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Волохата В. Є. Тенденції розвитку ринку залучених ресурсів банків Харківського регіону
У статті проаналізовано тенденції розвитку ринку залучених ресурсів банків Харківського регіону на сучасному етапі. Обґрунтована актуальність аналізу ринку залучених ресурсів на регіональному рівні. Встановлено, що ситуація на ринку залучених ресурсів Харківського регіону у 2012 р.
була неоднозначною і характеризувалася як позитивними, так і негативними тенденціями, що потребує подальших заходів із забезпечення його
стабільності.
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учасний етап розвитку банківської системи
України, характерними рисами якого є: високий
рівень ризиків, недостатня капіталізація банків,
зростання суми негативно класифікованих активів і
невисокий рівень довіри населення, вимагає від банків
підвищення якості та кількості фінансових послуг, під
вищення їх конкурентоздатності на основі застосування
новітніх технологій, нових форм господарювання та су
часних методів управління. При цьому особливого зна
чення набувають питання формування та ефективного
управління залучених банками ресурсів – як однієї з го
ловних умов піднесення економіки держави.
Діяльність банківської системи України (у тому
числі й банків Харківського регіону) на ринку залучених
ресурсів у 2012 р. відбувається в умовах поступового
посткризового відновлення економіки, неоднорідності
макроекономічної ситуації та створення бази для еко
номічного зростання в середньостроковій перспективі
під впливом загальносвітових тенденцій, пов’язаних з
наростанням зовнішньоекономічних ризиків у зв’язку з
нестабільністю на світових ринках на сучасному етапі.
Виходячи з наведеного, система управління залу
ченими ресурсами банку в умовах сьогодення може ус
пішно функціонувати лише за умови належного інфор
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The article analyses tendencies of development of the market of attracted
resources of the banks of Kharkiv region at the modern stage. Importance of
analysis of the market of attracted resources at the regional level has been
substantiated. It is established that the situation in the market of attracted
resources of Kharkiv region was ambiguous in the year 2012 and was characterised both by positive and negative tendencies, which requires further
measures on ensuring its stability.
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маційного забезпечення, отриманого за результатами
діагностики ринку залучених ресурсів, наявності й гли
бини кризи у процесах функціонування і розвитку бан
ку. Тому діагностика стану і тенденцій розвитку ринку
залучених ресурсів у масштабах країни та на регіональ
ному рівні, економічне обґрунтування фінансових орі
єнтирів діяльності банків на ринку залучених ресурсів і
обумовило актуальність даного дослідження.
Питанням доцільності аналізу змін, що відбува
ються у процесі залучення ресурсів банку, присвячено
ряд робіт зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких
[1 – 10].
Метою роботи є аналіз діючої практики банків
ського сектора на ринку залучених ресурсів та визна
чення впливу макроекономічного середовища на його
функціонування у процесі посткризового відновлення.
Об'єкт дослідження – діяльність банківського сек
тора Харківського регіону.
Предмет дослідження – параметри діяльності бан
ків Харківського регіону на ринку залучених ресурсів.
Для досягнення поставленої в роботі мети було
використано такі методи дослідження: теоретичного
узагальнення, групування, статистичного та графічного
аналізу.
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Волохатая В. Е. Теденции развития рынка привлеченных ресурсов
банков Харьковского региона
В статье проанализированы тенденции развития рынка привлеченных
ресурсов банков Харьковского региона на современном этапе. Обоснована актуальность анализа рынка привлеченных ресурсов на региональном уровне. Установлено, что ситуация на рынке привлеченных ресурсов Харьковского региона в 2012 г. была неоднозначной и характеризовалась как позитивными, так и негативными тенденциями, что требует последующих мероприятий по обеспечению его стабильности.
Ключевые слова: банк, банковский сектор, привлеченные ресурсы, домашние хозяйства, рейтинг, депозиты, нефинансовые корпорации,
обязательства.
Рис.: 6. Табл.: 2. Библ.: 18.
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Інформаційною базою дослідження є законодавчі
та нормативні акти з питань функціонування банків,
спеціальна економічна література, офіційні статистичні
матеріали, звітно-статистичні дані банків, матеріали за
собів масової інформації.

