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Анотація: В статті визначено ділову активність підприємства у фінансо-

вому та нефінансовому аспектах. Охарактеризовано господарські операції еко-

номічної одиниці з обміну цінностями як господарські обороти. Обрано «квадрат 

професора Блатова» теоретичною основою розвитку бухгалтерського аналізу 

оборотів господарських операцій. Об’єктами аналізу оборотів господарських 

операцій запропоновано обрати лише ті типи господарських операцій, що приз-

водять до модифікацій валюти балансу. Розроблено адитивну факторну модель 

 
зміни активу балансу через встановлення взаємозв’язку між оборотами власно-

го капіталу, зобов’язань, доходів та витрат підприємства. 

Ключові слова: обмін цінностями, господарський оборот, оборотність ак-

тивів, ділова активність, прискорення обороту капіталу, прийняття адекватних 

рішень. 

 

В англо-американській обліковій практиці ключові індикатори, що уможлив-

люють оцінку ефективності обороту економічних ресурсів підприємства за лан-

цюжком від моменту придбання факторів виробництва до моменту отримання 

доходу від реалізації продукту в процесі підприємницької діяльності, тобто у ході 

операційної діяльності, об’єднуються у блок під назвою «ділова активність» 

(business activity).  

Термін «ділова активність» підприємства трактуємо як усвідомлену поведі-

нку суб'єкта господарювання у ринковому середовищі, спрямовану на приско-

рення обороту контрольованих економічних ресурсів в процесі операційної дія-

льності, нарощування темпів зростання економічних результатів від викорис-

тання виробничої потужності та досягнення стратегічних цілей у конкурентному 

ринковому середовищі. Із запропонованого визначення видно, що ділову актив-

ність підприємства можна охарактеризувати у фінансовому та нефінансовому 

аспектах.  

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, на-

самперед, у прискоренні обороту контрольованих економічних ресурсів в проце-

сі операційної діяльності. Нефінансовий аспект ділової активності розкриваєть-

ся через конкурентоспроможність та частку ринку продукції, ділову репутацію 

серед покупців і постачальників. Для цілей бухгалтерського аналізу підприємни-

цької діяльності нефінансових корпорацій та забезпечення прийняття адекват-

них рішень управлінським персоналом щодо прискорення оборотності контро-

льованих економічних ресурсів доречним вважаємо зупинитися на фінансовому 

аспекті. 

Відзначимо, що всі факти господарського життя можуть бути пояснені їх 

договірною природою, що випливає з обміну цінностями. Представники еконо-

мічного спрямування в теорії бухгалтерського обліку (Є.Є.Сіверс, Л. Гомберг, 

Н.А. Блатов, Ч. Гаррісон, Ф. Рей) закон двоїстості пояснювали саме поняттям 

міни (обміну цінностями). Відтак, всі цінності підприємства класифікувалися у 
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три групи: речові (Р), грошові (Г) та умовні (як зобов’язання сплатити - власні 

або чужі - У). При цьому всі господарські операції економічної одиниці з обміну 

цінностями характеризувалися як господарські обороти. 

На початку ХХ ст. відомий бухгалтер та фахівець у сфері балан-

сознавства проф. Н.А. Блатов довів, що існують тільки 8 типів господарських 

оборотів, що розкривають рух можливих трьох груп цінностей господарства (ре-

чових, грошових та умовних) по стадіях кругообороту капіталу підприємства 

(рис. 1) [1]. 

 
Бухгалтерський аналіз оборотів господарських операцій уможливлює ви-

значення напрямків розвитку тенденцій кругообороту авансованого капіталу, 

виявлення причин зміни масштабів діяльності, а також знаходження «вузьких 

Г 

Р Р 

У У 

де 1 – обмін грошей на речові цінності (придбання виробничих запасів, основних 
засобів за гроші – процес постачання); 

2 - обмін речових цінностей на гроші (збут готової продукції, одержання 
виручки від реалізації готової продукції – процес реалізації за гроші); 

3 - обмін речових цінностей на умовні цінності, тобто на чужу обіцянку платежу 
(визнання дебіторської заборгованості за товарними операціями – процес 
реалізації, нарахування доходів); 

4 - обмін умовних цінностей на речові цінності, тобто власна обіцянка платежу 
(визнання кредиторської заборгованості за товарними операціями – процес 
постачання, нарахування витрат); 

5 - обмін грошей на умовні цінності (погашення кредиторської заборгованості); 
6 - обмін умовних цінностей на гроші (погашення дебіторської заборгованості); 
7 - обмін одних речових цінностей на інші речові цінності (виробництво готової 

продукції – процес виробництва); 
8 - обмін одних умовних цінностей на інші умовні цінності (зміни в структурі 

процесу фінансування, одержання прав контролю економічних ресурсів) 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

8 

Рис. 1. Квадрат професора Блатова як теоретична основа розвитку 
бухгалтерського аналізу оборотів господарських операцій 

 
місць» сповільнення або прискорення обороту інвестованого в бізнес капіталу. У 

якості інформаційної бази аналізу оборотів господарських операцій проф.  

Д.А. Панков та Л.С. Воскресенська рекомендують застосовувати оборотно-

сальдову шахматну відомість [2]. Побудова такої оборотно-сальдової шахматної 

відомості обґрунтовується цими авторами тим, що вона забезпечує рівність під-

сумкових даних за стовпцем та графою кожного рахунку.  

