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ФОРМУВАННЯ СМАРТ-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ТА НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СМАРТСТАФФІНГУ
Поняття «інформаційне суспільство» характеризує постіндустріальний рівень його
розвитку, на якому величезне значення має такий ресурс, як інформація. На зміну
інформаційному суспільству йде «суспільство знань», яке інколи ототожнюється з
інформаційним, проте в інших випадках його називають наступною стадією розвитку
(«Towards Knowledge Societies», доповідь ЮНЕСКО) з його найважливішим ресурсом
знання. Розвиток інформаційного суспільства пов'язаний з початком ери становлення
розуму. Логічним продовженням мережевого суспільства є смарт-суспільство (smartsociety), що розвивається на основі смарт-технологій. Концепція смарт-суспільства
знаходиться в основі сучасних державних програм розвитку країн Південної Кореї та
Японії, зокрема, в Південній Кореї Національним соціальним агентством розроблена
«Стратегія смарт-суспільства», що є надзвичайно актуальною. Smart-суспільство
трансформує бізнес, роблячи управління більш інтелектуальним (гнучким, розумним), а
діяльність, направленою на використання знань та інновацій. Освіта, за рахунок
використання електронних і колективних технологій, стає більш масовою та ефективною.
Відповідно, смарт-держава повинна формувати смарт-громадян (розумних), які є
високоосвіченими, так як використовують сучасні технології, діють колективно і
приймають участь в управлінні [1]. Smart-інновації породжують нову парадигму розвитку
суспільства, яка вважається найважливішим фактором становлення Smart-суспільства. Не
випадково це зростання зафіксоване у документі «Європа - 2020: Стратегія розумного
стійкого та інклюзивного розвитку» (Smart growth) - стратегія, що включає розвиток
економіки, що базується на знаннях та інноваціях, та сприяє стійкому розвитку
(Sustainable growth), більш ефективному використанню ресурсів, що включає інклюзивне
зростання (Inclusive growth) та укріплення високої зайнятості населення, що в цілому
сприяє розвитку Інтернет-економіки [2]. Відмітимо, що вперше термін «SMARTсуспільство» ввів П.Друкер ще у 1954 р. перші літери якого означали: S - Self-Directed; M Motivated; A - Adaptive; R - Resourceenriched; T - Technology. SMART-критерії, яким
повинні відповідати цілі: 1) specific – конкретний (що необхідно досягнути); 2) measurable
– вимірюваний (у чому буде вимірюватися результат); 3)
attainable – досягнутий (за
рахунок чого можливо досягнути цілі); 4) relevant – актуальний (визначення істинності
цілі); 5) time-bounded - співвіднесення з конкретним строком (визначення часового

проміжку, по закінченню якого ціль має бути досягнута). Правильна постановка цілей
означає, що вони мають бути конкретними, вимірювальними, досягнутими, значущими і
співвідноситися з конкретним строком, що й означають перші літери даного терміну.
Слово «smart» у перекладі на українську означає розумний, тобто як такий, що сприяє
розвитку розумних технологій і формуванню розумного суспільства [3]. Smart – це
властивість системи чи процесу, яке проявляється у взаємодії з оточуючим середовищем і
наділяє систему здатністю до реагування на зміни у зовнішньому середовищі: 1) адаптації
до умов, що трансформуються; 2) самостійному розвитку і самоконтролю; 3) ефективному
досягненню результату. Ключовим у властивості «смарт» є здатність взаємодіяти з
оточуючим середовищем. Не випадково передові країни вже давно сформували концепції
(парадигми, теорії) розвитку смарт-суспільства, а саме – розумного суспільства, розумного
уряду, розумної освіти, розумного міста, що пов’язано з формуванням «економіки знань».
Smart - це властивість об’єкта, що характеризує інтеграцію у даному об’єкті елементів,
раніше не поєднуваних, які здійснюються за допомогою використання Інтернет.
Наприклад: Smart-TV, Smart-Home, Smart-Phone Smart-технології, що в цілому приведе до
розширення трудової мобільності: в освіті, на державній службі і в багатьох інших сферах
зайнятості. В основі Smart-суспільства лежить розвиток «суспільства знань», цифрових
технологій, цифрового суспільства, всього того, що зветься «цифровою ерою» розвитку
цивілізації. Smart-суспільство побудоване таким чином, що «розумна» робота, яка
утворена «розумним» життям, державою і бізнесом, базується на «розумній»
інфраструктурі і «розумних» громадянах, які відіграють центральну роль у створенні
smart-культури. Зарубіжні вчені вважають, що розвиток таких галузей, як Smart-транспорт,
Smart-охорона здоров’я, Smart-енергетика, Smart-суспільство приведе до появи Smartсвіту, детермінованого цифровими технологіями. Останнім часом стали виникати світові
тренди у розвитку Smart: Smart-міста; Smart-країни; Smart-мобільності; Smart-екології;
Smart-освіта; Smart-життя. Сучасна концепція смарт-уряду (Smart Government) базується
на найновішій платформі «Smart Networks». Платформа Smart networks («розумних
мереж») передбачає використання комунікаційних мереж для управління системами
різної природи. Розумна мережа виражається через три складових розвитку Інтернет: 1)
міжмашинна взаємодія (M2M), тобто технології, що дозволяють машинам обмінюватися
інформацією між собою або ж передавати її одностороннім порядком; 2) хмарові
обчислювання (СС); 3) аналіз великих даних (Big Data). Smart-економіка – це економіка,
що базується на комплексній модернізації та інноваційному розвитку всіх секторів на
основі технологій нового покоління, що забезпечують високу додаткову вартість,
енергоефективність, формування якісного оточуючого середовища і соціальну
стабільність. Smart-економіка базується на високих, у тому числі енергозберігаючих
технологіях та екологічній інфраструктурі. У «мережевій» економіці формується нова
якість послуг: їх генерують самі користувачі, громадяни смарт-суспільства, що
взаємодіють з органами державного управління та приватним бізнесом не по
вертикальним, а по горизонтальним зв’язкам [4]. При цьому передбачається «fifth level
service» така ситуація, коли сама послуга «знаходить» клієнта, а не навпаки. Застосування
ІКТ дозволяє підприємствам добиватися значних економічних успіхів за рахунок швидкої
адаптації до плинного бізнес-середовища, використання віддалених офісів, безперервної
комунікації з споживачами і партнерами. Cмарт-суспільство кооперується в
загальнонаціональну мережу, трудова діяльність в якому організується на основі
колективного інтелекту, що породжує «смарт-роботу». У результаті зміни потреб
інформаційного суспільства з’являються нові вимоги до трудових ресурсів, в контексті
якого витребуваним є оволодіння колективною мережевою компетенцією. Смартсуспільство включає в себе «розумні технології», освіту, управління містом, все те, що
пов’язане з Інтернетом, та сприяє підвищенню ефективності нової ролі інформаційних
технологій, які виступають у якості єдиної інфраструктури нового суспільства. Smartекономіка в умовах цифрової трансформації соціуму базується на високих, у тому числі

