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Васьків О. М., Стадник Ю. А. Сучасні HR-технології для бізнесу
Мета статті полягає в дослідженні існуючих HR-технологій та їх удосконалення на основі технологій штучного інтелекту, доповненої реаль-
ності, хмарних сервісів тощо. У зв’язку з цим в умовах стрімких змін в епоху цифрових технологій існує потреба перегляду правил ведення бізнесу, 
адже в конкуренцію вступають нові моделі управління, що забезпечують продуктивність, інновації, гнучкість і адаптивність, а основою для 
такого перевтілення є трансформація людських ресурсів. У статті розглянуто, досліджено та проаналізовано сучасний підхід до впровадження 
новітніх технологій у бізнес-процеси компаній. Одним із варіантів рішення даного питання може стати перегляд парадигми ведення бізнесу – 
трансформації традиційної компанії в технологічну. У результаті дослідження проаналізовано цифровізацію бізнесу, зокрема розкрито іннова-
ційні способи розвитку підприємств. Також здійснено опис сучасних HR-технологій для бізнесу, які вирішують великий спектр завдань і мають ряд 
переваг. Варто також зауважити, що впровадження інформаційних HR-технологій вимагає оволодіння неспецифічних, крос-функціональних ком-
петенцій, заснованих на технічних характеристиках програмного забезпечення й особливостях управління ним. Дослідження показали, що бізнес 
буде ефективним тоді і тільки тоді, якщо будуть впроваджуватися людиноорієнтовані підходи до управління персоналом і бізнес-процесами  
в цілому. Виклик для сучасних компаній – не просто адаптуватися під зміни, але й створювати інновації. Перспективами подальших досліджень  
у даному напрямі є потужні можливості нових технологій, що можуть допомогти організаціям стати більш «людяними» в цьому процесі. Тобто, 
дозволять фахівцям з персоналу зосередитися на стратегічних сферах і реальному контакті з людьми, звільнивши їх від повторюваних завдань, 
які легко виконуються програмним забезпеченням. Інновації та HR-технології – це те, що насправді не замінює людей. Натомість, саме техноло-
гії допомагають налагоджувати цінні зв’язки з працівниками та створювати робочі місця, де вони можуть професійно зростати.
Ключові слова: інновації, HR-технології, бізнес, цифрова трансформація, хмарні HR-системи, штучний інтелект.
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Vaskiv O. M., Stadnyk Yu. A. Modern HR Technologies for Business
The article is aimed at studying existing HR technologies and their improvements based on artificial intelligence technologies, augmented reality, cloud services, 
etc. In this regard, in the context of rapid changes in the digital age, there is a need to revise the rules of doing business, because new management models are 
entering the competition, ensuring productivity, innovation, flexibility and adaptability, while the basis for such reincarnation is the transformation of human 
resources. The article considers, studies and analyzes the modern approach to the introduction of new technologies in the business processes of companies. One 
of the options for solving this issue may be to revise the paradigm of doing business – the transformation of a traditional company into a technological one. As 
result of the study, the digitalization of business is analyzed, in particular, innovative ways of enterprise development are disclosed. Also, a description of mod-
ern HR technologies for business, which solve a wide range of tasks and have a number of advantages is made. It is also worth noting that the introduction of 
information HR technologies requires mastering non-specific, cross-functional competencies grounded on the technical characteristics of the software and the 
peculiarities of its management. Studies have shown that business will be effective if only human-oriented approaches to personnel management and business 
processes in general be implemented. The challenge for modern companies is not just to adapt to change, but also to create innovations. Prospects for further 
research in this direction are powerful opportunities for new technologies that can help organizations become more «human» in this process. That is, they will 
allow HR professionals to focus on strategic areas and real contact with people, freeing them from repetitive tasks that can be easily performed by the software. 
Innovation and HR technology are things that don’t really replace humans. Instead, it is technology that helps build valuable connections with employees and 
create jobs where they can grow professionally.
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Сучасні тренди глобалізації, мобільність, вихід 
бізнесу в онлайн, висока конкуренція, високі 
швидкості в бізнесі – вимога переходу компа-

ній до нової мережевої цифрової економіки.
Прийдешня Digital революція, безумовно, по-

требує перегляду правил ведення бізнесу, в конку-
ренцію вступають нові моделі управління, що забез-
печують продуктивність, інновації, гнучкість і адап-
тивність. І фундаментом для цього переходу є транс-
формація людських ресурсів [2].