порівняно з докризовим періодом 2 банки регіону по
ліпшили свій рейтинг, а 4 банки знизили свій рейтинг,
у 1 банку рейтинг залишився незмінним. Протягом
2012 р. порівняно з 2011 р. знизили свій рейтинг 6 банків
регіону із 7 (табл. 2) [12, c. 52 – 57].
В умовах турбулентності глобальних та регіональ
них фінансових ринків, відповідно до Основних засад
грошово-кредитної політики на 2012 р., Національний
банк України, здійснюючи регулювання грошово-кре
дитного ринку, зважав на необхідність не лише досягнен
ня визначених інфляційних орієнтирів, а й формування
системних передумов для підтримки стабільного низько
інфляційного середовища, забезпечення стійкості грошо
вої одиниці України до зовнішніх потрясінь, підвищення
фінансової стійкості та надійності банківської системи.
При цьому особлива увага приділялась стабілізації ринку
залучених ресурсів як одній з головних передумов ство
рення бази для економічного зростання. З урахуванням
цього вживалися заходи за такими напрямками:
 посилення координації грошово-кредитної по
літики Національного банку України та фінан
сової політики Уряду;
 удосконалення монетарних інструментів та ме
ханізмів;
 розвиток фінансових ринків;
 удосконалення валютного регулювання [13].
Наведене дало можливість досягти у 2012 р. пев
них ознак відновлення ринку залучених ресурсів Хар
ківського регіону, що в першу чергу відзначилося по
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таном на 01.10.2012 р. на території Харківської
області здійснювали діяльність 18 банківських
установ, у тому числі 7 самостійних банків, 11 фі
лій та 1289 відділень. У регіоні станом на 01.01.2012 р. ді
яло 2 банки та 38 банківських установ (філії та відділен
ня) з іноземним капіталом, з яких 15 зі 100% іноземним
капіталом. Саме фінансова сфера й банківська система
стала однією з тих, що найбільш постраждали від кризи
і, як наслідок, це призвело до зменшення кількості бан
ківських установ, діючих на території Харківської області.
За період з 01.01.2009 р. по 01.01.2012 р. їх загальна кількість
скоротилася на 48 одиниць, у тому числі: самостійних бан
ків – на 4, філій – на 40, представництв – на 4, відділень –
на 17 (табл. 1). При цьому необхідно відзначити продо
вження тенденції до скорочення мережі банківського
сектора регіону у 2012 р.. Так, за 9 місяців 2012 р. загальна
кількість банківських установ Харківської області змен
шилася на 7 одиниць, у тому числі: самостійних банків –
на 2, філій – на 5, відділень – на 43 [11, 12 c. 52 – 57].
Наслідки фінансової кризи відобразилися і на за
гальному рейтингу банківських установ Харківського
регіону та їх місці у банківській системі України. Ви
ходячи з обсягу активних операцій та розміру капіталу

Таблиця 1
Динаміка кількості діючих на території Харківської області банківських установ
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№
з/п

Види банківських установ

01.01.2010 р.

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.10.2012 р.

1

Усього банківських установ,
у т. ч.:

66

51

36

25

18

2

Самостійні банки

11

10

9

9

7

3

Філії

4

Відділення

5

Представництва

51

40

27

16

11

1306

1195

1224

1332

1289

4

1

–

–

Таблиця 2
Рейтинг банків (юридичних осіб) Харківського регіону в банківській системі України
Банк

Група, місце
01.01.2008 р.

01.01.2009 р.

3

4

01.01.2010 р.

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.10.2012 р.

5

9

10

45

40

43

I група
УкрСиббанк

ЕКОНОМІКА

01.01.2009 р.

5
III група

Мегабанк

44

49

45

РЕАЛ-БАНК

140

143

132

138

126

102

Меркурій

85

93

87

83

82

87

Грант

122

124

120

124

120

125

Золоті ворота

89

89

86

88

89

95

РЕГІОН-БАНК

145

150

143

144

139

145

IV група
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рівня доларизації депозитів до 41,9% станом на 01.10.2012 р.
(порівняно із 41,4% станом на кінець 2011 р. та 39,6% станом
на 01.07.2012 р.). У цілому по банках України частка депо
зитів в іноземній валюті зросла до 43,6% (з 42,3% станом на
01.07.2012 р. та 42,8% станом на 01.01.2012 р.).

