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Анотація — Гнучкі форми зайнятості ви-

ступають характерними рисами нової 

стадії економіки, яка змінила індустріа-

льну епоху жорсткої організації виробни-

цтва науковим підходом. Застосування та 

ефективність гнучких форм ринку праці 

та зайнятості дозволяють вирішувати 

складні проблеми організації та управ-

ління виробництвом.  
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В умовах глобалізації світовий простір 

перетворився в єдину зону, де вільно взаємо-

діють інформація, товари, послуги і капітал. 

Істотних перетворення останнім часом зазнав 

і ринок праці – найважливіша підсистема 

економіки. Переважна частина сучасних со-

ціально-трудових відносин прив'язана до 

стабільних робочих місць на підприємстві. 

Але глобальні технологічні та економічні те-

нденції останніх років сприяють розмивання 

цієї традиційної моделі зайнятості, яка пе-

редбачає конкретного роботодавця, безстро-

ковий трудовий договір, зайнятість протягом 

повного робочого дня, чітко окреслені про-

фесійні позиції і перспективи кар'єрного 

просування. 

Загальна нестача роботи на ринку праці 

якому притаманні особливості глобалізацій-

ного простору проявляється не тільки або 

навіть не стільки у вигляді традиційної без-

робіття, скільки у вигляді гнучкої неповної 

зайнятості. В результаті, на зміну повної за-

йнятості, заснованої на стандартизації її ос-

новних аспектів, приходить дестандартізова-

на зайнятість, котра поєднує в собі одночас-

но елементи зайнятості і безробіття. В офі-

ційній статистиці гнучкі форми зайнятості 

часто видаються за звичайну зайнятість, що, 

звичайно, спотворює реальну ситуацію. Все 

більш стрімко розширюється коло людей, 

яких не можна вважати безробітними, але які 

водночас не мають гарантій стабільного до-

ходу. 

Гнучкі форми зайнятості виступають 

складовою ринку праці нового типу. Гнучка 

зайнятість розглядається, як здатність 

суб’єктів ринку праці пристосовуватися до 

методів організації виробництва і праці, за-

безпечувати збалансованість кон’юнктурних 

коливань попиту роботодавців на працю та 

пропозиції праці. 

В економічній практиці серед гнучких 

форм зайнятості достатньо розповсюджені 

такі форми як аутсорсинг, аутстаффінг і лі-

зинг персоналу. Хоча смислові кордону між 

ними можуть бути дещо розмиті, вони є різ-

ними формами гнучкої зайнятості [1]. 

Вибір відповідної форми гнучкої занятості 

для успішного розвитку бізнесу слід робити 

на підставі того, які цілі ставить перед собою 

керівництво організації і які ресурси вона 

готова використовувати. 

Якщо пріоритетною метою організації є 

зниження витрат і концентрація зусиль на 

основних завданнях, за рахунок зняття від-

повідальності за виконання бізнес-процесів, 

то зручніше передати ці завдання компанії-

провайдеру і виконати їх на стороні, при ви-

користанні ресурсів сторонньої компанії, 

тобто використовувати аутсорсинг [2]. Аут-

сорсинг дозволяє компанії-замовнику манев-

рувати на ринку і бути мобільнішими конку-

рентів, так як такий ресурс, як час, значно 

економиться за рахунок передачі другоряд-

них завдань. 

Можливі ситуації, коли завданням є зни-

ження витрат по соціальних гарантіях за ра-

хунок скорочення чисельності персоналу, але 

за умови збереження обсягів валового при-

бутку. В даному випадку виправданим є за-
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стосування аутстаффінгу [3]. Ця економія 

обумовлена зниженням чисельності кадрової 

служби та бухгалтерії організації, винятком 

витрат на спеціальне програмне забезпечен-

ня та ін. 

Лізинг персоналу також дозволяє скоро-

тити витрати на тимчасове залучення висо-

кокваліфікованих фахівців [4]. Однак дана 

форма доречна в тій ситуації, коли у органі-

зації існує потреба в персоналі для вирішен-

ня завдань в рамках обмеженого певним те-

рміном проекту. 

Використовуючи механізм лізингу персо-

налу, підприємство-роботодавець отримує 

можливість оперативно вирішувати багато 

управлінських проблеми, що виникають пе-

ред керівниками конкретних структурних 

підрозділів та адміністрацією в цілому. До їх 

числа можна віднести проблему масових ві-

дпусток в літній період, заміщення хворого 

або відправленого в тривале відрядження 

співробітника. Нарешті, відносини лізингу 

створюють нову можливість для поповнення 

постійного штату. 

Таким чином, різні форми гнучкої зайня-

тості розрізняються за такими параметрами, 

як сторони відносин, сфери використання, 

можливості самореалізації персоналу, гаран-

тії і відповідальність агентства зайнятості, 

інтеграція в корпоративну структуру та ін. 

На сьогоднішній день на ринку праці розпо-

всюджені різні комбінації форм і є можли-

вість вибору з метою оптимізації викорис-

тання персоналу в діяльності організації. Як 

показує ряд досліджень [1-3], ставлення дер-

жавних органів до досягнення двох основних 

цілей - по-перше, контролювати процеси на 

ринку праці; а, по-друге, гарантувати праців-

никам певний рівень соціального захисту та 

виконання в повному обсязі норм трудового 

права і права соціального забезпечення [3]. 

Однак на рівні потенційних замовників існує 

практична потреба в розробці методики, що 

дозволяє оцінити ефективність застосування 

підприємством тієї чи іншої гнучкої форми 

зайнятості. 
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