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Запорожець Г. В. теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації 

Узагальнено наявні теоретико-методичні положення управління інвестиційними ресурсами організації, визначено пріоритетні джерела їх за-
лучення та напрями підвищення ефективності використання. Встановлено, що інвестиційна діяльність є одним із найбільш важливих аспек-
тів функціонування будь-якої комерційної організації. Вона дає можливість господарюючим суб’єктам вийти з кризових ситуацій, забезпечити 
певний рівень конкурентоспроможності та ліквідності. При здійсненні інвестиційної діяльності організація постійно зіштовхується з вибором: 
інвестиційних ресурсів, інвестиційного рішення, рівнем інвестиційного ризику тощо. Тобто рішення у сфері інвестиційних проєктів є достатньо 
жорсткими, адже експерт завжди несе відповідальність за майбутню окупність вкладених у проєкт коштів. Акцентовано увагу на тому, що 
управління інвестиційними ресурсами організації згідно з теорією управління базується на розробці певної стратегії формування інвестиційних 
ресурсів (фінансових, реальних, інноваційних інвестицій). Тобто визначається загальна потреба в інвестиційних ресурсах, необхідних для реалі-
зації інвестиційної стратегії організації, та розраховується можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок усіх можливих джерел: 
власних, залучених і позикових. Зазначено, що одним важливим аспектом управління інвестиційними ресурсами організації є невизначеність по-
казників інвестиційних проєктів, яка обумовлена певними причинами: невизначеністю через відсутність інформації про повний перелік чинників, 
що впливають на рівень показників проєкту; невизначеністю через відсутність повної інформації про прогнозні значення показників, які харак-
теризують чинники впливу на результативність проєкту; невизначеністю, яка зумовлена відсутністю інформації про кількісні залежності між 
чинниками впливу та показниками інвестиційного проєкту. Зроблено висновок, що управління інвестиційними ресурсами організації є складним 
і  трудомістким процесом, реалізація якого залежить від певних чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Ефективність і ре-
зультативність управління інвестиційними ресурсами організації залежать, з одного боку, від наявності науково обґрунтованої теоретико-
методичної бази, з іншого – від вміння менеджменту господарюючого суб’єкта професійно використовувати отримані знання на практиці.
Ключові слова: інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність, управління, організація, розвиток, система.
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Запорожец А. В. Теоретико-методические основы управления инвестиционными ресурсами организации

Обобщены существующие теоретико-методические положения управления инвестиционными ресурсами организации, определены приоритет-
ные источники их привлечения и направления повышения эффективности использования. Установлено, что инвестиционная деятельность 
является одним из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. Она дает возможность хозяйствующим 
субъектам выйти из кризисных ситуаций, обеспечить определенный уровень конкурентоспособности и ликвидности. При осуществлении ин-
вестиционной деятельности организация постоянно сталкивается с выбором: инвестиционных ресурсов, инвестиционного решения, уровнем 
инвестиционного риска и т. д. То есть решения в сфере инвестиционных проектов являются достаточно жесткими, ведь эксперт всегда несет 
ответственность за будущую окупаемость вложенных в проект средств. Акцентировано внимание на том, что управление инвестиционными 
ресурсами организации согласно теории управления базируется на разработке определенной стратегии формирования инвестиционных ресур-
сов (финансовых, реальных, инновационных инвестиций). То есть определяется общая потребность в инвестиционных ресурсах, необходимых для 
реализации инвестиционной стратегии организации, и рассчитывается возможность формирования инвестиционных ресурсов за счет всех воз-
можных источников: собственных, привлеченных и заемных. Отмечено, что одним важным аспектом управления инвестиционными ресурсами 
организации является неопределенность показателей инвестиционных проектов, которая обусловлена определенными причинами: неопреде-
ленностью из-за отсутствия информации о полном перечне факторов, влияющих на уровень показателей проекта; неопределенностью из-за 
отсутствия полной информации о прогнозных значениях показателей, характеризующих факторы влияния на результативность проекта; нео-
пределенностью, которая обусловлена отсутствием информации о количественных зависимостях между факторами влияния и показателями 
инвестиционного проекта. Сделан вывод, что управление инвестиционными ресурсами организации является сложным и трудоемким процессом, 
реализация которого зависит от определенных факторов как внутреннего, так и внешнего характера. Эффективность и результативность 
управления инвестиционными ресурсами организации зависят, с одной стороны, от наличия научно обоснованной теоретико-методической 
базы, с другой – от умения менеджмента хозяйствующего субъекта профессионально использовать полученные знания на практике.
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, инвестиционная деятельность, управление, организация, развитие, система.
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Глибока структурна перебудова національного 
господарства України вимагає істотного збіль-
шення обсягу інвестицій, активізації інвести-

ційної діяльності та консолідації всіх джерел інвес-
тування. Враховуючи масштаби економічних реформ 
в країні на перший план виходять питання залучення, 
розподілу та акумулювання інвестиційних ресурсів, 
які дадуть можливість розвитку соціальної сфери та 
наукомістких технологічних галузей виробництва.   