Для побудови оборотно-сальдової шахматної відомості зазначені науковці 

рекомендують традиційну шахматну відомість доповнювати інформацією про 

залишки по рахунках із дотриманням таких правил: початкове сальдо активних 

рахунків наводиться за рядком, у якому відображаються дебетові обороти, кін-

цеве сальдо активних рахунків – за стовпцем, в якому відображаються кредито-

ві обороти; за пасивними рахунками навпаки - початкове сальдо наводиться за 

стовпцем, у якому відображаються кредитові обороти, кінцеве сальдо – за ряд-

ком, у якому відображаються дебетові обороти. Стосовно активно-пасивних ра-

хунків, то дані групуються за субрахунками та за наведеними вище правилами 

заносяться у відомість. Макет оборотно-сальдової шахматної відомості наведе-

но на рис. 2. 
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Рис. 2. Формат оборотно-сальдової шахматної відомості. 
Використано джерело [2, с. 25] 

 

Такий методологічний прийом вважаємо доречним, оскільки він уможлив-

лює визначення загальних тенденцій зміни оборотності та масштабу діяльності. 
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хунків, то дані групуються за субрахунками та за наведеними вище правилами 

заносяться у відомість. Макет оборотно-сальдової шахматної відомості наведе-
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Рис. 2. Формат оборотно-сальдової шахматної відомості. 
Використано джерело [2, с. 25] 

 

Такий методологічний прийом вважаємо доречним, оскільки він уможлив-

лює визначення загальних тенденцій зміни оборотності та масштабу діяльності. 
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Проте, насамперед, для потреб аналізу оборотів цей прийом потребує визна-

чення основних типів господарських операцій, в результаті яких відбулося збі-

льшення (зменшення) інвестованого у операційну діяльність капіталу. 

У праці проф. Д.А. Панкова та Л.С. Воскресенської для потреб бухгалтер-

ського аналізу оборотів господарських операцій здійснено класифікацію 11 типів 

господарських операцій відносно змін елементів балансового рівняння з ураху-

ванням чотирьох типів впливу господарських операцій на зміни у балансі та ре-

комендовано розширити основне балансове рівняння до А = К + З + Д – В [2, 

с.27-28]. Таке балансове рівняння пропонуємо визнати адитивною факторною 

моделлю активів економічної одиниці. 

Наукову ідею Д.А. Панкова та Л.С. Воскресенської пропонуємо розвинути 

через 8 типів господарських оборотів, що знайшли свого узагальнення у «квад-

раті професора Блатова». Тоді можливі варіанти господарських операцій відно-

сно балансу можуть бути подані таким чином (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Аналітична класифікація типів господарських операцій, в результаті яких 
відбувається збільшення (зменшення) господарських оборотів 

Типи господарських оборотів 
Аналітичне 

бухгалтерське рівняння 
Тип господарської 
операції відносно 
валюти балансу А К З Д В 

1. Обмін грошей на речові цінності (Г→Р) 
(витрачання грошового капіталу на засоби 
виробництва) 

↓ ↓    Модифікація 
зменшення 

2. Обмін речових цінностей на гроші (Р→Г) 
(реалізовано створену додану вартість) ↑ ↑    Модифікація 

збільшення 
3. Обмін речових цінностей на умовні цінності 
(Р→У) (визнано дохід через нарахування 
дебіторської заборгованості) 

↑   ↑  Модифікація 
збільшення 

4. Обмін умовних цінностей на речові цінності 
(У→Р) (визнано кредиторську заборгованість 
за оприбутковані засоби виробництва)  

↑  ↑   Модифікація 
збільшення 

5. Обмін грошей на умовні цінності (Г→У) 
(погашено кредиторську заборгованість) ↓  ↓   Модифікація 

зменшення 
6. Обмін умовних цінностей на гроші (У→Г) 
(списано собівартість на фінансовий 
результат) 

↓    ↑ Модифікація 
зменшення 

7. Обмін одних речових цінностей на інші 
речові цінності (Р→Р) (процес виробництва) ↑↓     Пермутація активу 

8. Обмін одних умовних цінностей на інші 
умовні цінності (У→У) (процес фінансування)   ↑↓   Пермутація пасиву 

 

Аналізуючи типи господарських операцій відносно їх впливу на валюту 

балансу з табл.1, слід відмітити, що об’єктами аналізу оборотів господарських 

 
операцій необхідно обрати лише ті типи господарських операцій, що призводять 

до модифікацій валюти балансу, а саме операції 1 - 6. Відтак, адитивну 

факторну модель зміни (Δ) валюти балансу (ВБ), що розкриває інформацію про 

загальну тенденцію господарського обороту (ГО) капіталу підприємства, 

пропонуємо подати у такому вигляді: ΔВБ = ГО2 + ГО3 + ГО4 – ГО1 – ГО5 – ГО6 . 

З такої факторної моделі випливає, що на зміну валюти балансу 

впливають збільшення оборотів (за операціями 2, 3, 4) та зменшення оборотів 

(за операціями 1, 5, 6) активів підприємства. При цьому збільшення та 

зменшення обороту активів, а відтак валюти балансу, може відбуватися за 

рахунок збільшення обороту власного капіталу (ГО2) або зменшення обороту 

власного капіталу (ГО1), збільшення обороту від доходів від реалізації (ГО3) або 

зменшення обороту від зростання собівартості реалізованої продукції (ГО6), 

зростання зобов’язань (ГО4) або зменшення зобов’язань (ГО5). Отже, ана-

літичний висновок за результатами аналізу господарських оборотів операційної 

діяльності за типами забезпечує інформацією про масштаби впливу зміни суми 

капіталу, зобов’язань, доходів, витрат на інтенсифікацію стратегічної ділової 

активності економічної одиниці. 
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