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INFORMATION PROVISION OF HUMAN RESOURCES IN THE MANAGEMENT
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто основні тенденції використання інформаційноNкомунікаційних технологій в контексті управN
ління кадровим потенціалом аграрних підприємств. Встановлено, що інноваційний розвиток аграрної сфери країни
залежить від швидкості оновлення технікоNтехнологічних та інформаційних знань, а також рівня розвитку динамічN
них здібностей сільськогосподарських працівників. Розглянуто інформаційні технології, що використовуються в
аграрному виробництві під час управління трудовими ресурсами, маркетингом, виробництвом. Зазначено на необN
хідності проведення систематичних досліджень щодо розвитку цифрової трансформації в агробізнесі з економічним
обгрунтуванням доцільності впровадження діджиталізації до HRNменеджменту аграрних підприємств. Зроблено висN
новок, що інформаційне забезпечення управління аграрним кадровим потенціалом має грунтуватися на новітніх знанN
нях та впроваджуватися у бізнесN та HRNпроцесах менеджменту сільськогосподарських підприємств.

The article considers the main trends in the use of information communication technologies in the context of human
resources management of agricultural enterprises. The relevance of the introduction of innovation and information is
indicated technologies in the HRNmanagement system on the basis of business and HR optimization processes of
agricultural enterprises. It is established that the innovative development of the agricultural sector of the country depends
on the speed of updating technical and technological and information knowledge, as well as the level of development of
dynamic agricultural abilities employees. The need for professional development has been identified level of employees,
systematic updating of knowledge, skills, abilities computer skills. The information technologies used in agrarian are
considered production. It is established that the general functionality of applications of HRMNsystems expand by —
adding opportunities for group work and more perfect work with content and analytics, automatic synchronization the
terms of the contract of employees with the actual results of their work, distribution of the Internet for hiring staff, etc.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пріоритетною сферою функціонування агро-

бізнесу в сучасних економічних умовах стає
інформаційне забезпечення управління розвит-
ком кадрового потенціалу підприємств. Зі
стрімким розвитком науково-технічного про-
гресу все більше зростає потреба агротоваро-
виробників у сучасних наукових розробках
щодо діджиталізації управління сільськогоспо-
дарським виробництвом, особливо в умовах
впливу карантинних заходів, обумовлених
світовою пандемією.

Актуальність дослідження зумовлена зро-
станням зацікавленості аграріїв до впровад-
ження новітніх технологій до сфери сільсько-
господарського виробництва, що дасть змогу
збільшити його продуктивність та матиме по-
тужний позитивний ефект для подальшого роз-
витку. При цьому головною метою підвищення
ефективності управління кадровим потенціа-
лом агропідприємств має бути забезпечення
підприємств такими трудовими ресурсами, які
здатні вирішувати складні завдання за допомо-
гою використання новітніх комп'ютерних тех-
нологій, що сприятиме швидкому та якісному
досягненню операційних та стратегічних цілей.

Враховуючи швидкість змін технологічно-
го розвитку аграрного сектору економіки краї-
ни та популяризації напрямів науково-техніч-
них розробок серед агропідприємців особливої
актуальності набуває впровадження інновацій-
но-інформаційних технологій в системі HR-
менеджменту на засадах оптимізації бізнес —
та HR-процесів сільськогосподарських під-
приємств, що й розглядається у статті.

The functionality of HR management information systems allows effectively carry out personnel planning, hiring,
certification, personnel reserve, training, work motivation. The need for an integrated partnership with IT companies is
proved, research institutions and educational institutions for the purpose dissemination of the best information
technologies in agricultural production and formation of a single information space of agribusiness. The need for
professional development has been identified level of employees, systematic updating of knowledge, skills, abilities
computer skills. The need for systematic research on development of digital transformation in agribusiness with economic
substantiation of expediency of introduction of digitalization to HRNmanagement of agricultural enterprises. It is
concluded that information management agricultural human resources should be based on the latest knowledge and to
be implemented in business and HRNmanagement processes agricultural enterprises.

