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ЕКОНОМІЧНИИ  АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Управління кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях 

починається з аналізу, якии   має розкрити зміни кадрового потенціалу 

працівників під впливом низки факторів, визначити раціональність і  х 

використання, ступінь відповідності потребам підприємства. В сучасних 

умовах розвитку економіки такии   аналіз особливо необхіднии  , оскільки и  ого 

результати слугують основою для розробки прогнозів в сфері праці (можливоі   
потреби в робочіи   силі, і і  кваліфікаціі  тощо), плануванні заходів з підбору, 

навчання та адаптаціі   кадрів. 

Для управління виробництвом на сільських територіях потрібно мати 

повну та правдиву інформацію про хід процесів, пов’язаних з кадрами, про хід 

виконання планів. Тому однією з функціи  управління кадровим потенціалом 

сільських територій є облік кадрів. Він забезпечує постіи  нии  збір, 

систематизацію та узагальнення даних, необхідних для управління кадровим 

потенціалом та контролю за ходом виконання планів і завдань [1,2].  

Як функція управління аналіз кадрового потенціалу тісно пов'язании   з 

плануванням, оскільки без глибокого аналізу неможливе здіи  снення цих 

функціи . 
Аналіз кадрового потенціалу це діяльність, що проводиться на різних 

етапах функціонування системи управління персоналом для різних цілеи   
(рис.1). 

 Характеристика 

І При визначенні потреби в персоналі на етапі кадрового планування. 

Оцінюється існуючии   кадровии  потенціал і формуються вимоги до 

залучення персоналу; 

ІІ при відборі персоналу (на етапі и  ого залучення) з метою визначення 

прии нятності кандидатів на вакантні посади; 

ІІІ при визначенні потреби у підвищення кваліфікаціі   персоналу на етапі и ого 

навчання та розвитку. Оцінюється існуючии   рівень персоналу порівняно з 

необхідним і визначається необхідність навчання конкретних працівників, 
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перевіряється відповідність посади працівників і  х компетентності; 

IV при атестаціі  персоналу, що проводиться регулярно для оцінки стану рівня 

кадрового потенціалу та вироблення регулюючих впливів широкого кола, в 

тому числі: для вжиття заходів з винагород, просування, покарання, 

звільнень;розробки заходів змотиваціі   та стимулюванню праці; планування 

кадрового резерву; планування персональних переміщень. 

Рис. 1. Основні цілі аналізу кадрового потенцілу 

Джерело: сформовано за результатами дослідження 

Роль аналізу кадрового потенціалу як засобу управління з кожним роком 

зростає. Це обумовлено різними обставинами. По-перше, необхідністю 

неухильного підвищення ефективності використання кадрового потенціалу у 

зв'язку з підвищенням науко- і капіталомісткості виробництва. По-друге, 

переходом до ринкових відносин. По-третє, створенням нових форм 

господарювання. У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати 

тільки на свою інтуі  цію (рис. 2.) [1,2]. 

 Принципи управління 

кадровим потенціалом 

Реалізація принципів завдяки 

економічному аналізу 

  І   Орієнтація на 

зовнішні умови 

Аналіз зовнішнього середовища 

ІІ  Існування стратегіі   
розвитку 

Аналіз стратегічних планів підприємства 

ІІІ  Трансформація 

критеріі в оцінки 

ефективності рівня 

кадрового потенціалу 

Аналіз рівня заробітноі   плати, 

інтелектуального капіталу, 

продуктивності праці персоналу 

IV  Зворотніи   зв'язок 

 

Аналіз впливу зовнішнього середовища 

на зміну кадрового потенціалу 

V  Верховенство ієрархіі   
управління над 

кадровими інтересами 

Аналіз відповідності кадровоі   політики 

цілям і завдання управління кадровим 

потенціалом 

VI  Комплектність 

повноважень 

 

Аналіз виконання повноважень 

працівника та покладених на нього 

завдань 

VII  Нагляд Аналіз результатів роботи працівника 

VIII  Перспективність 

 

Аналіз перспектив розвитку 

підприємства (стратегічнии   аналіз) 

IX  Комфортність Аналіз умов роботи працівників 

X  Координація 

Адаптивність планів 

 

Аналіз взаємозв’язку керівників і 

працівників підприємства 

Аналіз впливу зміни ситуаціі   на плани 

підприємства 

XI  Співробітництво Аналіз засобів впливу на персонал 

XII  Мотивація Аналіз мінімізаціі   нереалізованих 
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можливостеи   
XIII  Цільова орієнтація 