Цифровізація технологій для бізнесу, методи 
цифрового управління та гнучкий організаційний 
дизайн стали центральними в бізнес-мисленні та 
зумовлюють необхідність перегляду існуючих HR-
технологій та їх удосконалення на основі технологій 
штучного інтелекту, доповненої реальності, хмарних 
сервісів тощо.

Підприємства які прагнуть використовувати 
цифрові новації, у т. ч. для прогнозування та створен-
ня якісного споживчого попиту, в майбутньому здатні 
конкурувати на ринку. У зв’язку цим серйозною про-
блемою для бізнесу стають кібербезпека підприєм-
ства, різноманіття кадрових ризиків та їх вплив на до-
віру споживачів, фінансову стійкість підприємства [8].

HR-технології й досі залишаються одним із 
основних викликів для бізнесу. Проблематиці ви-
вчення сучасних HR-технологій для бізнесу а також 
застосування цифрових технологій у різних його 
сферах присвячено роботи багатьох вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, серед яких: Бей Г. [1], Длу-
гопольська Т. [6], Нагібіна Н. [10], Данилевич Н. [5], 
Рудакова С. [18], Жуковська В. [8] та ін.

Науковцями доводиться важливість проблеми 
дослідження сучасних HR-технологій для бізнесу, 
зокрема здійснено аналіз глибини проникнення пе-
редових технологій в основні бізнес-процеси та ви-
користання інструментів цифрової аналітики в сучас-
них реаліях.

Ураховуючи напрацювання дослідників, вар-
то водночас відмітити, що окреслена проблема не 
є вирішеною на цей час, і вивчення HR-технологій 
для бізнесу як інструментарію системи управління 
бізнес-процесами та підтримки прийняття управлін-
ських рішень є перспективою подальших досліджень.

Мета статті – визначити HR-технології для 
бізнесу й описати роль в їхньому розвитку HR-
автоматизації.

При розгляді цифрової трансформації йдеться 
про сучасний підхід до впровадження новітніх тех-
нологій у бізнес-процеси компаній, що несуть в собі 
фундаментальні зміни в управлінні, корпоративній 
культурі, зовнішніх комунікаціях [13].

Цифрова трансформація бізнес-процесів спря-
мована на те, щоб компанії оперативно ухвалювали 
рішення, блискавично адаптували роботу до вимог 
поточного моменту та задовольняли потреби клієн-
тів [13].

Цифровізація бізнесу відкриває дорогу до інно-
ваційних способів розвитку підприємств [13]:
 хмарні технології дозволяють працювати над 

одним проєктом кільком командам, одно-
часно й ефективно використовуючи ресурси 
компанії;

 використовуючи стратегію Mobile First, ком-
панії отримують і монетизують мобільний 
трафік, який за своїми показниками вже на-
здогнав трафік зі стаціонарних пристроїв;

 готові рішення дозволяють заощаджувати час 
на вирішення завдань. Різні програми, розши-
рення та конектори оптимізують роботу ком-
панії із мінімальними витратами часу на їхнє 
впровадження й адаптацію.

Усі ці та інші технології цифрової трансформа-
ції зробили поріг входу до багатьох сфер. Запустити 
власний бізнес і розвивати його стало простіше за-
вдяки величезній кількості інструментів, які надає 
цифровізація галузей і підприємств.

