєктно-
орієнтованих організацій. Смартстафінг дозволяє на-
лагодити управління портфелем проєктів за допомо-
гою оптимального і динамічного розподілу трудових 
ресурсів – не тільки між окремими проєктами одного 
підприємства, але і між проєктами різних підпри-
ємств, що працюють в одній галузі. 

2. Рекрутингова функція сматстафінгу передба-
чає залучення необхідного персоналу. Висо-
кий рівень конкуренції і постійне зростання 
вимог до чисельності та кваліфікації персона-
лу сьогодні змушують проєктно-орієнтовані 
організації шукати ефективні стратегії для 
оперативного залучення в нові проєкти необ-
хідної кількості співробітників з чітко визна-
ченим набором компетенцій.

Модель смартстафінгу в змозі запропонувати 
бізнесу більш гнучкі і оперативні, на відміну від тра-
диційного рекрутингу та лізингу, рішення за проєк-
тним залученням фахівців. Основним критерієм під-
бору є доступність протягом певного інтервалу часу 
професіоналів з певним набором навичок і знань. 

3. Розподільна функція смартстафінгу полягає 
у формуванні кадрової стратегії перерозпо-
ділу трудових ресурсів між суб’єктами гос-
подарювання. Так, у рамках смартстафінгу 
роботодавці – юридичні особи, кожна з яких 
має проєктну потребу в персоналі і водно-
час фактично змушена оплачувати простої 
і недозавантаженість своїх співробітників, 
беруть участь у формуванні «обмінного»  
b2b-ринку контрактних трудових послуг [2]. 
У різні моменти часу вони можуть виступати 
або в одній з двох ролей (власник/споживач 
компетенцій), або в обох ролях одночасно. 

Послуги смартстафінгу припускають не тільки 
використання провайдером власної інформаційної 
бази трудових ресурсів, але і її тісну інтеграцію з сис-
темами управління проєктами і трудовими ресурса-
ми клієнтів. У цьому розподільна функція смартста-
фінгу є адекватною відповіддю на виклики сучасного 
ринку завдяки наданню її користувачам можливості 
прийняття інтеграційних управлінських рішень.

4. Резервна функція смартстафінгу передбачає 
попереднє «резервування» тимчасово віль-
них професійних компетенцій. Це відкриває 
компаніям малого і середнього бізнесу нові 
можливості в організації обліку та ефектив-
ному використанні своїх трудових ресурсів, 
зокрема мінімізації його простоїв, утилізації 
ресурсів при плановому або позаплановому 
закінченні проєкту. 

Розглянемо переваги застосування технології 
смартстафінгу як для керівників (менеджерів) і пра-
цівників, так і для економіки країни в цілому [1–4]. 
Спочатку спробуємо оцінити можливості цієї тех-
нології при розв’язанні проблем кадрового дефіциту 
для керівників і їхніх компаній (рис. 4).

По-перше, смартстафінг дозволяє менеджерам 
раціонально і максимально повно використовувати 
трудові ресурси шляхом «утилізації» тимчасово неза-
вантажених фахівців та їхніх компетенцій в робочо-
му процесі інших компаній. До того ж ця технологія 
сприяє утриманню висококваліфікованих фахівців 
у  компанії, коли за певних умов виникає потреба 
в  скороченні штату персоналу.

По-друге, смартстафінг завдяки використанню 
інтернет-комунікацій та розташованої в ній єдиної 
бази консультантів по регіонах, галузям і країні в ці-
лому скорочує терміни підбору персоналу і необхід-
ної експертизи фахівців для роботи в командах, зни-
жує ризики зриву проєктів. 

По-третє, використання смартстафінгу дозво-
ляє мінімізувати витрати підприємця на персонал. 
Так, дуже часто ключові співробітники в період між 
проєктами незавантажені на повний робочий день, 
а  роботодавець змушений оплачувати за повною 
ставкою їх формальне перебування на робочому міс-
ці. Смартстафінг знижує витрати на таких співробіт-
ників і мінімізує простої трудових ресурсів підпри-
ємства.