У сучасних умовах розвиток національної еко-
номіки неможливий без активізації інвестування та 
пошуку нових джерел інвестицій. Аналіз рівня інвес-
тиційної діяльності в Україні довів, що для форму-
вання сучасного інноваційного типу економіки необ-
хідно збільшення кількості та якості інвестиційних 
ресурсів.

Від обсягів, якості інвестицій, ефективності ін-
вестиційного процесу значною мірою залежить роз-
виток вітчизняної економіки, яка потребує значних 
коштів на реструктуризацію і підвищення ефектив-
ності її функціонування [1].

Проблемам інвестиційної діяльності присвя-
чені праці вітчизняних багатьох вчених-економістів, 
таких як: О. Амоша [2], М. Белопольский [3], І. Бланк 
[4], В. Гриньова [5], Т. Логутова [6], М. Сімонова [7], 
Л. Чорна [8] та ін.

Незважаючи на значний доробок вказаних ав-
торів, недостатньо опрацьованими залишаються 
питання формування та управління інвестиційними 
ресурсами організації в умовах макроекономічної не-
стабільності.
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Zaporozhets H. V. The Theoretical and Methodological Principles of Managing the Investment Resources of an Organization

The existing theoretical and methodological provisions of the organization’s investment resources management have been generalized, and priority sources of 
their attraction together with directions of increasing efficiency of their use have been defined. Investment activity has been determined to be one of the most 
important aspects of any commercial organization’s operation. It allows economic entities to get out of crisis situations, to ensure a certain level of competi-
tiveness and liquidity. When carrying out investment activities, the organization is constantly faced with a necessity of choice of specific investment resources, 
investment decisions, the level of investment risk, etc. That is, decisions made in the sphere of investment projects are quite tough, because an expert is always 
responsible for the future return on the funds invested in a project. The emphasis is put on the fact that the management of investment resources of an organi-
zation according to management theory is based on the development of a certain strategy for the formation of investment resources (financial, real, innovative 
investments). Thus, the general need for investment resources that would be necessary for implementation of the investment strategy of organization is deter-
mined, and the possibility of forming investment resources at the expense of all possible sources: own, attracted and borrowed is calculated. It is noted that one 
important aspect of the organization’s investment resources management is uncertainty of the investment project indicators, which is due to certain reasons: 
uncertainty because of the lack of information on the full list of factors influencing the level of project indicators; uncertainty due to the lack of complete infor-
mation on the projections of indicators that characterize the impact on the project’s indicators level; uncertainty due to the lack of information on quantitative 
dependencies between the influence factors and the indicators of investment project. It is concluded that the management of the organization’s investment re-
sources is a complex and labor-consuming process, the implementation of which depends on certain factors, both of internal and external nature. The efficiency 
and effectiveness of the management of investment resources of the organization depends, on the one hand, on the existence of a scientifically sound theoretic 
and methodological base, on the other hand – on the ability of management of the economic entity to professionally use the knowledge in practice.
Keywords: investment resources, investment activity, management, organization, development, system.
Fig.: 1. Tabl.: 2. Bibl.: 15.
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Метою дослідження є узагальнення існуючих 
теоретико-методичних положень управління інвес-
тиційними ресурсами організації, визначення пріо-
ритетних джерел їх залучення та напрямів підвищен-
ня ефективності використання. 

Проблеми інвестування та підвищення ефектив-
ності інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів 
господарювання постійно знаходяться в колі науко-
вих інтересів як науковців, так і практиків. Це обумов-
лено тим, що інвестиційні ресурси дають можливість 
організаціям впроваджувати інноваційні технології, 
інноваційні форми управління виробничими проце-
сами та сприяють соціально-економічному розвитку 
суспільства. 

Інвестиційна діяльність є одним з найбільш 
важливих аспектів функціонування будь-якої комер-
ційної організації. Вона дає можливість господарю-
ючим суб’єктам вийти з кризових ситуацій, забез-
печити певний рівень конкурентоспроможності та 
ліквідності.