Нові технології докорінно змінюють бізнес-
процеси й управлінські моделі, а сучасні ін-
формаційні екосистеми є основою появи та 

зростання нових глобальних ринків, основною ха-
рактеристикою яких стає перехід від лінійних техно-
логічних ланцюжків до багатосторонніх партнерств 
на основі нових принципів міжнародного розподілу 
праці та мережевої економіки. Використання цих тех-
нологій відкриває нові можливості для економічного 
процвітання, соціальної інтеграції й екологічної стій-
кості та, відповідно, мобілізує людський капітал [8].

Цифровий HR передбачає використання [1; 5; 13]:
 соціальних мереж і цифрових платформ;
 аналітики великих обсягів даних;
 хмарних сервісів;
 можливостей штучного інтелекту;
 доповненої реальності;
 спеціальних мобільних додатків.

Одночасно із наданням значних переваг у здій-
сненні HR-діяльності цифровий HR веде до посилен-
ня крос-функціональності фахівця, збільшує компе-
тентнісні та професійні вимоги [1].

У більшості своїй впровадження передових 
HR-технологій в українських компаніях здійснюєть-
ся точково та не завжди послідовно, спостерігається 
значний обсяг розбіжностей щодо бачення необхід-
ності змін серед вищого та лінійного керівництва, що 
вимагає глибокого аналізу й оцінки ефективності іс-
нуючого досвіду та розстановки акцентів у здійсненні 
HR-менеджменту нового типу [1].

Як показують дослідження, серед всього обсягу 
інвестицій у цифровізацію HR-процесів близько по-
ловини (49%) спрямовано на впровадження програм-
них рішень з управління людським капіталом, тре-
тина (32%) охоплює впровадження хмарних сервісів,  
а у найближчій перспективі планується збільшити ін-
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вестиції у прогнозну аналітику, поліпшені рішення у 
сфері автоматизації процесів, штучний інтелект і т. ін. 
(рис. 1) [1; 19].

Сьогодні без автоматизації HR-процесів і без 
цифрової трансформації HR складно побудувати 
ефективну роботу і невеликим стартапам, і середнім 
компаніям, і великим корпораціям. Так чи інакше, го-
ловна мета будь-якого бізнесу – отримання прибутку. 
Щоб справи підприємства йшли «в гору», потрібна 
максимальна результативність його співробітників. 
Важливим кроком у цьому напрямку стає оцифру-
вання KPI, тобто можливість відстежити продуктив-
ність кожного працівника, провести аналіз спаду ак-
тивності та максимально швидко вжити заходів щодо 
підвищення показників. 

Упровадження інформаційних HR-технологій 
вирішує великий спектр завдань і має ряд переваг 
(рис. 2) [1; 6; 10].

З іншого боку, цифровізація HR вимагає оволо-
діння неспецифічними, крос-функціональними 
ком петенціями, заснованими на технічних ха-

рактеристиках програмного забезпечення й особли-
востях управління ним.

Для прикладу варто розглянути компетентніс-
ні обмеження, що накладає технологія використання 
чат-ботів у сфері HR [1]:

1) створення, обслуговування (оновлення та 
переналаштування) чат-ботів вимагає наявності HR-
фахівців з додатковими навичками програмування та 
використання ІТ-технологій;

2) інтеграційні можливості: доступність даних 
обмежена через тенденцію HR до SааS, тобто про-
грамне забезпечення стає оплачуваною послугою;

3) обмеженість використання серед персона-
лу старших вікових груп, які не сприймають новітні 

технології, не реагують вчасно на їх повідомлення, не 
готові вести діалог з чат-ботами.

Очевидність переваг від новітніх технологій 
стимулює бізнес активно впроваджувати техноло-
гії штучного інтелекту в HR-менеджменті. Система 
штучного інтелекту вивчає всіх кандидатів, самонав-
чаючись і вдосконалюючи свої алгоритми. Зазначені 
алгоритми найму скоротили потребу в рекрутерах 
для підбору персоналу в кол-центри корпорації на 
23% [1].