25

41

20

40
40

Залишки, млрд грн

Т

39

15

39
38

10

38
37
37

5
0

36
10.2011

01.2012

04.2012

07.2012

зміни в річному обчисленні, %

енденція розвитку процесів залучення коштів до
банківських установ регіону свідчить, що зрос
тання у 2012 р. депозитів резидентів переважно
забезпечувалося завдяки збільшенню залишків на де
позитних рахунках сектору домашніх господарств як
у національній, так і в іноземній валютах. Залишки на
депозитних рахунках сектора нефінансових корпора
цій зростали протягом січня – вересня поточного року
головним чином за рахунок депозитів, розміщених на
строк до 1 року в національній валюті, що поліпшило
структуру депозитів.
При цьому протягом року ситуація із залученням
коштів у розрізі валют була неоднорідною. Якщо упро
довж І кварталу вкладники надавали перевагу депози
там у національній валюті, їх приріст (9,8%) був в 4,5 раза
вищим, ніж на рахунках в іноземній валюті (2,2%), то у ІІІ
кварталі поточного року більш привабливими для рези
дентів були вклади в іноземній валюті, їх приріст склав
6,7% (проти зменшення на 3,0% депозитів у національній
валюті) [11,12 c. 52 – 57, 14].
У підсумку залишки за депозитами резидентів у
національній валюті зросли з початку 2012 р. на 10,8% до
14051,6 млн грн, в іноземній валюті – на 13,5% до 10147,2
млн грн.
Така структура приросту коштів на депозитних ра
хунках банківських установ області призвела до збільшення

10.2012

Домашні господарства
Нефінансові корпорації
Питома вага довгострокових депозитів у загальній сумі депозитів

Рис. 1. Динаміка депозитів і питома вага довгострокових депозитів банків Харківського регіону у 2011 – 2012 рр.
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більшення депозитної бази банківських установ
області супроводжувалося покращенням їх стро
кової структури. Так, питома вага залишків за
довгостроковими депозитами у загальному обсязі де
позитів на 01.10.2012 р. збільшилася до 39,6% (в цілому
по банках України – 34,8%) порівняно з 38,9% станом на
кінець 2011 р. [11, 12 c. 52 – 57, 14, 15 c. 19 – 21].
В абсолютному вимірі довгострокові депозити
зросли протягом січня – вересня 2012 р. на 13,9% до
9576,8 млн грн. У тому числі обсяг депозитів строком
від 1 до 2 років збільшився з початку року на 16,4%; де
позити строком понад 2 роки зменшилися за відповід
ний період на 4,5%. Річні темпи приросту довгостроко
вих депозитів прискорилися до 14,4% (порівняно з 9,9%
за підсумками ІІ кварталу поточного року), (рис. 1).
Необхідно відмітити той факт, що за січень – ве
ресень 2012 р. значно зросли і короткострокові депози
ти – на 18,5% (до 7230,9 млн грн.). Цьому сприяв приріст
залишків за коштами у національній валюті (на 33,1%),
залишки в іноземній валюті зросли з початку року на
5,4%. У річному обчисленні темпи приросту коротко
строкових депозитів залишались найвищими – 37,1%.
Незважаючи на зростання за 9 місяців 2012 р. де
позитів на вимогу на 3,9% до 7391,1 млн грн, річна зміна
зазначених депозитів становила «мінус» 1,6%, що підтвер
джує покращення строкової структури залучених коштів.
Депозити сектора домашніх господарств продо
вжували займати найбільшу питому вагу в структурі
депозитів резидентів (74,3%, або 17988,8 млн грн) і зрос
тали протягом січня – вересня 2012 р., забезпечивши у
цілому приріст депозитів резидентів [11, 12 c. 52 – 57,
14, 15 c. 19 – 21].
Приріст залишків коштів на рахунках домогоспо
дарств порівняно з початком року становив 13,6%. У річ
ному обчисленні темпи приросту депозитів домогоспо
дарств прискорилися до 19,9% порівняно з 17,3% за під
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зитивною динамікою депозитів резидентів та домашніх
господарств. Так, обсяги депозитів резидентів протягом
січня – вересня 2012 р. збільшилися на 11,9% до 24198,8
млн грн. Але при цьому через високу базу порівняння
приріст депозитів у річному обчисленні дещо зменшив
ся порівняно з ІІ кварталом поточного року (14,4% про
ти 16,9% відповідно). Загальний обсяг нових депозитів
за 9 місяців 2012 ру становив 35630,6 млн грн, що на
46,4% більше, ніж за відповідний період 2011 р. [11, 12,
14, 15 c. 19 – 21].
Хоча у вересні 2012 р.у загальний обсяг нових де
позитів зменшився порівняно з попереднім місяцем на
1658,7 млн грн, або на 27,0% – до 4492,1 млн грн, але він
залишався вищим за середнє значення за попередні 12
місяців (3753,2 млн грн).
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в іноземній валюті – на 15,7% до 8399,1 млн грн [11, 12
c. 52 – 57, 14, 18 c. 48 – 53].
Відповідно в річному обчисленні спостерігалося
уповільнення темпів зростання депозитів у національ
ній валюті (до 18,9% на кінець вересня поточного року
проти 21,0% на кінець червня 2012 р.), та прискорення в
іноземній (до 20,9% проти 12,8% відповідно) (рис. 3).
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сумками ІІ кварталу 2012 р. Така динаміка формувалася
на фоні зростання реальної заробітної плати, збільшення
розміру соціальних виплат населенню, стабільного курсу
гривні щодо долара США та свідчила про високий рівень
довіри до банківської системи з боку населення (рис. 2)
[11, 12 c. 52 – 57, 14, 16 c. 55 – 60, 17 c. 54 – 59].
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Наведене відбувалося на фоні зростання залишків
депозитів домашніх господарств строком залучення від
1 до 2 років – на 17,2%, особливо депозитів строком за
лучення понад 2 роки в іноземній валюті – на 32,9%, що
позитивно вплинуло на структуру даного виду депози
тів за строками.
У результаті довгострокові депозити сектора до
машніх господарств збільшилися за січень-вересень по
точного року на 15,6% до 8779,1 млн грн, що відбулося
переважно за рахунок їх зростання в іноземній валюті
(на 28,0%); у національній валюті довгострокові депози
ти зросли з початку року на 4,9%.
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Одночасно треба зазначити, що протягом І півріч
чя 2012 р. вищими темпами зростали депозити домаш
ніх господарств у національній валюті, ніж в іноземній
(16,1% проти 7,3% відповідно). У ІІІ кварталі перевага
надавалася депозитам в іноземній валюті, їх обсяги
зросли за липень – вересень на 7,8% проти зменшення
на 3,7% вкладів у національній валюті. Зменшення депо
зитів домогосподарств у національній валюті протягом
липня – вересня було пов’язане з сезонним зростанням
витрат на споживання в період відпусток та підготовки
до нового учбового року. У підсумку залишки за депо
зитами домогосподарств у національній валюті зросли
з початку поточного року на 11,8% до 9589,6 млн грн,