При здійсненні інвестиційної діяльності ор-
ганізація постійно зіштовхується з вибором: інвес-
тиційних ресурсів, інвестиційного рішення, рівнем 
інвестиційного ризику тощо. Тобто рішення у сфері 
інвестиційних проєктів є достатньо жорсткими, адже 
експерт завжди несе відповідальність за майбутню 
окупність вкладених у проєкт коштів.

 Формування ефективної структури національ-
ної економіки можливе за умови активізації інвести-
ційної діяльності, яка може забезпечити розширення 
та модернізацію основних та обігових засобів мате-
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ріального виробництва, розвиток інноваційної діяль-
ності та інтелектуального капіталу, розвиток соціаль-
ної сфери країни. 

Визначення інвестиційної діяльності наведене 
у другій статті Закону: України «Про інвести-
ційну діяльність». «Інвестиційною діяльністю 

є сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб і держави щодо реалізації інвестицій» [9].

Багатогранність поняття «інвестиційна діяль-
ність» призводить до протиріч і неузгодженості під-
ходів, які застосовуються для розкриття його змісту 
та сутності. Як показав критичний аналіз наявних 
у науковій літературі визначень, існують різні підхо-
ди до розкриття поняття, найбільш поширені з яких 
такі:

як інструмент;  �
як процес-дія;  �
як підсистема;  �
як система управління [10]. �

У дослідженні «інвестиційна діяльність» роз-
глядатиметься як система управління.

Важливим завданням при дослідженні управ-
ління інвестиційними ресурсами організації є ви-
вчення їх структури та джерел залучення.

Щодо цього у ст. 10 даного Закону зазначено, 
що «Інвестиційна діяльність може здійснюватися 
за рахунок: власних фінансових ресурсів інвестора 
(прибуток, амортизаційні відрахування, відшкоду-
вання збитків від аварій, стихійного лиха, грошові 

нагромадження і заощадження громадян, юридичних 
осіб тощо); позичкових фінансових коштів інвестора 
(облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); 
залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одер-
жані від продажу акцій, пайові та інші внески грома-
дян і юридичних осіб); бюджетних інвестиційних 
асигнувань; безоплатних і благодійних внесків, по-
жертвувань організацій, підприємств і громадян [11].

Вивчаючи історію наукової думки щодо визна-
чення економічної категорії «інвестиційні ресурси», 
на думку автора, до них відносяться: грошові кошти, 
земельні ділянки, об'єкти природокористування, бу-
дівлі та споруди, обладнання, прилади та пристрої, 
обчислювальна техніка, транспортні засоби, винахо-
ди, корисні моделі, програмне забезпечення, ноу-хау, 
товарні знаки.

Альтернативним джерелом формування інвес-
тиційних ресурсів організації є залучені інвестиційні 
ресурси, що формуються переважно за рахунок емі-
сії цінних паперів і збільшення розмірів поточних 
зобов’язань. Також важливим джерелом залучених 
інвестиційних ресурсів є внески вітчизняних і зару-
біжних інвесторів, які розподіляються на прямі та 
портфельні інвестиції.

Треба зауважити, що при визначенні оптималь-
ної структури формування джерел залучення інвес-
тиційних ресурсів слід враховувати рівень плато-
спроможності та фінансової стійкості організації.

У табл. 1 наведено класифікацію джерел інвес-
тування господарюючих суб’єктів.

таблиця 1

Класифікація джерел інвестування

Класифікаційна ознака характеристика

За видами власності

Державні: бюджетні кошти; пакети акцій; майно державної власності; державні позики 
тощо

Інвестиційні: фінансові ресурси господарюючих суб’єктів, фізичних осіб, громадських 
організацій; кошти колективних інвесторів; кошти недержавних пенсійних фондів

За рівнем управління

Державні: державний бюджет; спецфонди; кредити тощо

Регіональні: регіональний бюджет; регіональні позабюджетні фонди тощо

Галузеві: галузеві та міжгалузеві позабюджетні фонди; бюджетні та банківські кредити тощо

Інституціональні: власні кошти; бюджетні кошти; позабюджетні фонди кредити тощо.

За рівнем власників на рівні 
підприємства

Власні кошти: прибуток; амортизаційні відрахування; нематеріальні активи; тощо

Залучені кошти: кошти отримані від продаж акцій тощо

Позикові кошти: бюджетні, банківські та комерційні кредити тощо

За рівнем власників на рівні 
інноваційних проєктів

Кошти бюджетів та позабюджетних фондів

Кошти господарюючих суб’єктів.

