УДК 632.16.4
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ
О. А. Шаповал, к. пед. наук, доцент, Академія внутрішніх військ МВС України,
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
загального й особливого – при встановленні єдності існуючих концепцій ситуаційного
аналізу руху трудових ресурсів на підприємстві; аналізу та синтезу – при дослідженні
показників руху працівників, виділенні факторів, які впливають на попит та пропозицію
трудових ресурсів на підприємстві.
Результати. Виявлено відсутність у спеціалізованій літературі з менеджменту
комплексного підходу щодо управління процесами формування кадрової політики
підприємства харчування на основі аналізу руху робочої сили. Проаналізовано сучасний стан
управління процесами формування кадрової політики. Вказано, що оцінка ефективності
використання робочої сили потребує визначення у кожному часовому періоді ефективності
застосування у виробництві наявних ресурсів та визначення ступеню її відображення на
витратах виробництва й обороту результатів споживання робочої сили.
Виявлено, що чисельність працівників на певну дату внаслідок прийому і звільнення
постійно змінюється, а значить, не дає вичерпного уявлення про робочу силу підприємства.
Запропоновано розраховувати середньооблікову чисельність працюючих за певний проміжок
часу, виходячи із складу працівників, що наявні у списках працюючих на підприємстві.
Виявлено, що відхилення між прийнятими та вивільненими може мати позитивне,
від’ємне значення або дорівнювати нулю. Продемонстровано, що за допомогою даного
показника можна визначити кількість вакантних місць на підприємстві та здійснювати ряд
функцій управління. Для аналізу показників руху працівників виконано групування факторів
прийняття та вивільнення працівників. Виділено напрямки поліпшення ситуації при
співвідношеннях попиту та пропозиції трудових ресурсів на різних структурних рівнях.
Новизна. Науковий результат запропонованого рішення представлений у формі моделі
управління процесами використання персоналу підприємства.
Практична значущість. Практичним результатом є рекомендації стосовно
використання пакету SPSS для вирішення завдань управління персоналом. Подальшим
напрямком даного дослідження може стати проектування методики розробки
інформаційного забезпечення процесами управління персоналом підприємства.
Ключові слова: кадрова політика, контроль, робоча сила, рух, кадровий менеджмент,
попит, пропозиція.
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