ЕКОНОМІКА

регіональна економіка

Рис. 2. Динаміка зобов’язань банківських установ Харківського регіону за коштами, залученими на рахунки
нефінансових корпорацій і домашніх господарств, станом на 01.10.2012 р.

до 1 року
більше 2 років
до 1 року
більше 2 років

Рис. 3. Динаміка зобов’язань банківських установ Харківського регіону за коштами, залученими на рахунки
домашніх господарств, у розрізі валют станом на 01.10.2012 р.
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депозитних рахунках за підсумками 9 місяців 2012 р.
зросли на 1,5% до 5316,7 млн грн. Як результат, у річно
му обчисленні темпи приросту депозитів нефінансових
корпорацій уповільнилися до 0,1% порівняно з 16,0% на
кінець ІІ кварталу поточного року (рис. 5).
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Водночас зростання короткострокових депозитів
домогосподарств у поточному році (на 14,1% до 5347,5
млн грн) було забезпечено за рахунок приросту коштів
у національній валюті (на 27,5%), тоді як в іноземній за
лишки зросли лише на 4,1% (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка зобов’язань банківських установ Харківського регіону за коштами, залученими на рахунки
домашніх господарств, за строками повернення станом на 01.10.2012 р.
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Рис. 5. Динаміка зобов’язань банківських установ Харківського регіону за коштами, залученими на рахунки
нефінансових корпорацій, у розрізі валют станом на 01.10.2012 р.
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Приріст депозитів нефінансових корпорацій з по
чатку 2012 р. був забезпечений збільшенням коштів на
рахунках у національній валюті (на 0,3% до 3636,7 млн
грн) і в іноземній (на 4,3% до 1680,0 млн грн).
За строками залучення за підсумками 9 місяців 2012 р.
найбільше зростання спостерігалося на депозитних ра
хунках нефінансових корпорацій зі строком залучення
до 1 року (на 19,4% до 1429,5 млн грн) (рис. 6). Приріст
короткострокових депозитів з початку року відбувся за
рахунок одночасного зростання залишків у національній
валюті та іноземній (відповідно на 25,3% та 11,2%). Річ
ні темпи зростання короткострокових депозитів також
були найвищі (149,2%) [11, 12 c. 52 – 57, 19, 23, c. 48 – 53].
Залишки на рахунках нефінансових корпорацій
на вимогу скоротилися за січень – вересень 2012 р. на
3,5% до 3269,3 млн грн. Внаслідок цього річні темпи їх