Крім того, ця управлінська технологія заоща-
джує кошти на пошук необхідного фахівця порівняно 
зі звичайними методами підбору персоналу, такими 
як кадрові агентства, хед-хантинг та ін.

По-четверте, дає можливість інтенсифікувати 
розвиток компанії, шляхом оптимізації витрат на під-
готовку і перепідготовку молодих співробітників при 
створенні кадрового резерву. Завдяки смартстафінгу 
кількість «резервістів» можна скоротити завдяки залу-
ченню необхідного фахівця на певний проміжок часу.

Таким чином, розглянувши інновацію ре-
гулювання і розподілу трудових ресурсів, 
можна зробити висновок, що така техноло-

гія вигідна для роботодавців, які можуть виступа-
ти одночасно як постачальниками, так і спожива-
чами трудових ресурсів. 

Також смартстафінг надає певні переваги і пра-
цівникам (рис. 4).
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По-перше, посилює мотивацію працівників: 
з’являється можливість підвищення кваліфікації, 
а також додаткового заробітку при збереженні соці-
альних гарантій. Як відомо, мотивація посідає важ-
ливе місце серед функцій менеджменту, оскільки є 
головною умовою розвитку підприємства у майбут-
ньому.

По-друге, підвищує персональну кваліфікацію 
завдяки тимчасовим і проєктним формам зайнятос-
ті (розширення компетенцій). Наприклад, працевла-
штування з використанням технології смартстафінгу 
дозволить здобувачам і випускникам ЗВО розшири-
ти свої компетенції на практиці.

По-третє, дає можливість більш ефективного 
залучення в економіку окремих категорій громадян, 
таких як: жінки з дітьми, пенсіонери, люди з обмеже-
ними можливостями, здобувачі ЗВО та ін.

Можна зробити висновок, що смартста-
фінг виступає так званою соціальною 
платформою, на якій відбувається дина-

мічний перерозподіл наявних трудових ресурсів, 
що зрештою сприяє збільшенню «кадрового капі-
талу» в межах країни в цілому.

Далі розглянемо можливості смартстафінгу під 
час розв’язання проблем кадрового дефіциту в еко-
номіці країни в цілому(рис. 4).

Раціональне і повне використання трудових ресурсів

Мінімізація витрат на персонал

для керівників (менеджерів)

Переваги відносин смартстафінгу

Інтенсифікація розвитку компанії

Прискорення пошуку персоналу з необхідними 
компетенціями

Посилення мотивації 

Підвищення кваліфікації 

Гнучкий режим роботи

для працівників

Динамічний перерозподіл між роботодавцями: 
тимчасово або частково вільні трудові ресурси

Створення додаткових робочих місць: дистанційні 
робочі місця, тимчасова зайнятість у проєктах

для економіки країни

Рис. 4. переваги відносин смартстафінгу для учасників ринку

По-перше, смартстафінг дозволяє динамічно 
перерозподіляти між роботодавцями тимчасово або 
частково вільні трудові ресурси, тим самим забезпе-
чуючи баланс попиту і пропозиції на ринку праці.

По-друге, створює додаткові робочі місця у ви-
гляді дистанційної, тимчасової та проєктної зайня-
тості. Використання технології смартстафінгу дозво-
ляє збалансувати професійну підготовку здобувачів 
та наявний попит на робочу силу на національному 
ринку праці.

Смартстафінг сприяє підвищенню конкуренто-
спроможності вітчизняної економіки завдяки [1]:

ефективному управлінню національним люд- �
ським капіталом;
залученню в економіку прихованих трудових  �
ресурсів;
можливості легального працевлаштування  �
з використанням різних форм зайнятості 
(тимчасова або часткова, проєктна, контрак-
тна) тимчасово не зайнятих осіб працездат-
ного віку;
пом’якшенню дисбалансу на ринку праці. �

Експерти вважають, що найшвидшими темпа-
ми смартстафінг як технологія проєктного залучення 
фахівців зі складною та/або унікальною експертизою 
для «інтелектуальних» організацій буде розвиватися 
в передових секторах IT-сфери [2]. 
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Водночас використання технологій смартста-
фінгу є доцільним у тих випадках, коли бізнес 
компанії значною мірою залежить від кваліфі-