Ключові слова: кадровий потенціал, інформаційні технології, аграрні підприємства.
Key words: human resources, information technology, agricultural enterprises.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Грунтовні дослідження щодо формування
та розвитку кадрового потенціалу аграрних
підприємств в різні часи здійснювались наступ-
ними вітчизняними вченими: В.Я. Амбросов,
О.А. Бугуцький, Н.К. Васильєва, О.І. Дацій,
М.В. Зубець, С.І. Демяненко, О.Ю. Єрмаков,
О.В. Крисальний, М. Кропивко, Л.В. Молдован,
С.І. Наконечний, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасха-
вер, П.В. Трегобчук, О.В. Шубравська та ін.
Результати досліджень щодо виявлення особ-
ливостей використання інформаційних техно-
логій в роботі сільськогосподарських праців-
ників під час управління бізнес- та HR-проце-
сами в аграрній сфері, відображено в працях
таких науковців, як К. Багацька, Б. Василів,
Ю. Вдовиченко, М. Згуровський, Б. Тетерятник,
А. Гейдор, В. Каплуненко, П. Коваленко, Л. На-
уменко, М. Роїк, М. Ромащенко, О. Татаріко,
С. Трибель та інші.

Водночас подальшого розвитку потре-
бують питання інформаційного забезпечен-
ня процесу управління кадровим потенціа-
лом аграрних підприємств, яке надає мож-
ливість ухвалювати критично-важливі уп-
равлінські рішення, що сприяють оптимі-
зації витрат,  максимізації прибутку та
підвищенню конкурентоздатності агро-
виробництва. З огляду на це, виникає на-
гальна необхідність щодо проведення більш
поглиблених досліджень щодо формування
й розвитку кадрового потенціалу аграрних
підприємств в умовах розповсюдження
цифрових технологій.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних напрямів

використання інформаційних систем і техно-
логій в контексті управління кадровим потен-
ціалом сільськогосподарських підприємств під
час економічної кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Враховуючи суцільну цифровізацію аграр-
ної економіки все більш актуальною стає про-
блема вибору оптимального програмного за-
безпечення для успішного функціонування
сільськогосподарських підприємств. Зокрема,
спостерігається конкуренція щодо комп'ютер-
них програм, які використовуються в галузі
кадрового менеджменту. З економічної точки
зору саме інформаційні технології дозволяють
перетворити інформацію на ресурс та джере-
ло доданої вартості й зайнятості. Впроваджен-
ня цифрових технологій все більше приско-
рюється, що вимагає від споживачів певної ком-
петенції, особливо, в контексті створення
людського капіталу, що становить рушій циф-
рової економіки. В кризових умовах господа-
рювання аграрних підприємств інноваційно-
інформаційне забезпечення процесу управлін-
ня кадровим потенціалом сприяє забезпечен-
ню досягнення конкурентних переваг, підви-
щенню ефективності праці, а також макси-
мальній трудовій віддачі персоналу. З огляду на
це, на думку вчених, кадровий потенціал слід
розглядати як сукупні можливості і здібності
працівників, які необхідні для здійснення дій,
що забезпечують стратегічну перевагу серед
конкурентів саме за рахунок ефективного зас-
тосування в робочих процесах знань і вмінь з
користування цифровими технологіями [3; 6].

Зокрема, інформаційне забезпечення уп-
равління кадровим потенціалом полягає у роз-
робці та реалізації управлінських рішень на
підставі аналізу інформаційного масиву щодо
планування чисельності кадрів й професійно-
го підбору персоналу, нормативно-довідкових
даних стосовно нормування праці, регламен-
тації посадових обов'язків, охорони праці, тех-
ніко-економічних та уніфікованих даних, пов'я-
заних із забезпеченням ефективного викорис-
тання робочого часу та формуванням системи
мотиваційного менеджменту [3, с. 67].

Водночас Вдовиченко Ю.В. вважає, що роль
цифрових технологій в кризових умовах веден-
ня агробізнесу проявляється через зростання
продуктивності праці, розширення способів
збуту сільськогосподарської продукції, а та-
кож у підвищенні рівня консолідації агро-

підприємств з компаніями, що розробляють
спеціалізовані інформаційні технології [1,
с. 79].