10000

01.01.12

Залишки, млн грн

Поряд із цим тривало зростання депозитів домо
господарств на вимогу, їх загальний обсяг збільшився з
початку року на 8,6% до 3862,1 млн грн.
У річному обчисленні спостерігалося прискорен
ня темпів зростання довгострокових і короткостроко
вих депозитів (до 17,6% та 35,8% проти 10,6% та 32,5% за
підсумками ІІ кварталу) та уповільнення темпів за кош
тами на вимогу (до 7,2% проти 13,1% відповідно) [11, 12
c. 52 – 57, 14, 18, c. 48 – 53].
Темпи приросту депозитів сектора нефінансових
корпорацій у поточному році за місяцями були різно
спрямованими та мали залежність від виробничих цик
лів корпорацій (найбільше зростання спостерігалося у
січні поточного року – на 7,1%, найбільше зменшення –
у лютому поточного року (на 9,1%). Незважаючи на ко
ливання протягом січня – вересня 2012 р., залишки на
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Харківської області практично за всіма секторами еко
номіки. Збільшення депозитної бази банківських уста
нов області супроводжувалося покращенням їх строко
вої структури, що розширило можливості банківських
установ в їх кредитній та інвестиційній діяльності. Зро

Залишки, млн грн

приросту на кінець вересня 2012 р. склали «мінус» 8,9%.
Незважаючи на таку динаміку, вклади нефінансових
корпорацій на вимогу залишаються вагомою складовою
у структурі депозитних зобов’язань цієї категорії вклад
ників і дорівнюють 61,5%.

до 1 року
більше 2 років
до 1 року
більше 2 років
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Рис. 6. Динаміка зобов’язань банківських установ Харківського регіону за коштами, залученими на рахунки
нефінансових корпорацій, за строками повернення станом на 01.10.2012 р.