Іноземні інвестиції

Під поняттям «управління інвестиційною діяль-
ністю» розуміють, як правило, систему принципів і 
методів розробки та реалізації управлінських рішень, 
пов’язаних із здійсненням різних аспектів інвести-
ційної діяльності [12].

Управління інвестиційною діяльністю організа-
ції ґрунтується на таких принципах: 

розвитку та постійного удосконалення про- �
цесу управління;
узгодженості досягнення цілей в часі;  �
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наукової обґрунтованості при прийнятті  �
управлінських рішень; 
адекватності;  �
єдності процесу розробки, виконання та  �
контролювання в процесі використання ін-
вестицій; 

цільовий розподіл інвестиційних ресурсів  �
[13].

Управління інвестиційною діяльністю організа-
ції має ряд завдань, які спрямовані на досягнення її 
головної цілі при врахуванні інтересів власників у по-
точному та перспективному періодах (табл. 2).

таблиця 2

Система основних завдань управління інвестиціями [14]

Головна ціль 
управління 

інвестиційною 
діяльністю

Основні задачі управління інвестиційною діяльністю, що спрямовані на реалізацію його 
головної цілі

Забезпечення 
максимізації до-
бробуту власників 
підприємства в по-
точному і перспек-
тивному періодах

1. Забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної діяльності 
підприємства

2. Забезпечення максимальної доходності (прибутковості) окремих реальних і фінансових інвестицій 
та інвестиційної діяльності підприємства в цілому при встановленому рівні інвестиційного ризику

3. Забезпечення мінімізації інвестиційного ризику по окремих реальних і фінансових інвестиціях 
та по інвестиційній діяльності підприємства в цілому при встановленому рівні їхньої дохідності 
(прибутковості)

4. Забезпечення максимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого реінвестування 
капіталу при зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності

5. Забезпечення формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів в оптимальній структурі 
відповідно до прогнозованих обсягів інвестиційної діяльності

6. Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності

7. Пошук шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної програми підприємства

До основних результатів від поставлених за-
вдань управління інвестиціями відносяться:

1. Забезпечення високих темпів економічного 
розвитку за рахунок інвестування найбільш 
ефективних напрямів діяльності організації.

2. Максимізація доходів (прибутків) від інвести-
ційної діяльності.

3. Досягнення фінансової стійкості та плато-
спроможності підприємства.  

4. Скорочення термінів використання кредит-
них ресурсів.

5. Мінімізація інвестиційних ризиків.

Ефективність управління інвестиційною ді-
яльністю сприяє прискоренню соціально-
економічному розвитку організації у цілому, 

більш динамічному формуванню додаткових гро-
шових потоків у вигляді прибутку від інвестицій та 
амортизаційних відрахувань. 

Управління інвестиційною діяльністю та інвес-
тиційними ресурсами має відповідати принципам 
стратегічного управління, оскільки управління інвес-
тиціями має стратегічний характер для будь-якого 
суб’єкта господарювання (рис. 1).

Взагалі під інвестиційною стратегією слід ро-
зуміти систему довгострокових цілей інвестиційної 
діяльності організації, які досягаються за рахунок 
характеру формування інвестиційних ресурсів, ви-
значення найбільш оптимальної послідовності етапів 

реалізації та найбільш ефективних методів їх досяг-
нення. 

Забезпечення ефективності інвестиційної ді-
яльності організації в короткостроковому й дов-
гостроковому періодах можливе при застосуванні 
таких функцій управління: аналізі та прогнозуванні; 
плануванні (стратегічному, поточному, оперативно-
му); організації; обліку, моніторингу (контролю); ко-
ординації. Завдяки принципам стратегічного управ-
ління та застосуванню наведених функцій управління 
організація у результаті може розраховувати на мак-
симізацію інвестиційного прибутку в поточному пе-
ріоді та в перспективі.

Управління інвестиційними ресурсами організа-
ції, згідно з теорією управління, базується на розроб-
ці певної стратегії формування інвестиційних ресур-
сів (фінансових, реальних, інноваційних інвестицій). 
Тобто визначається загальна потреба в інвестиційних 
ресурсах, необхідних для реалізації інвестиційної 
стратегії організації, та розраховується можливість 
формування інвестиційних ресурсів за рахунок усіх 
можливих джерел: власних, залучених і позикових.