Що стосується використання хмарних тех-
нологій, то тут варто звернути увагу, по-
при загальний успіх, на те, що постачаль-

ники стикнулися з проблемою їхньої відповідності 
інноваційним методам управління персоналом, що 
змусило організації шукати оптимальні рішення за 
принципом «краще, ніж нічого». До того ж, компанії, 
які починають використовувати системи управлін-
ня персоналом (HCM) на базі хмарних технологій, 
не акцентують увагу на необхідних доробках щодо 
алгоритму роботи, архітектури даних і сприйняття 
користувачем. Це призводить до впровадження тех-
нологій, які реалізують далеко не весь свій потенціал. 
Втім, хмарні системи HCM закладають фундамент 
для змін та інновацій, даючи організаціям можли-
вість зосередитися на більш актуальних проблемах. 
У кожній з цих сфер організаціям вдалося досягти 
певних успіхів [12].

По-перше, багато хто продовжує користувати-
ся цілим набором HR-систем. Лише 5% респондентів 
цьогорічного опитування повідомили про наявність 
повністю інтегрованої хмарної HR-платформи.

Решта респондентів використовують як хмарне, 
так і локальне програмне забезпечення, а 29% взагалі 
не використовують ніяких систем. Оскільки сьогодні 
багато організацій продовжують користуватися чис-
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Рис. 1. Цифрові продукти та рішення HR, щодо яких планується збільшення інвестицій
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Використання переважно представлене у вигляді цифрових мобільних інструментів, убудованих 
у автоматизовану систему управління компанією
Здійснюються прості функції менеджменту (управляти часом, визначати місце зустрічей, відстежувати 
переміщення та повідомляти про запізнення, доставляти мультимедіа повідомлення, у тому числі 
навчальні, контролювати рівень стресу та регулювати перебіг робочого дня, оптимізувати плани дій)
Специфічні HR-функції (онлайн-рекрутинг, автоматизація HR-сервісів, відстеження й оцінка якості, 
онлайн-навчання, розвиток і кар’єрне просування, нарахування компенсацій, управління продуктивністю 
із застосуванням гейміфікації, вимірювання та підвищення залученості, забезпечення зворотного зв’язку)

Подолання комунікаційних бар’єрів, підвищення продуктивності та залученості, збереження часу, 
централізація обміну даними та їх збереження
Полегшення процесу рекрутингу (потокове опрацювання запитів з багатьох джерел, автоматична 
обробка інформації для прийняття рішення та інструменти швидкого зворотного зв'язку)
Покращення якості трудового життя (за рахунок полегшення комунікацій типу «підлеглий-керівник», 
автоматизації оцінки та рейтингування, досягнення більшої справедливості та довіри до результатів)
Розширення доступних інновацій
Зменшення робочочого перевантаження
Підвищення безпеки зберігання HR-інформації (зменшення ризику несанкціонованого доступу 
до інформації та її втрати)

Застосовується для візуалізації й аналізу великих обсягів даних у глобальному вимірі та масштабі
Поєднує в собі методи прогнозних сценаріїв розвитку та інтелектуального аналізу
Виступає ефективним інструментом для прийняття рішень і їх прогнозування з метою уникнення 
суб’єктивності мислення людини

Застосування технологій доповненої реальності розширює можливості залучення талантів
Застосування навігації на підприємствах
Зменшує гендерний розрив у працевлаштуванні
Забезпечує формування річних звітів і результатів бізнесу
Предствлення майстер-класів від експертів, віртуальні презентації та виставки

Використовується для виконання завдань, що потребують певного рівня інтелекту, іншими словами, 
це інструмент, навчений людиною робити інлектуальні операції, які вміє робити тільки людина
Інтегровані програмні продукти, продумані алгоритми відповідей на дії та слова користувачів дозволяють 
створити «образ людини», здатної ефективно взаємодіяти з кандидатами на вакансію, новими 
співробітниками, які проходять адаптаційне навчання, спеціалістами з пільг і компенсацій 
при нарахуванні зарплат і бонусів, HR-менеджерами та лінійними керівниками під час створення 
аналітичних звітів
Допомагає ефективно автоматизувати багато функцій бек-офісу для надійних HR-транзакцій і надання 
послуг за допомогою технологізованих чат-ботів
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додатків 

та автоматизація 
HR-процесів
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інтелект (АІ)

































Рис. 2. Сучасні HR-технології для бізнесу
Джерело: розроблено за [1; 6; 10].