Водночас залишки за довгостроковими депозитами
нефінансових корпорацій зменшилися з початку поточно
го року на 5,5% до 617,9 млн грн станом на 01.10.2012 р.
Скорочення довгострокових коштів у січні – вересні 2012 р.
відбулося переважно під впливом зменшення залишків зі
строком залучення більше 2 років як у національній (на
44,1%), так і в іноземній валютах (на 11,4%).
За підсумками 9 місяців 2012 р. найбільша частка де
позитних вкладень нефінансових корпорацій, як і на попе
редні звітні дати, зосереджена на рахунках промислових та
торгівельних підприємств (38,1% та 27,4% відповідно).
Збільшення надходжень виручки від реалізації то
варів та послуг у 2012 р. дало змогу корпораціям окремих
видів економічної діяльності розмістити кошти як на по
точних, так і строкових рахунках. Найвагоміше зростан
ня залишків на рахунках за підсумками січня – вересня
2012 р. спостерігалося у корпорацій торгівлі – на 17,6%
до 1455,2 млн грн. Відбулося і зростання залишків на ра
хунках корпорацій сільського господарства (на 38,0% до
406,7 млн грн) і корпорацій, що займаються операціями
з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надан
ням послуг (на 2,8% до 717,3 млн грн).
Зменшення залишків за звітний період відбулося на
рахунках промислових компаній (на 1,4% до 2023,3 млн
грн), будівельних і транспортних корпорацій (відповідно
на 18,0% до 261,2 млн грн і на 28,4% до 157,5 млн грн) [11,
12, c. 52 – 57, 14, 17, c. 54 – 59, 18, c. 48 – 53].
Висновки
Проведене дослідження дало змогу встановити,
що, незважаючи на відчутний вплив негативних тен
денцій на світовому фінансовому ринку та складних
макроекономічних умов, в Україні заходи, спрямовані
на розвиток і посилення стійкості банківської системи,
сприяли продовженню зростання у 2012 р. загальних за
лишків за депозитами резидентів банківського сектора
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стання загальної маси залучених ресурсів відбувалося в
основному за рахунок сектора домашніх господарств,
які продовжували займати найвищу питому вагу в депо
зитах резидентів, що є свідченням відновлення у насе
лення довіри до банківської системи. Але, незважаючи
на приплив коштів до банківської системи, відновлення
позитивної тенденції до нарощування маси залучених
ресурсів, діяльність банківського сектора Харківського
регіону на ринку залучених ресурсів у 2012 р. була неод
нозначною і характеризувалася високим рівнем ризиків.
Результати аналізу розвитку ринку залучених ресурсів
області у 2012 р. свідчать, що збільшення загальної маси
зобов’язань домашніх господарств відбулося при пере
вищенні темпів приросту депозитів в іноземній валюті
над темпами приросту депозитів у національній валюті.
Ця диспропорція призвела до підвищення рівня дола
ризації депозитів, що сприяло підвищенню рівня враз
ливості банківського сектора регіону до валютного ри
зику. Слід відзначити, що, незважаючи на абсолютний
приріст зазначених депозитів, темпи їх зростання у 2012
році у річному обчисленні уповільнилися.
У цьому зв’язку необхідно зазначити, що задля
закріплення існуючих позитивних тенденцій та змен
шення наслідків прояву негативних процесів розвитку
ринку залучених ресурсів необхідним є впровадження
стратегії інноваційного розвитку банківського сектора
регіонів України з урахуванням в ній прогнозів обсягів
ринку залучених ресурсів на майбутні періоди та існую
чих джерел надходження коштів.
Ще одним з напрямів стратегічного розвитку рин
ку залучених ресурсів банківського сектора Харківсько
го регіону має стати подальше вдосконалення системи
управління ризиками та внутрішнього контролю, впро
вадження в банках процедур виявлення, системного
моніторингу та контролю усіх ризиків, притаманних
банківській діяльності та їх прогнозування на випадок
непередбачуваних ситуацій.		
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Зубрицька Я. О. Комплексне оцінювання трудового потенціалу підприємства АПК Запорізької області
Оцінювання трудового потенціалу підприємства не має єдиного методичного підходу. Проблемою також є надто велика кількість несистематизованих показників,
які включаються до оцінки. У статті надано авторський методичний підхід до комплексного оцінювання трудового потенціалу підприємства АПК. Виконано вторинну оцінку трудового потенціалу агропромислових підприємств Запорізького регіону. Виявлено ряд характерних рис трудового потенціалу підприємств АПК Запорізької
області – скорочення загального кадрового складу та мінімізація чисельності вищого керівництва, низький рівень освіти основного персоналу, дуже висока плинність
кадрів на деяких підприємствах.
Ключові слова: трудовий потенціал сільськогосподарського підприємства, комплексне оцінювання, вторинна оцінка, трудові можливості
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Zubritskaya Y. O. Complex Assessment of Labour Potential
of an Agricultural Company of Zaporizhia Oblast
Assessment of the labour potential of a company does not have a common methodical approach. Excessive number of non-systemised indicators, which are included into
assessment, is also a problem. The article presents author’s methodical approach to
complex assessment of the labour potential of an agricultural company. Secondary assessment of the labour potential of an agricultural company of Zaporizhia oblast has
been conducted. A number of specific features of the labour potential of agricultural
companies of Zaporizhia oblast have been revealed – reduction of a general number
of staff and minimisation of the number of top management, low level of education of
core personnel and very high fluctuation of personnel in some companies.
Key words: labour potential of an agricultural company, complex assessment, secondary assessment, labour opportunities
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ЕКОНОМІКА

УДК 331.101.262
Зубрицкая Я. О. Комплексное оценивание трудового потенциала
предприятия АПК Запорожской области
Оценивание трудового потенциала предприятия не имеет единого методического подхода. Проблемой также является слишком большое количество несистематизированных показателей, которые включаются в оценку. В статье
представлен авторский методический подход к комплексному оцениванию трудового потенциала предприятия АПК. Совершена вторичная оценка трудового
потенциала агропромышленного предприятия Запорожского региона. Выявлен
ряд характерных черт трудового потенциала предприятий АПК Запорожской
области – сокращение общей численности кадрового состава и минимизация
численности высшего руководства, низкий уровень образования основного персонала, очень высокая текучесть кадров на некоторых предприятиях.
Ключевые слова: трудовой потенциал сельскохозяйственного предприятия,
комплексное оценивание, вторичная оценка, трудовые возможности.
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