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Анотація: У статті досліджено сутність, значення та існуючі у науковій літературі
аспекти діагностики ділової активності підприємства. Сформульовано авторське ви-
значення ділової активності, а також ідентифіковано її роль у формуванні внутрі-
шніх та інтегральних екзогенних оцінок. Запропоновано набір показників для аналізу
ділової активності підприємств промисловості і торгівлі та технологію їх обчислення
за типовими формами бухгалтерської звітності України.

Abstract: This article explores the nature, value and existing scientific literature aspects
of diagnostics business activity. Author ‘s definition of business activity, and identified its
role in the formation of integrated internal and exogenous estimates. A set of indicators to
analyze the business activity of industry and commerce and technology for the
calculation of typical forms of financial statements Ukraine.
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Вступ: В умовах складних геополітичних та економічних реалій, необхідно-
сті переходу на новий рівень євроінтеграційних процесів, посилення міжнарод-
них суспільних і господарських зв’язків перед вітчизняними підприємствами
постає проблема інтенсифікації функціонування як основної умови їх розвитку.
Ділова активність виступає ключовою характеристикою ефективності діяльнос-
ті суб’єкта господарювання та головним фактором його комерційного успіху.
Поняття ділової активності є досить широким і комплексним, таким, що охоп-
лює практично всі аспекти функціонування підприємства. На рівень ділової ак-
тивності впливає широке коло як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Серед
останніх найсуттєвіший вплив чинять інноваційність керівництва та персоналу
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підприємства, його забезпеченість фінансовими ресурсами, наявність перспек-
тивних ідей розвитку.

Постановка задачі: Проблеми оцінювання та підвищення ділової активності
підприємства тривалий час знаходяться серед пріоритетів багатьох видатних
науковців і господарників. Результати вітчизняних і зарубіжних досліджень до-
зволяють аналітику здійснити комплексну діагностику даного аспекту ефектив-
ності функціонування бізнес-одиниць. До останніх ґрунтовних вітчизняних до-
сліджень цієї тематики слід зарахувати праці Антипенка Є.Ю., Лебедєвої А.М.,
Мєшкової Н.Л., Ткачук Г.Ю. та інших. Поряд з тим, на нашу думку, потребують
деякого уточнення питання трактування змісту, і, зважаючи на трансформацію
фінансово-бухгалтерських нормативних актів, технології визначення окремих
показників ділової активності підприємства.

Метою статті є розкриття сутності і значення ділової активності, а також об-
ґрунтування переліку її індикаторів, що дозволить забезпечити комплексність
бізнес-діагностики сучасних компаній, що належать до сфер промисловості та
торгівлі.

Результати: Поняття «ділова активність підприємства», як і будь-який ін-
ший термін, що стосується актуальних аспектів функціонування суб’єкта гос-
подарювання є об’єктом багатьох наукових і прикладних досліджень. Такий
стан справ, природно, передбачає наявність великої кількості цілком слушних
думок щодо трактування його змісту, висвітлення значення та шляхів підви-
щення ефективності управлінського впливу. Проаналізуємо визначення діло-
вої активності, запропоновані останнім часом вітчизняними науковцями у
табл. 1.

Таблиця 1
ТЛУМАЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ СУЧАСНИМИ ВІТЧИЗНЯНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ

Автор Трактування ділової активності

1 2

Анісімова О.М.
[1, с. 20]

Ділова активність підприємства характеризує економічну діяльність
конкретного підприємства, оцінюється в його межах і проявляється в
межах підприємства через зміну інтенсивності такого виду діяльності за
конкретний проміжок часу. У широкому розумінні цей термін означає
маркетингове і комерційне просування підприємства за умов залучення
максимально можливого ресурсного потенціалу із спрямуванням усього
спектру зусиль; у вузькому ж розумінні ділова активність підприємства
означає якість прийнятих управлінських рішень, що характеризується
висококваліфікованим менеджментом, повноту віддачі вкладених зу-
силь та ефективне використання наявних виробничих та комерційних
можливостей

Антипенко Є.Ю.,
Ногіна С.М.,
Піддубна Ю.С.
[2, с. 76]

Ділова активність — це комплексна характеристика діяльності підпри-
ємства, яка містить у собі оцінку ступеня напруженості та виконання
плану по всім видам показників діяльності; сукупність зусиль, спрямо-
ваних на зростання прибутковості підприємства та його інвестиційної
привабливості, пошук можливих резервів підвищення ефективності ви-
робництва, аналіз ефективності використання трудових, нематеріальних
і фінансових ресурсів, прагнення лідерства на ринку
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Закінчення табл. 1
1 2