енергозберігаючих технологіях та екологічній інфраструктурі; в мережевій економіці
формується нова якість послуг, їх генерують самі користувачі, громадяни смартсуспільства, що взаємодіють з органами державного управління і приватним бізнесом не
по вертикальним, а по горизонтальним зв’язкам. При цьому передбачається «fifthlevel
service», коли сама послуга «знаходить» клієнта, а не навпаки. Застосування ІКТ дозволяє
підприємствам (організаціям) добиватися значних економічних успіхів за рахунок швидкої
адаптації до плинного бізнес-середовища, використання віддалених офісів, безперервної
Інтернет-комунікації зі споживачами і партнерами. Розвиток інтернет-технологій формує
унікальні умови для виникнення з працівниками і роботодавцями нових трудових
відносин.
Зокрема, у рамках технології Смарт-Стаффінгу реалізовані нові
високотехнологічні підходи до залучення персоналу. Спеціалісти, що працюють в одній
команді на загальний результат використовуються не одночасно, а послідовно, по певному
графіку, а велика частина працівників може виконувати трудові функції у дистанційному
режимі. Реалізація технології Смарт-Стаффінгу відбувається через розподільчу
інтелектуальну Інтернет-b2b-платформу, за допомогою якої роботодавці на значній
відстані залучають і перерозподіляють між собою доступні компетенції співробітників, а
також заключають угоди з віддаленими працівниками за допомогою електронного
документообігу. Еволюція бізнес-моделі сьогодні відбувається від електронного навчання
до Smart-університету в контексті розвитку каталізатора інновацій в освіті: просування на
інституційному/ національному рівні; система кібер-навчання в кібер-університетах,
Центрах перепідготовки і навчання. «Стаффінг» (staffing) –
термін, що означає
представлення персоналу на тих чи інших умовах: staff leasing - «аренда» персоналу,
temporary staffing - поставляння тимчасового персоналу на короткий строк, аутстаффінг –
виведення персоналу за межу штату. Smart staffing - «розумний стаффінг» - це у першу
чергу ринкова технологія регулювання попиту і пропозиції трудових ресурсів,
дотримуючи розумний компроміс між реаліями кадрового ринку і сучасними
технологічними трендами, які відкривають нові можливості для управління доступністю
персоналу потрібної якості і кількості, а також для сучасного його використання. Сучасна
концепція стаффінгу враховує існуючі тенденції цифрової економіки і цивілізації:
проникнення Інтернету у всі сфери нашого життя, зростання інтересу до віддаленої
роботи і популярності «віртуальних офісів», розвиток «хмарних» технологій. Цифрова
економіка епохи Інтернету формує унікальні умови для виникнення нових відносин між
роботодавцями і працівниками, так і між компаніями, що розсіяні по всьому світу.
Смартстаффінг за рахунок динамічного перерозподілу трудових ресурсів, у кінцевому
рахунку, сприяє збільшенню національного «кадрового потенціалу». Частка «людського
капіталу» у створенні «додаткової вартості», що повинна превалювати практично у будьякому сучасному проекті.
Для того, щоб своєчасно вирішувати унікальні задачі і
підтримувати свою конкурентоспроможність, організації повинні мати доступ до кадрових
ресурсів у потрібний час, сприяючи розвитку «людського капіталу» як конкуренто
спроможного ресурсу
для створення додаткової вартості, яка є інтелектуальною
платформою, кадровою і соціальною інновацією. Місія компаній - надавати якісні,
високопрофесійні послуги та впроваджувати інноваційні технології і рішення для
управління бізнесом, в результаті чого компанії-клієнти стрімко та прогнозовано будуть
рости та успішно розвивати свій бізнес. Принципом роботи SMART business є побудова
довгострокових відношень з клієнтами, як наслідок високого результату та якості послуг.
Smart-інновації породжують нову парадигму розвитку суспільства, яка вважається
найважливішим фактором становлення Smart-суспільства. Не випадково це зростання
зафіксоване у документі «Європа - 2020: Стратегія розумного стійкого та інклюзивного
розвитку» (Smart growth) - стратегія, що включає розвиток економіки, що базується на
знаннях та інноваціях, та сприяє стійкому розвитку (Sustainable growth), більш
ефективному використанню ресурсів, що включає інклюзивне зростання (Inclusive growth)

та укріплення високої зайнятості населення, що в цілому сприяє розвитку Інтернетекономіки в умовах інформаційного суспільства.
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