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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Суттєве пришвидшення процесів розвитку передових технологій сприяє значному посиленню їх проникнення 

в усі сфери економічного та соціального життя, зокрема у процеси управління організаціями та ведення бізнесу. 

При цьому цифрові перетворення змінюють способи здійснення управлінської діяльності, трансформують процеси 

управління змінами, ведуть до появи цифрового мислення та революціонізують досвід працівників, вимагаючи 

актуалізації існуючих HR-технологій [1, с. 94]. 

Управління персоналом відіграє важливу роль у цифровій трансформації бізнесу, забезпечуючи єдність дій та 

залученість персоналу до впровадження змін, попередження опору, удосконалення корпоративної культури і 

високу якість людського капіталу. У той же час, змінюючись та розвиваючись завдяки цій же цифровізації, на 

основі впровадження новітніх HR-технологій, оптимізації HR-процесів.  

Роль HR-команд у цифровій трансформації подвійна. З одного боку, вони відповідають за власну 

трансформацію на основі використання автоматизації та цифрових процесів. З іншого боку, у співпраці з ІТ-

відділом вони є драйверами цифрової трансформації, впливаючи на зміни цифрового мислення працівників та 

вдосконалення якості людського капіталу й підвищення продуктивності праці. 

Діджиталізація управління персоналом передбачає зміни, що відбуваються у трьох напрямках: 

1) цифрова робоча сила (залучення працівників з інноваційним типом мислення, ліквідація цифрового розриву 

у навичках, забезпечення постійного удосконалення знань, вмінь, навичок за допомогою сучасних технологій); 

2) цифрове робоче місце (створення робочого середовища, що забезпечує високу продуктивність праці, 

можливості збору інформації щодо виконання завдань, використовує сучасні засоби комунікацій та підтримує 

зворотній зв’язок з працівниками); 

3) цифровий HR (трансформація функцій управління персоналом на основі новітніх комп’ютерних технологій, 

використання цифрових інструментів, програмних продуктів) [4]. 

Таким чином, незважаючи на те, що цифрова трансформація бізнесу впливає на управління персоналом, 

діджиталізація цього процесу відбувається також кількома способами: від етапів залучення та набору персоналу в 

управлінні талантами до автоматизації процесів управління персоналом та керування даними. При цьому 

ефективний процес цифрової трансформації управління персоналом на підприємстві передбачає врахування 

існуючих можливостей та загроз і вироблення на цій основі ефективної стратегії діджиталізації. 

            
Рис. 1. Особливості діджиталізації управління персоналом на підприємстві 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Варто також акцентувати увагу на напрямках діджиталізації для трансформації процесу управління 

персоналом (табл.1), які можуть передбачати: 

– застосування інтегрованих мобільних додатків й автоматизація HR процесів; 

– цифрову інтеграцію з хмарними системами; 

– HR-аналітику та Big Data; 

– застосування VR-технологій; 

– штучний інтелект [3, с. 154]. 
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Таблиця 1 

Особливості використання цифрових технологій в управлінні персоналом 
Функції  Напрямки діджиталізації Переваги 

Рекрутмент Використання соціальних мереж, сайтів 

пошуку роботи для збору інформації, 

створення та публікування вакансій. 

Створення бази даних потенційних претендентів, 

розширення можливостей залучення працівників «нової» 

якості. 

Адаптація Використання геймефікації та єдиної 

платформи. 

Акумулювання всієї необхідної для роботи інформації, в 

тому числі про компанію та паролі, графік роботи, план 

офісу, посадові інструкції, компенсаційну системи на 

єдиній платформі. 

Мотивування Акумулювання інформації про особистісні 

особливості, цінності і переваги працівників 

та використання її для мотиваційних програм. 

Забезпечення вищого рівня мотивації працівника на 

основі використання нових прогресивних форм і методів 

мотивації. 

Розвиток 

персоналу  

Проходження освітніх курсів через мобільні 

додатки, створення електронної платформи 

для навчання. 

Забезпечення безперервності освіти; різноманітність 

вибору форм та методів навчання у зручний час та місці; 

вивільнення ресурсів HR-відділу. 

Оцінювання 

персоналу 

Проведення електронного тестування, 

забезпечення оцінювання у режимі реального 

часу онлайн. 

Забезпечення прозорості та об’єктивності процесу 

оцінювання знань, вмінь та навичок співробітників. 

Контролювання  Використання цифрових інструментів з метою 

збирання звітності щодо усіх процесів та 

виконання завдань на підприємстві. 

Можливість оцінити ефективність діяльності кожного 

працівника; забезпечення зворотного зв’язку з 

працівниками. 

Джерело: складено автором на основі [2; 3; 4] 

 

В більшості своїй впровадження передових HR-технологій в українських компаніях здійснюється точково та не 

завжди послідовно, спостерігається значний обсяг розбіжностей щодо бачення необхідності змін серед вищого та 

лінійного керівництва, що вимагає глибокого аналізу та оцінки ефективності існуючого досвіду і розстановки 

акцентів у здійсненні HR-менеджменту нового типу [1, с. 94]. 

Соціальні, мобільні, аналітичні та хмарні інструменти корисні лише в тому випадку, якщо їх застосовують 

працівники. Управління персоналом в умовах діджиталізації повинно починатися з потреб співробітників та їх 

досвіду як користувачів нових цифрових технології. В той же час інформація про управління персоналом повинна 

бути автоматизованою частиною цифрової платформи управління персоналом, яка повинна надавати менеджерам 

інформацію в режимі реального часу, а керівникам – можливості аналізу в реальному часі, зменшуючи час, 

витрачений на звіти, та збільшуючи час, який кадровики та керівники підприємств витрачають на аналіз даних та 

вирішення проблем [4].  
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