ленними HR-системами, рівень їхнього сприйняття 
користувачами та рівень інтеграції значно нижчі, 
ніж обіцяють постачальники хмарних систем. Багато 
організацій залучають працівників різних рівнів для 
пошуку максимально зручних рішень та для забез-
печення більш якісної технічної та функціональної 
інтеграції [12].

По-друге, більшості постачальників хмарних рі-
шень не вдається «йти в ногу» з бізнес-інноваціями 
та технічним прогресом. На сьогодні середньоста-
тистичний відділ роботи з персоналом має дев’ять і 
більше облікових систем (вісім – станом на попере-
дній рік). Тобто організації продовжують інвестувати 
в різні рішення, сподіваючись задовольнити всі свої 
потреби. У сфері управління персоналом з’явилося 

багато нових постачальників інноваційного про-
грамного забезпечення, створивши тим самим но-
вий ринок управління талантами на базі штучного 
інтелекту, встигати за швидкістю якого складно для 
багатьох постачальників систем планування ресурсів 
підприємства (ERP). До того ж, ринок робототехніки 
та когнітивної автоматизації швидко зріс, а отже, по-
стачальники ERP-систем не завжди могли відповідно 
реагувати на такі темпи зростання випуском нових 
продуктів [12].

По-третє, іноді постачальники перебільшують 
можливості своїх хмарних систем. Питання респон-
дентам, чого вони очікували та що насправді отрима-
ли від хмарних технологій, дали неоднозначні відпо-
віді (рис. 3) [12; 20].



118

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2022
www.business-inform.net

 

Чого ви очікували/що отримали від переходу на хмарну HR-систему?

Очікували Отримали

Підвишення задоволеності працівників

Перехід до стратегічної ролі HR-функції

Застосування інноваційних HR-технологій

Менші витрати на користування

Консолідований вигляд системи

Інше

Більш якісні дані й аналітика
щодо персоналу

Простота у використанні
без необхідності додаткового навчання

Легкість в оновленні та встановленні
нових версій

Відображення даних на інформаційних
панелях у режимі реального часу

65%
39%

61%

61%

60%

59%

59%

59%

59%

57%

3%
4%

48%

33%

38%

32%

35%

40%

28%

44%

Рис. 3. Гістограма очікуваного й отриманого результатів від хмарних HR-систем

Як свідчать дані на рис. 3, хмарні технології дали 
організаціям можливість консолідувати дані, створи-
ти єдиний інтерфейс користувача та поліпшити до-
ступ до даних. Однак, як бачимо, самі по собі хмарні 
технології не мали значного позитивного впливу на 
задоволеність працівників, операційну діяльність HR 
та інновації [12].

Щодо інтелектуальних HR-платформ, то спо-
стерігається значний їх розвиток.

На сьогодні ринок налічує понад 1400 поста-
чальників HR-технологій. Для полегшення 
роботи більшість із них використовують 

штучний інтелект (AI), когнітивні інтерфейси, гли-
бинну аналітику, аналіз настроїв працівників та інші 
новітні технології. Така стрімка поява нових інстру-
ментів охопила практично всі сфери HR. Постачаль-
ники розробляють інструменти для забезпечення 
внутрішньої мобільності працівників; інструменти, 
які допомагають виявляти та зменшувати кількість 
випадків упередженого ставлення та дискримінації 
під час працевлаштування та кар’єрного просування; 

