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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ 

ПЕРСОНАЛОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Формування та оцінка ефективності використання персоналу промислового 

підприємства є основним напрямком діяльності в процесі управління персоналом, так 
як залучення на підприємство нових співробітників в потрібній якості і кількості 
передбачає в майбутньому підвищення ефективності праці, визначає конкурентний 
потенціал і конкурентні переваги підприємства в ринкових умовах господарювання. 
Постійні зміни зовнішніх факторів потребують від підприємства необхідності 
застосування нових методів, способів та інструментів управління персоналом [1, с. 163], 
а велика за обсягом і різноманітна за змістом економічна інформація та необхідність її 
обробки потребують застосування економіко-математичного моделювання та 
комп’ютерних технологій. 

Саме синтез математики, економіки та статистики дає змогу використовувати 
економетрику як потужний інструмент для теоретичного та прикладного аналізу 
управління персоналом підприємства з врахуванням впливу зовнішнього та внутріш-
нього середовища його функціонування та розвитку, а побудована економетрична 
модель дає змогу досліднику (керівнику, менеджеру, аналітику, управлінцю) прийняти 
дієві управлінські рішення на основі математичних описів внутрішніх взаємодій та 
зовнішніх зв’язків об’єктів дослідження та аналізу [2, с. 18]. 

Багато науковців [1-6] у своїх роботах приділяють увагу доцільності використання 
економіко-математичних методів для вирішення нагальних завдань з управління 
персоналом у різних галузях виробництва та надання послуг. Серед таких досліджень 
привертає увагу робота Л. О. Івченко та Н. В. Погуди [3], дослідження Ю. П. Синіцина 
та А. Ю. Шпортько [1], праця Т. С. Бушмана [4], О. О. Болотової [5] та ін. роботи. 

В роботі Л.О. Івченко та Н.В. Погуди [3] запропоновано використання методів 
лінійного програмування для вирішення питань стосовно найму та прийняття на роботу 
лінійного персоналу на туристичних підприємства та підприємствах сфери гостинності. 
З врахуванням запропонованих вимог до претендентів на посаду (фізична витривалість, 
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досвід роботи та рівень знання іноземної мови) відповідно до співбесіди (резюме) 
складаються необхідні матриці коефіцієнтів відповідності. У відповідності до отрима-
ного рішення, вакантні посади пропонуються найкращим претендентам за всіма 
показниками одночасно [3, с. 60-61]. 

Використання методів лінійного програмування дозволяє авторам адаптувати 
стандартну оптимізаційну задачу про призначення до конкретної проблеми відбору 
найбільш кваліфікованого персоналу готелю або ресторану водночас з мінімізацією 
витрат на оплату праці [3, с. 61-62]. 

Необхідно визначити й наукову працю дослідників Ю. П. Синіцина та 
А. Ю. Шпортько [4], за результатами якої доведено доцільність врахування прямої 
залежності кількості прийнятого персоналу від рівня його заробітної плати та витрат на 
його формування. Запропоновано при формуванні кадрового складу підприємства, в 
першу чергу, враховувати підвищення заробітної плати, ніж підвищення витрат на 
рекламу, найм та адаптивні заходи по залученню персоналу [1, с. 167-168]. 

Т. С. Бушманом в роботі [4] удосконалено процес забезпечення кадрової безпеки 
на машинобудівних підприємствах шляхом моделювання. Модель забезпечення 
кадрової безпеки в контексті управління персоналом запропоновано побудувати з 
використанням стандарту IDEF0, головними елементами якого є: вхідна інформація, 
вихідна інформація, учасники та ресурси процесу, інструменти управління (правила, 
процедури, стратегії, стандарти). 

При цьому, вхідною інформацією запропонованої моделі є інформація щодо 
стратегії підприємства, його місії, цілей, головних завдань кадрової безпеки, основних 
факторів впливу на кадрову безпеку (ризики, загрози, небезпеки), пріоритетів та 
проблем в управлінні персоналом, яка використовується для отримання необхідного 
результату (вихідну інформацію). Для кожного процесу застосовуються відповідні 
інструменти моделювання і ресурси процесу [4, с. 199-200]. 

З питань використання економетричного моделювання організаційно-економіч-
ного забезпечення ефективності менеджменту персоналу на підприємстві цікавим є 
дослідження О. О. Болотової [5]. Автором запропоновано методичний підхід щодо 
визначення умов організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту 
персоналу підприємства, який, на відміну від існуючих, включає оцінку як економічної, 
так і організаційної складової забезпечення ефективності менеджменту персоналу з 
використанням соціологічної експертизи та матричного підходу для розміщення 
промислових підприємств у площині «рівень економічної складової забезпечення 
ефективності менеджменту персоналу – рівень організаційної складової забезпечення 
ефективності менеджменту персоналу». Їх реалізація на підприємстві дозволяє 
забезпечити своєчасність та результативність прийняття управлінських кадрових 
рішень, визначити пріоритетні напрями його розвитку в сфері менеджменту персоналу 
та гарантувати підвищення якості процесів менеджменту [5, с. 177-178]. А узагальнення 
отриманої системи регресійних моделей дозволяє автору зробити висновки, що в 
більшій ступені на цілеспрямоване збільшення капіталізації синтезованого капіталу 
машинобудівних підприємств впливає матеріальне стимулювання персоналу [5, с. 193 ]. 

Таким чином, проведений аналіз [1-6] свідчить про широкі можливості сучасних 
науковців щодо впровадження економіко-економічного моделювання для вирішення 
поставлених задач з управління трудовими ресурсами сучасних підприємств, їх оцінки, 
мотивації та підвищення рівня ефективності їх використання. 
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