Провідні агрокомпанії, що займаються га-
лузями рослинництва та тваринництва, актив-
но шукають та впроваджують високоякісні
інноваційні рішення, які здатні підвищити ефек-
тивність та продуктивність власної виробничо-
економічної діяльності. Кожне сільськогоспо-
дарське підприємство має свою специфіку і
потребує індивідуальних інноваційно-інформа-
ційних рішень. Зокрема, цифровізація викори-
стовується для зміни бізнес-моделі, що забез-
печує формування додаткових доходів та мож-
ливостей для створення нового типу ланцюгів
вартості. Сучасні фермери все більше намага-
ються долучати новітні технології до опера-
ційних процесів господарств та продовжують
активно нарощувати цифрові засоби виробниц-
тва. Саме карантинні заходи через COVID-19
стали потужним поштовхом щодо прийняття
рішення агропідприємцями стосовно залучен-
ня цифрових сервісів до управління бізнес —
та HR-процесами.

Слід зазначити, що використання цифрових
технологій в сільському господарстві за раху-
нок підвищення продуктивності, ефективного
споживання ресурсів, застосування ринкових
можливостей, розширення комунікацій, опти-
мізації використання ресурсів та пристосуван-
ня до кліматичних змін здатне забезпечити от-
римання економічних, соціально-культурних
та екологічних благ. Отримання потенційних
вигод від цифровізації сільського господарства
потребує суттєвої трансформації у виробни-
чих, маркетингових, логістичних та HR-проце-
сах агропідприємств. З огляду на це, очікуєть-
ся на зміни у сільській економіці, соціальній
інфраструктурі, житті громад, а також в уп-
равлінні природними ресурсами [2].

З впровадженням діджиталізації агробізне-
су, значно більше має приділятися уваги підви-
щенню професійно-кваліфікаційного рівня
працівників, систематичному оновленню знань,
вмінь, навичок, зокрема, щодо володіння ком-
п'ютерними технологіями. Це більшою мірою
можливо завдяки стимулюванню та оцінюван-
ню внесків таких фахівців у кінцевий резуль-
тат, що сприятиме досягненню довгострокових
цілей підприємства та забезпечить підвищення
його конкурентоздатності у діловому еконо-
мічному середовищі. Зазначимо на тому, що в
умовах цифровізації агровиробництва з'явля-
ються нові напрямки розв'язання проблем зай-
нятості, робоче місце перестає бути фізичним
об'єктом. Так, агроном на "цифровому робо-
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чому місці" має можливість працювати
дистанційно з гнучким графіком робо-
ти, що оптимізує витрати на обладнан-
ня та утримання офісних приміщень.
Завдяки мобільності, працівники мо-
жуть не знаходитись в полі протягом
усього робочого дня, а працювати з
будь-якої географічної точки, де є до-
ступ до Інтернет-зв'язку.

Зазначимо, що на сьогодні в пріори-
тетних цінностях працівників, які пра-
цюють з інформаційними технологіями,
знаходяться такі позиції, як комфорт
на робочому місті; послідовність у зав-
даннях; відсутність монотонної робо-
ти; інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та
технології. Зокрема, в HR-підрозділах
нейронні мережі займаються аналіти-
кою кадрового потенціалу, які аналізу-
ють ознаки та вказують на певні про-
блеми працівників. За допомогою алго-
ритмів можливо прогнозувати сценарії
щодо використання персоналу, що доз-
воляє своєчасно скорегувати умови
праці та розробити найбільш ефектив-
ну систему мотивації.