передові інструменти аналізу для порівняння рівня 
заробітної плати та практик найму з ринком; інстру-
менти на базі штучного інтелекту (AI) для навчання 
працівників та оцінки керівників. Ці інструменти 
також полегшують роботу загалом. Основні поста-
чальники систем, що аналізують зарплати, наразі 
оновлюють своє програмне забезпечення для роботи 
в режимі реального часу та включення частково за-
йнятих працівників. Уже наявні та ще очікуються такі 
інновації [10; 12; 16; 18]:

Десятки інструментів, які були створені для 
проведення опитувань щодо задоволеності персона-
лу та визначення рівня їхнього залучення. Дуже часто 
організації використовують їх у поєднанні з інстру-
ментами для управління ефективністю, щоб у режи-
мі реального часу керувати досвідом і задоволеністю 
працівників.

Інструменти для навчання та доступу до ме-
дичного обслуговування, внесення в режимі реально-
го часу даних про стан здоров’я та фізичну підготов-
ку працівників, які, крім того, сприяють підвищенню 
уважності.
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Інструменти для управління ефективністю 
та аналізу даних, що дозволяють організаціям в ре-
жимі реального часу передавати менеджерам дані 
щодо настроїв у колективі, управляти ефективністю 
роботи, відстежувати досягнення поставлених цілей 
і поточного розвитку.

Низка інструментів, що сприяють самостій-
ному навчанню працівників, менторингу та наданню 
рекомендацій щодо навчальних програм, управлінню 
кар’єрним зростанням, внутрішній мобільності, мо-
більному та мікронавчанню.

Нові системи пошуку кандидатів на посади, 
створення порталів з підбору персоналу, підвищення 
рівня ефективності такого підбору, а також застосу-
вання чат-ботів та AI-інструментів для оцінювання, 
первинного відбору та проведення інтерв’ю.

Відео- та AI-інструменти для оцінювання кан-
дидатів на посади та для оцінки настроїв і рівня за-
лучення в колективі.

Інструменти, призначені для виявлення випад-
ків упередженого ставлення до працівників і надання 
їм можливості повідомляти про проблеми, а також 
спрямовані на зменшення кількості домагань на ро-
бочому місці.

Цифрові мобільні інструменти для виконання 
таких основних функцій: time-management, онлайн-
рекрутинг і навчання, відстеження й оцінка якості 
роботи, розвиток і кар’єрне зростання, нарахування 
компенсацій і пільг, управління продуктивністю із за-
стосуванням гейміфікації, вимірювання та підвищен-
ня залучення, забезпечення зворотного зв’язку, синх-
ронізація із іншими підрозділами та багато інших.

Хоча HR впроваджує нові рішення завдяки 
хмарним платформам, обов’язковими інстру-
ментами, які вже змінили сам процес вико-

нання роботи, залишаються автоматизація та вико-
ристання передових цифрових рішень. Для реалізації 
звичних HR-процесів та операцій багато організацій 
почали використовувати роботизовані процеси і 
навіть AI-технології. Впровадження віртуальної ре-
альності, засобів машинного навчання та соціально 
відповідальної співпраці дозволить не лише автома-
тизувати процеси, але й повністю змінити наявні під-
ходи. Це дасть організаціям можливість перевстано-
вити наявні та встановити нові взаємозв’язки у сфері 
управління персоналом, що принесе безліч переваг: 
вищий рівень задоволеності працівників; чітку взає-
мозалежність між ефективністю, навчанням, розвит-
ком і винагородою; а також більше важливих інсайтів 
через використання аналітики в компанії [12; 17].

На сьогоднішній день з’явилася нова категорія 
уніфікованих платформ взаємодії, мета яких – забез-
печити працівників єдиним інтерфейсом для пошуку 
інформації на неоднорідних теренах HR в організації. 
Ці платформи пропонують дещо більше, ніж просто 
підвищення рівня задоволеності: вони допомагають 

встановлювати нові зв’язки, що дозволять поліпшити 
інші аспекти надання HR-послуг [12; 17].