кації ключових фахівців та ефективності застосуван-
ня їх основних компетенцій, наприклад, у таких сек-
торах економіки, як: 

комплексний аудит і консалтинг;  �
аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку;  �
стандартизація, метрологія та сертифікація;  �
інтегровані маркетингові комунікації тощо.  �

У ресурсному залученні унікальних компетен-
цій фахівців за допомогою смартстафінгу зацікавлені 
вузькоспеціалізовані проєктно-орієнтовані компанії, 
а саме [2]: 

конструкторські бюро;  �
великі рекламні та PR-агентства; �
великі рекрутингові і T&D-агентства тощо.  �

За даними маркетингового агентства MarketLab, 
сьогодні в Європі та США тимчасові працівники-
«контрактори» складають до 30 % від загальної кіль-
кості робочих місць, в Японії – до 80 % [2]. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, смартстафінг – це інновацій-

на управлінська проєктно-орієнтована інтернет-
технологія, логікою якої є не залучення персоналу, 
а надання необхідних компетенцій за розкладом 
або на вимогу. Як і будь-яке інше економічне явище, 
смартстафінг виконує певні функції та надає конкрет-
ні переваги учасникам ринку. Головним недоліком 
цих відносин виступає їх абсолютна обумовленість 
існуванням інформаційних технологій, а отже, і за-
лежність від них. 

Проте, з огляду на практику, смартстафінг мож-
на вважати досить перспективною формою управлін-
ня персоналом у рамках системи менеджменту сучас-
них підприємств, яка дозволить суттєво прискорити 
підбір персоналу з компетенціями, необхідними для 
проєкту, та істотно знизити витрати на цей процес. 

Проте залишається ціле коло не вирішених на 
сьогодні завдань, що перешкоджають ефективному 
застосуванню смартстафінгу на вітчизняних підпри-
ємствах. Саме вони мають стати предметом подаль-
ших досліджень в означеному напрямку. Особливе 
місце серед них займає необхідність інституційного 
оформлення цього типу «стосунків» в системі ме-
неджменту вітчизняних підприємств з урахуванням 
досвіду інших країн.                 
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Мушникова С. А. трансдисциплінарна парадигма та інноваційні трансформації економічного середовища  
як фундаментальна основа управління безпекою розвитку металургійних підприємств

Метою статті є теоретичне обґрунтування та практичне застосування трансдисциплінарної парадигми й інноваційних трансформацій еко-
номічного середовища як фундаментальної основи управління безпекою розвитку металургійних підприємств. У роботі зазначено, що в умовах 
кризового стану, непередбачуваності соціально-економічного розвитку, мінливості ситуації, причому на всіх рівнях національної економіки, опи-
нилися й металургійні підприємства. Автором визначено, що для виходу з ситуації, що склалася, для позитивного безпечного розвитку металур-
гійних підприємств повинні відбуватися інноваційні трансформації, перш за все – у системі управління окремим підприємством, враховуючи на-
явну корпоративну культуру з упровадженням елементів інноваційної культури комунікаціювання, що можливо лише через поєднання наукових 
досліджень різного роду спрямованості, компетенцій, кваліфікації і практичного досвіду осіб, від яких залежить прийняття того чи іншого управ-
лінського рішення. За результатами дослідження встановлено, що саме трансдисциплінарна парадигма за своєю суттю є науково-філософською 
платформою для розвитку та підтвердження гіпотези дослідження, створює підставу для формування комунікативних управлінських практик 
взаємодії залучених соціальних агентів, які представляють різні соціально-економічні інтереси та цінності. Тому трансдисциплінарну парадигму 
управління безпекою розвитку металургійного підприємства, як інтеграцію та диференціацію наук різних областей знання для дослідження од-
ного й того ж об’єкта, можна розглядати у вигляді трикутника, вершинами якого є: філософія, соціально-гуманітарні науки (соціологія, політо-
логія, психологія та ін.) та система управління безпекою розвитку підприємства у відповідний період часу, – формуючи новий міждисциплінарний 
інструментарій управління безпекою розвитку металургійного підприємства.
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