Отже, цифрові сервіси щодо кад-
рового менеджменту аграрних під-
приємств мають включати спеціалізо-
вані модулі, в основі яких знаходять-
ся математичні моделі. Наприклад,
певні модулі можуть підтримувати
розв'язання завдань щодо якісного
підбору персоналу на підставі іміта-
ційного моделювання тощо. Існують
програмні продукти, орієнтовані на
автоматизацію облікових, виробничих, мар-
кетингових та управлінських процесів. Слід
зазначити, що постійний попит агровироб-
ників на цифрові технології буде сприяти
появі як нових постачальників пакетів про-
грам, так і нових розробників однофункцій-
них додатків. Встановлено,  що загальні
функційні можливості додатків HRM-систем
розширюються за рахунок: додавання мож-
ливостей групової роботи та більш доскона-
лої роботи з контентом та аналітикою, авто-
матичною синхронізацією умов контракту
співробітників із фактичними результатами
їх роботи, поширення Інтернету для найму
персоналу тощо. За оцінками аналітиків, у но-
вих додатках будуть реалізовані можливості
управління витратами на персонал, а також
адаптовані програми з управління навичками
персоналу та управління наймом групи
співробітників тощо [8].

На думку Бурлакова О.С., в модулях
цифрових сервісів мають міститися наступні
функції управління кадровим потенціалом:

1) організація прийому працівників;
2) процес організації кадрів;
3) профорієнтація працівників і відбір;
4) залучення робочої сили на підприємство;
5) організація праці працівників (дотриман-

ня норм охорони праці і техніки безпеки, за-
безпечення відповідних умов праці);

6) підвищення кваліфікації працівників;
7) соціально-побутове обслуговування пра-

цівників;
8) формування резерву;
9) підготовка керівників, організація їх ро-

боти;
10) стимулювання праці працівників;
11) оцінка результатів діяльності працівників;
12) моніторинг ринку праці та заробітної

плати;

Джерело: узагальнено на підставі джерел [1; 6; 8].

Таблиця 1. Функційні можливості модулів
інформаційних систем щодо цифрового

HR;менеджменту

№ 
з\п

Інформаційні 
системи Функційні можливості модулів цифрових програм 

1 Багатофункціо-
нальні експертні 
системи 
 

- Профорієнтація;  
- відбір; 
- атестація працівників підприємства 

2 Експертні системи 
для групового 
аналізу персоналу 
 

- Тестування кандидата по професійним, діловим і 
психологічних якостей; 
- формування переліку вільних вакантних посад; 
- перевірка вакансій і висновок відповідних посад по 
рейтингу кандидата; 
- виявлення тенденцій розвитку підрозділів і 
організації в цілому  

3 Програми 
розрахунку 
зарплати 
 

- Облік особових рахунків працівників; 
- формування табелю робочого часу; 
- розрахунок зарплати на основі табелю в т.ч. за 
нормами робочого часу та виробітку; 
- облік наказів на оплату праці; 
- облік всіх видів відпусток;  
- облік всіх видів відрахувань, податків та утримань; 
- індексація заробітної плати; 
- підготовка і друк документів (довідки, лікарняні); 
підготовка та формування звітів 

4 Комплексні 
системи HR-
менеджмент 
 

- Формування і ведення штатного розкладу; 
- збереження повної інформації про працівників; 
- відображення руху кадрів всередині підприємства; 
- зберігання штатних розкладів та посадових 
інструкцій; 
- ведення обліку вакансій;  
- облік і зберігання особистих справ співробітників і 
претендентів на вакансії (персональні дані, освіта, 
попередні місця роботи, навички та вміння, знання 
мов);  
- зберігання резюме кандидатів на вакансії;  
- облік і зберігання результатів оцінки кандидатів; 
- формування звітів щодо персоналу, у тому числі 
звітів за запитом користувача; 
- зберігання структури оплати праці в організації для 
прийняття рішень щодо стимулювання 
співробітників (можливе визначення довільних 
додаткових виплат посадовим особам) 
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13) моніторинг робочого часу;
14) прогноз потреби в персоналі;
15) психодіагностика кадрів;
16) загальний кадровий аудит;
17) прогноз потенційних конфліктів тощо

[6, с. 40].
Водночас функції, пов'язані з оцінюванням

соціологічних та психологічних особливостей
особистості працівника, що досить важливо
для роботи кадрових служб, у більшості попу-
лярних інформаційних систем HR-менеджмен-
ту залишаються неопрацьованими в повному
обсязі. Типовими завданнями інформаційних
технологій, які використовуються в кадровому
менеджменті, є персональний облік праців-
ників, статистичний та оперативний облік і
звітність, аналіз руху кадрів, аналіз якісного
складу кадрів, ведення архіву. Функційні мож-
ливості модулів цифрових програм щодо HR-
менеджмент представлено в таблиці 1.