Доповнена та віртуальна реальність може зна-
йти широке застосування і в навчанні персоналу. На 
сьогоднішній день сфера застосування цього продук-
ту досить широка. Нижче наведені лише деякі з них 
[7; 15]:

Документація та інструкції з доповненою ре-
альністю:
 Річні звіти та результати бізнесу.
 Майстер-класи від експертів, віртуальні пре-

зентації та виставки.
 Навчання персоналу на обладнанні без зносу.
 Навігація на підприємствах.
 Навчання кінцевих клієнтів щодо застосуван-

ня технічного продукту.
 Симулятор для професійної підготовки з мож-

ливістю тестування навичок і багато іншого.

До наведеного вище можна додати і «розумний 
офіс» – не тільки засіб, що дозволяє зберег-
ти ресурси, а й потужний інструмент бізнесу, 

що підвищує ефективність компанії. Технологія «ро-
зумного офісу» закриває відразу кілька проблемних 
питань будь-якого бізнесу: оптимізація витрат, про-
дуктивність персоналу, затребуваність компанії на 
ринку робочої сили. Це дозволяє зосередитися на 
стратегічному розвитку компанії та вирішенні ціка-
вих завдань, не відволікаючись на роботу систем і об-
слуговуючих служб [11].

Сучасні методи забезпечують ідентифікацію 
особливостей організму людини, визначивши ком-
фортний мікроклімат і багато іншого. Перехід до 
проєктного управління приводить до виникнення 
мобільності робочих місць. Крім того, передбачають-
ся окремі «робочі місця» для роботів-помічників [14].

Найчастіше бар’єром у співробітників на шляху 
до повноцінного впровадження автоматизації висту-
пають недостатня кількість інформації про технології 
й отримання вигоди від них; відсутність організацій-
ної культури при спільному використанні знань (пор-
тал знань, мобільні рішення); відсутність потрібної 
технології управління, яка б відповідала характеру 
роботи організації.

Варто наголосити, що проблемою також є і по-
шук кваліфікованого персоналу, що на сьогоднішній 
день є одним із найбільших викликів рекрутингу 
(рис. 4) [9].

Одним із найбільших викликів є потреба якісно 
змінити те, що часто називають «досвідом співробіт-
ника» (employee experience). 84% респондентів оціни-
ли такий виклик як вагомий, а 28% зазначили його як 
одну з трьох найактуальніших проблем, з якими сти-
кається організація в досліджуваному періоді. І на це 
є серйозні причини. Дослідження MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) свідчить про те, що підприєм-
ства з високим показником задоволеності персоналу 
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Пошук кваліфікованих досвідчених кандидатів

Пошук кандидатів на повний робочий день з необхідними навичками

Пошук кваліфікованих кандидатів початкового рівня

Просування бренду роботодавця

Вчасна адаптація співробітників

Неефективні технології рекрутингу

Складання привабливої пропозиції про роботу

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ У СФЕРІ РЕКРУТИНГУ

61%

37%

34%

31%

27%

26%

25%

Рис. 4. Ключові виклики у сфері рекрутингу
Джерело: розроблено за [9].

власним робочим досвідом вдвічі успішніші у впро-
вадженні інновацій і задоволенні вимог клієнтів, а 
їхні прибутки на 25% вищі від організацій, у яких цей 
показник низький [12].

Застосування сучасних HR-технологій для біз-
несу, які мають на меті забезпечення його розвитку з 
максимальною користю, повинні супроводжуватися 
адаптивністю до людей, тобто мають бути гуманізо-
вані [9].

Багато компаній перейшли до програм, які 
поліпшують комунікацію з клієнтами – Salesforce, 
Facebook Workplace, Yammer, Slack. Вони знижують 
витрати та підвищують продуктивність, забезпечу-
ють доступність і надійність. Навіть коли співробіт-
ники у відпустці або працюють віддалено, комуніка-
ційні платформи забезпечують швидкий час відгуку і 
тісніший зв’язок з колегами та клієнтами [3; 4].