Дуже важливою складовою управління інвести-
ційною діяльністю організації є формування портфе-
ля реальних інвестицій та проведення оцінки необ-
хідних інвестиційних ресурсів відповідно до розро-
бленої стратегії їх формування. Тобто здійснюється 
оцінка реальних і потенційних ресурсів організації 
для вибору стратегічних активів як об’єктів інвес-
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тування, які б задовольняли певним умовам та були 
здатні в короткострокові терміни забезпечити орга-
нізації економічний та соціальний ефекти та підви-
щити її конкурентоспроможність на ринку.

Організаційне забезпечення управління інвес-
тиційними ресурсами організації включає 
набор дій, які здійснюють структурні підроз-

діли організації, що забезпечують розробку та при-
йняття управлінських рішень щодо управління інвес-
тиціями.

Інформаційне забезпечення управління інвес-
тиційними ресурсами організації має вигляд систе-
ми показників, які необхідні для аналітичної роботи, 
планування, прийняття рішень і контролю за їх ви-
конанням.

Контроль за виконанням поставлених завдань 
у сфері управління інвестиційними ресурсами органі-
зації повинен здійснюватися на основі впровадження 
системи контролінгу, яка на сьогодні вимагає розроб-
ки окремих методичних рекомендацій з проведення 
контролю за інвестиційною діяльністю. Крім того, 
менеджменту господарюючих суб’єктів необхідно 
звернути увагу на особливості залучення інвестицій 
у  інноваційні проєкти та визначити основні критерії, 
за якими необхідно контролювати повноту й ефек-
тивність освоєння інвестицій на певні цілі.

Ще одним важливим аспектом управління ін-
вестиційними ресурсами організації є невизначеність 
показників інвестиційних проєктів, яка обумовлена 
певними причинами, основними з яких є:

Стратегічне планування Тактичне управління інвестиційною діяльністю

Тактичне управління інвестиційною діяльністю

Формування інвестиційного портфеля 
на 1–2 роки

Оперативне управління інвестиційною 
діяльністю

Управління окремими інвестиційними 
проєктами з терміном розробки до 1 року

Поточні фінансові 
можливості 
організації

Кон’юнктура 
інвестиційного 

ринку

Можливості та умови  
залучення зовнішніх 

джерел фінансування

Стратегічні рішення

Формування інвестиційної 
стратегії на 3–5 років

Інвестиційні 
ресурси

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю

Рис. 1. Структурно-логічна схема стратегічного управління інвестиційною діяльністю організацією 

Джерело: розроблено автором на основі [15].

невизначеність через відсутність інформації  �
про повний перелік чинників, що впливають 
на рівень показників проєкту;
невизначеність через відсутність повної ін- �
формації про прогнозні значення показників, 
які характеризують чинники впливу на ре-
зультативність проєкту;
невизначеність, яка зумовлена відсутністю  �
інформації про кількісні залежності між чин-
никами впливу та показниками інвестицій-
ного проєкту.

Зниження ступеня перелічених видів невизначе-
ностей має стати одним з основних напрямів управ-
ління інвестиційними ризиками в організації. 

До основних напрямів підвищення ефективнос-
ті управління інвестиційними ресурсами вітчизняних 
організацій в умовах нестабільної економічної ситуа-
ції сьогодення відносяться:

забезпечення реалізації інвестиційного спря- �
мування амортизаційної політики;
спрощення доступу суб’єктів господарюван- �
ня до довгострокових кредитів;
удосконалення методичного апарату управ- �
ління інвестиційною діяльністю;
проведення оцінки інвестиційних проєктів із  �
урахуванням факторів ризику, ліквідності та 
інфляції.

Від уміння інвестувати залежить як  розви-
ток, так і занепад (банкрутство) організації, обсяги 
та якість наданих послуг, розширення виробництва, 
можливість вирішення соціальних та економічних 



438

Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
		м

ен
ед

ж
м

ен
т 

і м
а

рк
ет

и
н

г

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

проблем, поточний стан і розвиток фінансового та 
людського капіталів.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження зроблено 

висновок, що управління інвестиційними ресурсами 
організації є складним і трудомістким процесом, ре-
алізація якого залежить від певних чинників як вну-
трішнього, так і зовнішнього характеру. Ефективність 
і результативність управління інвестиційними ресур-
сами організації залежить, з одного боку, від наявнос-
ті науково обґрунтованої теоретико-методичної бази, 
з іншого – від уміння менеджменту господарюючого 
суб’єкта професійно використовувати отримані зна-
ння на практиці.

Перспективою подальших досліджень має 
стати розробка організаційно-методичного забез-
печення управління інвестиційними ресурсами ор-
ганізації.                     
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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 