Обрання певного модулю інформаційної
системи дає більш широкі можливості для роз-
витку аграрних підприємств. Функціональність
інформаційних систем з HR-менеджменту доз-
воляє ефективно здійснювати планування
кадрів, наймання, адаптацію, атестацію, фор-
мування кадрового резерву, навчання, мотива-
цію; підвищує активність керівників підрозділів
щодо управління кадровим потенціалом; дає
змогу оцінювати ефективність не тільки робо-
ти служби персоналу, але й в цілому підприєм-
ства.

Встановлено, що кадровий менеджмент ма-
лого агробізнесу, зокрема, фермерських госпо-
дарств, у питаннях використання інформацій-
них систем першочерговим визначає підбір і
облік кадрів. Для середнього і великого агро-
бізнесу зростає значущість розвитку персона-
лу, потреба у формуванні кадрового резерву.
З врахуванням відмінностей щодо різних мас-
штабів діяльності підприємств використовують
такі показники, як кількість робочих місць,
поділ функцій користувачів цифрового серві-
су з HR-менеджмент, швидкість його функціо-
нування, складність адміністрування, вартість
сервісу, спрацьованість механізмів, що забез-
печують права доступу [2; 5].

Учені зазначають, що система HR-менедж-
менту на підприємствах у залежності від
розмірів й потужностей сільськогосподарсько-
го виробництва передбачає наявність коорди-
наційної ланки: служби управління персоналом
та відповідальної особи — менеджера з персо-
налу. Розробка цілей, функцій, методів, планів
кадрової політики та технологій реалізації зап-
ланованих заходів, інформаційно-комунікацій-

ної системи, критеріїв та методик оцінки ефек-
тивності діяльності як персоналу, так і впровад-
жених цифрових технологій, мають бути спря-
мованими на досягнення ефективності у розрізі
результатів (доходів) підприємства [8, с. 49].

Стратегічним завданням менеджерів під час
цифрової трансформації агробізнесу є ство-
рення комплексу заходів інтегрованого парт-
нерства з ІТ-компаніями, науково-дослідними
установами та навчальними закладами з метою
розповсюдження найкращих інформаційних
технологій в агровиробництві: Інтернет речей
(IoT), роботизація операцій, штучний інтелект,
Big Data, супутникова система глобальної на-
вігації (GNSS), безпілотні літальні апарати, гео-
інформаційні сервіси (ГІС), інтелектуальні біо-
сенсори та високотехнологічні датчики, техно-
логії 3D друку, міське органічне рослинництво
тощо. Практично в кожному аграрному під-
приємстві вже використовуються технології з
низьким впливом на ланцюг вартості сільсько-
господарського виробництва, а саме: широко-
смугові Інтернет-мережі (товарна технологія
створення та/або використання більш складних
технологій, таких як хмарні обчислення, ди-
станційне зондування, смартфони, планшети
тощо); платформи для електронного бізнесу
(аграрні marketplace); інформаційно-комуні-
каційні технології; аграрні мобільні додатки;
мобільні месенджери; агрофоруми та аграрні
онлайн-додатки (спеціалізовані сервіси), спря-
мовані на підвищення оперативності отримува-
ної інформації та професійної обізнаності
аграріїв.