Гуманізація HR-технологій веде до гуманізації 
бізнес-процесів, і тоді постає питання: а що робити в 
таких ситуаціях? Гуманізацію бізнес-процесів через гу-
манізацію HR-технологій наведено на рис. 5 [3; 4; 9; 12].

Ключовими елементами HR-автоматизації роз-
витку бізнесу можна вважати: автоматизовані сис-
теми в HR-сфері (HRM, CRM, ERP); сучасний сер-
віс автоматизації рекрутингу та підбору персоналу 
Nuwork; HRM CREATIO-інструмент для рекрутерів і 
CRM-система для HR Hurma-автоматизація HR, ре-
крутингу та OKR в одній системі.

Незважаючи на те, що проблеми, пов’язані з 
HR-технологіями, залишаються не до кінця виріше-
ними, прогрес не стоїть на місці, надаючи органі-
заціям щоразу більший вибір рішень на майбутнє. 
Сьогодні компанії активно впроваджують сучасні 
HR-технології та стають свідками народження нової 

епохи програмного забезпечення для управління біз-
несом.

ВИСНОВКИ
Таким чином, розглянувши сучасні HR-тех-

нології для бізнесу, можемо стверджувати, що суттє-
ве пришвидшення процесів розвитку передових тех-
нологій сприяє значному посиленню їх проникнення 
в усі сфери економічного та соціального життя, зо-
крема у процеси управління організаціями та ведення 
бізнесу. Варто наголосити, що цифрові перетворення 
змінюють способи здійснення управлінської діяль-
ності, трансформують процеси управління змінами, 
ведуть до появи цифрового мислення та революціо-
нізують досвід працівників, вимагаючи актуалізації 
існуючих HR-технологій.

Створення, оновлення, переналаштування 
HR-технологій, що вимагає від власників бізнесу на-
явності HR-фахівців з додатковими навичками про-
грамування та використання ІТ-технологій, а також 
обмеження доступності до даних через тенденцію HR 
до SааS, авторами було описано як компетентнісні 
обмеження, що накладають новітні технології у сфері 
HR-технологій для бізнесу.

У нашому дослідженні було описано цифровий 
HR, а також його забезпечення. Детальніше було роз-
глянуто сучасні HR-технології для бізнесу, впрова-
дження яких вирішує великий спектр завдань і має 
ряд переваг, а саме, йшлося про застосування інте-
грованих мобільних додатків та автоматизацію HR-
процесів; цифрову інтеграцію з хмарними сервісами; 
прогнозну рeople-аналітику; доповнену реальність 
(AR) і віртуальну реальність (VR), а також штучний 
інтелект (АІ).
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Тижневі показники прибутку колцентру зросли на 17% після того, як працівники
зустрілися з клієнтом, якому вони допомогли у складній життєвій ситуації

«Ось що ми для тебе зробили.
Тобі подобається?»

«Як ми можемо допомогти тобі
робити твою роботу краще
та бути на роботі щасливим?»

ГУМАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: ЩО РОБИТИ?

Слухати та допомагати віднайти в роботі сенс для працівника

ВІД
Управління
залученістю
(employee engagement)

ДО
Створення надзвичайного
досвіду
(human experience)

Рис. 5. Гуманізація бізнес-процесів через гуманізацію HR-технологій

Тому можна зробити висновок, що компанії, 
які хочуть залишатися провідними на ринку, по-
винні мати постійний доступ до аналітики у сфері 
управління персоналом, експертів та інноваційних 
технологічних рішень, які розроблені не лише для 
стимулювання, але й для підтримання та розширен-
ня показників ефективності компанії. Своєю чер-
гою, незважаючи на зацікавленість компаній у кра-
щому управлінні даними, лише чверть респондентів 
говорять про ефективне використання технологій 
і методів аналізу даних. Переважна більшість (65% 
респондентів) продовжують вважати HR-технології 
неефективними або лише частково ефективними для 
досягнення ключових цілей, і лише 10% тих компаній, 
які вважають використовувані HR-технології дуже 
ефективними.                    
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