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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ
Шаповал О. А., 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 оцінки ефективності використання ресурсів робочої сили; методу
регресійного аналізу – при формуванні моделі управління процесами
використання персоналу підприємства.
Результати. Виявлено, що соціально-трудові показники, розглянуті з
інформаційної точки зору, можна визначити як поняття, що відображають
розміри та кількісні співвідношення ознак, які характеризують трудовий
потенціал працівників, зайнятість населення й безробіття, ефективність,
організацію й умови праці. Проаналізовано сучасний стан управління
процесами використання персоналу підприємства. Обґрунтовано актуальність
використання економіко-математичного моделювання для вирішення завдань
управління персоналом підприємства.
Доведено доцільність вибору пакету SPSS для Windows стосовно
побудови

математичних

моделей

управління

процесами

використання

персоналу. Розглянуто можливості використання базисного модуля пакету SPSS
для побудови багатофакторної лінійної моделі продуктивності праці з метою
виявлення невикористаних резервів її підвищення. Виявлено, що всі аналітичні
інструменти, наявні в системі, доступні користувачеві і можуть бути обрані за
допомогою альтернативного інтерфейсу. Користувач може максимально
автоматизовувати свою роботу, починаючи від застосування простих макросів
аж до заглиблених проектів і інтеграції системи з двома додатками або
Інтернетом.
Здійснено процедуру лінійної регресії та перевірено основні передумови
класичного регресійного аналізу: випадковий характер значень, які різко
виділяються, нормальність розподілу залишків, відсутність автокореляції й
незмінність дисперсії залишків у часі, тобто гомоскедастичність. Виконано

економічну інтерпретацію параметрів запропонованої моделі і проведено аналіз
використання отриманих результатів у практичних цілях.
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.
Ключові слова: управління, персонал, моделювання, соціально-трудові
показники, аналітичні інструменти, регресійний аналіз.
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