Встановлено, що в практиці роботи аграр-
них підприємств, крім команди фахівців, які
використовують у роботі ІТ-технології, на-
приклад, агрономів, біотехнологів, маркето-
логів, інженерів, логістів, з метою оптимізації
витрат все частіше створюються віртуальні
підрозділи, здійснюється перехід на аутсор-
синг, цифровий агроконсалтинг тощо. Водно-
час працівники повинні відповідати певним ви-
могам, мати інтелектуальні специфічні здіб-
ності, вміння працювати в команді, мати навич-
ки самоосвіти, бажання підвищувати кваліфі-
кацію. Зазначимо, що активна участь в таких
структурах належить менеджерам з HR-менед-
жменту, що свідчить про доцільність інтеграції
напрямів кадрового менеджменту з виробни-
чим. Штучний інтелект оптимізує процеси, поз-
бавить непотрібних комунікацій, створить ком-
фортне робоче середовище, позбавить уп-
равлінців від виконання рутинних завдань. У
менеджерів залишиться функція контролю за
алгоритмами, ухвалення рішень, корегування
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бізнес- та HR-процесів [5, с. 91]. З враху-
ванням зазначеного під час реінжинірин-
гу стратегії діяльності агропідприємств
необхідно впроваджувати інноваційні тех-
нології до системи HR-менеджмент на
засадах оптимізації її процесів та функц-
ійних операцій. На підставі досліджень
вчених встановлено, що когнітивні техно-
логії, які використовуються у HR-уп-
равлінні, грунтуються на використанні
штучного інтелекту та цифрових даних і
дозволяють ухвалювати наступні рішення:

1) цифрове навчання і дослідження на
основі ігрових брейнстормінгів;

2) управління smart-офісом — вбудо-
вані голосові системи, що виконують ти-
пові дії працівників в управлінні процеса-
ми;

3) геймофікація контенту навчальних
програм, зокрема, онлайн-навчання;

4) цифрове опитування — аналітика
великих даних у реальному просторі і часі,
більш глибоке оцифровування контенту
співбесіди з претендентами, адміністру-
вання кадрових процесів;

5) інтегровані інструменти аналітики
для відбору персоналу, використання
програм залучення партнерів [7, с. 15].

Створення системи інформаційної
підтримки агровиробників на основі су-
часних комп'ютерних та мобільних технологій
має грунтуватися на комп'ютеризації сільсько-
господарських підприємств, навчанні й підви-
щенні кваліфікації сільськогосподарських пра-
цівників, створенні системної бази, а у перспек-
тиві — формуванні єдиного інформаційного
простору агробізнесу. З огляду на це, дореч-
ним є також формування екосистем агро-
підприємців за допомогою електронних пор-
талів та цифрових сервісів, які б мали додатки
щодо певних маркетплейсів, постачання, збу-
ту, наявності техніко-технологічних ресурсів,
ринку трудових ресурсів, що спеціалізуються
на використанні цифрових агротехнологій
тощо [2].

Відтак якісні характеристики та професійні
компетенції працівників мають формуватися,
наприклад, шляхом трансферу технологій,
який являє собою рух знань або технологій від
однієї організації до іншої, або від закладів
вищої освіти, науково-дослідних установ до аг-
робізнесу, де знання перетворюються в інно-
ваційний продукт. З врахуванням зазначеного,
трансфер технологій надасть можливість опти-
мально спрямовувати агроінновації, що визна-
чають та враховують швидкість змін техноло-

гічного розвитку аграрного сектору, а також
формують потенційно важливі напрями науко-
вих досліджень та розробок. Слід зауважити на
тому, що розвиток науково-технічного прогре-
су та інновацій в агросекторі сприяє більш
ефективному використанню праці і капітальних
інвестицій, що, в кінцевому підсумку, призво-
дить до економічного зростання не тільки ок-
ремого підприємства, але й галузі в цілому.

Отже, для досягнення високої якості кад-
рового потенціалу в агробізнесі, а також з ме-
тою припинення відтоку за кордон спеціалістів
ІТ-сфери, передусім потрібно забезпечити їм
сприятливі умови праці та конкурентну опла-
ту праці. Виконати це, крім держави, в змозі й
великі та середні агропідприємства, які у такий
спосіб зможуть покращити своє кадрове забез-
печення і формувати потрібний для себе кад-
ровий потенціал, намагаючись максимально
адаптувався під інформаційно-технологічні
виклики сьогодення. На сьогодні вже існують
певні тренди цифровізації аграрних під-
приємств та тенденції НТР виробництва.