 

Аналіз розвитку та підвищення 

кваліфікаціі   працівників 

XIV  Комплекснии   підхід до 

управління кадровим 

потенціалом 

підприємства 

Комплекснии  аналіз складових елементів 

системи управління кадровим 

потенціалом 

XV  Єдність технологіі   та 

організаціі   праці 

Аналіз впливу зміни технологіі   на якість 

кадрів 

XVI  Активна взаємодія 

сторін 

 

Аналіз впливу розвитку кадрового 

потенціалу на прибутковість 

підприємства 

XVII  Науковість 

 

Аналіз використання наукового підходу 

при управління кадровим потенціалом 

XVIII  Прозорість 

 

Аналіз єдності рішень, планів у всіх 

підрозділах підприємства 

Рис.2. Реалізація принципів управління кадровим потенціалом 

Джерело: сформовано за результатами дослідження 

Саме реалізація зазначених принципів через аналітичні дослідження дає 

можливість поглибленого вивчення та оцінки ефективності управління 

кадровим потенціалом підприємств на сільських територіях. 

Важлива особливість аналізу як системи внутрішньовиробничого 

управління полягає в тому, що вона заснована на прии  нятті рішень на базі 

багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтована на створення 

організаціи них, економічних та юридичних умов для високоефективного 

функціонування та розвитку сільських територій загалом. Велике місце в 

питанні оцінки особистості заи  має величина людського капіталу працівника, 

або вартісна оцінка інвестиціи , що є заставою и  ого маи  бутнього успіху - це 

затрати на отримання освіти, на підвищення кваліфікаціі  , систематичну 

самоосвіту, перепідготовку, вкладення в фізичнии   стан [1,2].  

За твердженням К.Маркса, «Витрати на освіту різняться в залежності від 

кваліфікаціі  робочоі  сили». Зінов'єв І.Ф. рекомендує розрахунок коефіцієнта 

професіи ноі  перспективності співробітника, що відобразить ефективність и  ого 

характеристик про освіту, досвід та вік К=О х (1 + с/4 + В/18), 

де О – оцінка рівня освіти, С – стаж роботи по спеціальності ( в 4 рази 

менше впливає на результативність роботи, ніж освіта), В – вік (у 18 разів 

менше впливає на результативність роботи, ніж освіта). 

Згідно деяких методик для оцінки ефективності використання кадрового 

потенціалу розраховують коефіцієнт використання робочого часу спеціаліста: 

Кв = Ке х КР, де Ке – коефіцієнт результативності використання робочого 

часу спеціаліста Ке=1 - З/Ф 

(З – затрати часу певного спеціаліста на виконання певного виду робіт, Ф 

– номінальнии  фонд робочого часу даного спеціаліста), 
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КР – коефіцієнт раціональності використання робочого часу КР =1–(Уф–

Упл), 

(Уф – фактична питома вага всіх елементів затрат робочого часу, %, Упл 

– планова і х питома вага, %) [3]. 

 Вважаємо доречним визначення певноі   мети діяльності підприємства на 

конкретнии  період та проведення оцінки і  і   досягнення певними носіями 

інтелектуального потенціалу. При цьому доцільно оцінити складові 

характеристики використання інтелектуальних потенціалів, порівняти і  х з 

попередніми.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених методології аналізу 

дебіторської заборгованості у процесі прийняття управлінських рішень, 

виявлені недоліки свідчать про те, що ця проблема не є вирішеною і методика 

аналізу потребує подальшого розвитку і вдосконалення. 

Аналіз та оцінка стану дебіторської заборгованості в системі управління 

підприємством передбачає зовнішній та внутрішній аналіз, виявлення 

можливостей, ризиків та загроз, облік ресурсів та встановлення обмежень у часі 

щодо досягнення поставлених цілей, визначення середнього розміру 

фінансових активів, які перебувають у формі дебіторської заборгованості, їх 

питомої ваги в загальній сумі оборотності активів підприємства, поділ та оцінку 

дебіторської заборгованості за окремими її видами та строками погашення. 

Стосовно удосконалення аналізу дебіторської заборгованості О.М. 

Кияшко запропоновано та обґрунтовано необхідність поєднання традиційного 

економічного аналізу основних показників та інструментів обліку в системі 

управління підприємством. Ця методика дасть змогу виявити нереалізовані 