Слід зазначити, що на перехідному етапі
наявні цифрові масиви агропідприємств необ-
хідно доповнювати даними, які надходять у

Джерело: узагальнено на підставі джерел [2; 4; 7].

Таблиця 2. Основні напрямки цифровізації
агропідприємств та тенденції науково;технічного

розвитку аграрного виробництва

№ 
з\п Напрями цифровізації Характеристика тенденцій НТР аграрного 

виробництва 
1 Масове впровадження 

пристроїв, 
інтелектуальних сенсорів 
та датчиків в 
агровиробництві 

1. Розвиток інтелектуальних технологій в 
сільському господарстві. 
2. Удосконалення процесів 
агровиробництва 

2 Перехід до хмарних 
технологій 

1. Зберігання та обробка великого обсягу 
інформації.  
2. Проведення обчислень (точне 
землеробство, сівозміни, внесення 
мінеральних добрив тощо) за допомогою 
власних потужностей 

3 Наскрізна автоматизація 
та інтеграція виробничих 
і управлінських процесів 

1. Розвиток основних, допоміжних та 
управлінських бізнес-процесів 
агроформувань 

4 Перехід на обов’язкове 
електронне діловодство та 
цифровізацію технічної 
документації 

1. Швидка обробка інформації за 
технічною документацією.  
2. Автоматичне зчитування інформації за 
допомогою штучного інтелекту 

5 Цифрове моделювання 
технологічних процесів 

1. Точне проектування і моделювання 
технологічних процесів землеробства 

6 Розвиток технологій 
аграрної аналітики 

1. Автоматизація технологій аграрної 
аналітики.  
2. Збільшення швидкості обробки 
інформації і надання її управлінцям та 
іншим користувачам 

7 Інтернет речей 1. Моніторинг стану грунту та посівів. 
2. Швидка реакція «продавця» 
безпосередньо на його ж сайті, без 
надання посередницьких послуг та 
дорожчання готової сільськогосподарської 
продукції 



40
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5—6, 2021

паперовому вигляді, проте, з часом, паперова
завантаженість зменшиться, що позитивно по-
значиться на управлінні бізнес- та HR-проце-
сами й призведе до ефективного функціонуван-
ня на ринку. З огляду на це, цифровізація агро-
бізнесу має на меті зробити його більш прозо-
рим за рахунок внесення деталізованої інфор-
мації (про чисельність штату, продуктивність
праці, фактичний стан виробництва, планові
показники виробництва тощо) до цифрової
бази, яку можуть контролювати керівники всіх
рівнів, що супроводжуватиметься мінімальни-
ми витратами часу, зусиль та ресурсів.

Водночас потрібно аналізувати певні чинни-
ки, які впливають на можливість та швидкість
впровадження цифрових технологій в агро-
підприємствах, а саме:

1) навички роботи з технічними пристроя-
ми цифрової мережі залежить насамперед від
комп'ютерної грамотності працівників;

2) фінансове забезпечення впроваджуваної
цифрової технології шляхом придбання необ-
хідного обладнання для ефективної та резуль-
тативної роботи господарств;

3) готовність до змін, які прийдуть із впро-
вадженням новітніх технологій у роботу агро-
господарств [4, с. 88].

Попри стрімке зростання зацікавленості
аграріїв у цифрових технологіях, у сільсько-
господарських працівників ще недостатньо
знань щодо оволодіння новітніми онлайн-ре-
сурсами та комп'ютерними технологіями. На
нашу думку зазначена проблема має систем-
ний характер і вимагає вирішення на держав-
ному рівні шляхом запровадження навчальних
програм комп'ютерної грамотності. Керівни-
ки агропідприємств мають бути особисто за-
цікавленими у сприянні отриманню спеціалі-
зованих знань працівниками у закладах вищої
освіти, бізнес-школах, залученню до навчан-
ня за допомогою онлайн-курсів, майстер-
класів тощо.

Отже, для підвищення знань та вмінь пра-
цівників аграрних підприємств щодо впровад-
ження цифрових технологій доцільно викори-
стовувати сучасну модель навчання. З метою
підвищення рівня зацікавленості у викорис-
танні цифрових технологій в АПК пропонуєть-
ся використовувати такі складові: суспільні
зв'язки, що включають новини, інформацію про
аграрну діяльність, форуми взаємодії з держав-
ними органами, юристами, організаціями тощо;
eLearning, де люди можуть отримати або підви-
щити свій рівень з питань сільського господар-
ства; супроводження проблем виробника від
перспективного планування (бізнес-плануван-

ня) до збуту та реалізації щоденних операцій;
супроводження надання консультаційних по-
слуг; супроводження наукових розробок та
досліджень; використання Web-технологій та
мережі Інтернет, так як вони дають унікальні
можливості доступу до інформації та реалізації
інтерактивного дистанційного навчання і кон-
сультування.

Узагальнюючи вищезазначене встановле-
но, що основними напрямками підвищення
якості інформаційного забезпечення управ-
ління кадровим потенціалом аграрних під-
приємств є: об'єднання економічної та кадро-
вої інформації; оперативне внесення змін до
інформаційних файлів; забезпечення праців-
ників під час прийому на роботу прозорою
інформацією щодо можливої оплати праці,
кар'єрного зростання та інших відомостей;
суттєве розширення необхідної інформації
для подальшого аналізу та ухвалення рішень;
спрощення системи діловодства за рахунок
впровадження електронного документообігу
тощо.

Отже, інформаційно-технологічні виклики
сьогодення потребують використання цифро-
вих технологій в підприємствах, що обумовле-
но покращенням комунікаційного процесу між
агровиробниками, споживачами та постачаль-
никами, удосконаленням якісних параметрів
сільськогосподарської продукції, що зрештою
призведе до зниження міграції молоді з сіль-
ських територій, зменшення витрат та ресурсів
й сприятиме оптимізації управління бізнес —
та HR-процесами агропідприємств. При гра-
мотному впровадженні цифрових технологій у
роботу агропідприємців значно підвищиться
ділова репутація на ринку, буде забезпечено
конкурентні переваги та рівень задоволеності
споживачів. Під "грамотним впровадженням"
розуміється не тільки оновлення ресурсної ба-
зи або закупівля програм для роботи з цифро-
вим масивом даних, але ще й цілковита перебу-
дова управлінської діяльності на підприємстві,
внутрішніх і зовнішніх зв'язків, внутрішньо-
корпоративного устрою тощо.

ВИСНОВКИ
Інституційне середовище функціонування

кадрового менеджменту сільськогосподарсь-
ких підприємств активно змінюється разом із
розширенням їх діяльності, що ефективно
може здійснюватися із залученням електрон-
них мереж, подальшої інтеграції кадрового
потенціалу у систему управління підприємства-
ми, посиленням уваги до процесу організації
роботи персоналу та характеризується удоско-
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наленням підходів до організації мережевого
принципу взаємодії учасників комунікаційно-
го процесу. В умовах використання локальних
та глобальних комп'ютерних мереж під час
управління бізнес-процесами, впровадження
цифрових технологій стає суцільним. Водночас
стейкхолдери все більше потребують відповід-
ного цифрового багатовекторного представ-
лення інформації, що спонукає менеджерів до
вдосконалення цифрових навичок. Таким чи-
ном, використання цифрових технологій у си-
стемі HR-менеджменту аграрних підприємств
спрямоване на оптимізацію всіх бізнес- та HR-
процесів, що в результаті сприятиме знижен-
ню витрат, попередженню ризиків та підвищен-
ню ефективності використання кадрового по-
тенціалу.

Подальші дослідження будуть пов'язані з
вивченням відповідного програмного забезпе-
чення кадрового менеджменту аграрних
підприємств під час розробки кадрової політи-
ки.
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