Лебедєва А.М.
[3, с. 138]

Ділова активність підприємства — сукупність його дій стосовно ефек-
тивного використання виробничих і фінансових ресурсів, підвищення
оборотності активів і капіталу, економічного зростання, розширення се-
гменту на ринках збуту продукції, капіталу та підвищення ділової репу-
тації підприємства

Сачок В.Л.
[7, с. 49]

Ділова активність — багатогранна і багаторівнева категорія, яка в рин-
кових умовах стає інтегральною характеристикою господарюючого
суб’єкта щодо його відповідності об’єктивним (зовнішнім відносно
нього) економічним умовам. Ділова активність підприємства може бути
визначена як комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка
відображує ступінь переваги сукупності оціночних показників його дія-
льності, що визначають успіх підприємства на певному ринку за певний
проміжок часу, по відношенню до сукупності показників конкурентів

Ткачук Г.Ю.
[8, с. 89]

Ділова активність — відображення рівня ефективності використання, у
першу чергу активів підприємства та джерел їх утворення, і в той же
час характеристика якості управління ними, а також можливості функ-
ціонування та розвитку підприємства

Турило А.М.,
Зінченко О.А.,
Вчерашня І.С.
[9, с. 84]

Ділова активність підприємства — це економічна категорія, яка харак-
теризує економічну діяльність підприємства, діє і оцінюється безпосе-
редньо в межах даного підприємства і проявляється через зміну інтен-
сивності такого виду діяльності у часі

Окремі дослідники [1, 9] наголошують на необхідності розрізнення понять
«ділова активність» і «ринкова активність» підприємства. Так, на їх думку, рин-
кова активність підприємства характеризує його діяльність у зовнішньому рин-
кову середовищі. При цьому науковці пов’язують ділову активність з внутрі-
шніми чинниками розвитку підприємства, а ринкову — із зовнішніми. Поряд з
тим вважаємо, що не слід протиставляти ці два поняття, адже внутрішні зусилля
підприємства, індивідуальний характер формування ресурсів і їх наступної екс-
плуатація апріорі повинні відбуватися на основі аналізу та прогнозу розвитку
факторів зовнішнього середовища, основними з яких є параметри попиту та
конкурентної боротьби на ринку, доступність економічних ресурсів тощо. Зна-
чення ділової активності як об’єкта управлінського впливу важко переоцінити,
адже саме рівень ділової активності визначає базові характеристики підприємс-
тва (фінансово-майновий стан, витратність і прибутковість діяльності), і, як на-
слідок, поряд з факторами зовнішнього середовища чинить вирішальний вплив
на такі його інтегральні екзогенні оцінки, як кредитоспроможність, інвестицій-
на привабливість, конкурентоспроможність, економічна безпека та вартість
(рис. 1).

З огляду на зазначене, ділову активність, на нашу думку, доцільно ідентифі-
кувати як комплексну характеристику господарської діяльності суб’єкта бізне-
су, що визначається масштабністю залучення та інтенсивністю використання
ним наявних економічних ресурсів.
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Ділова активність підприємства

Фінансово-майновий
стан

Витратність
функціонування

Прибутковість
діяльності

 кредитоспроможність;
 інвестиційна привабливість;

 економічна безпека;
 вартість підприємства;

 конкурентоспроможність підприємства

Рис. 1. Вплив ділової активності підприємства
на параметри інших аспектів оцінювання підприємства

Відповідно до сформульованого нами визначення оцінювання ділової актив-
ності підприємства має відбуватися за такими аспектами (рис. 2).

Масштабність діяльності

Аспекти оцінювання ділової активності підприємств
промисловості та торгівлі

Інтенсивність експлуатації ресурсів

Обсяги ресурсів та ефектів
діяльності

Загальне правило
ефективності

Окремі параметри масштабу
функціонування

активи;
чисельність персоналу;
витрати консолідовані;
доходи консолідовані;
прибуток тощо

частка ринку;
кількість клієнтів;
номенклатура товарів;
рівень диверсифікації
діяльності тощо

Віддача сукупних активів Віддача окремих ресурсів

 фондовіддача;
 коефіцієнт оборотності оборотних

активів;
 зарплатовіддача тощо

 загальна віддача активів;
 тривалість одного обороту активів

Рис. 2. Аспекти діагностики та окремі індикатори ділової активності
підприємств промисловості та торгівлі
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До базових параметрів ресурсів та ефектів діяльності підприємства, що свід-
чать про її масштабність, слід віднести обсяги активів, консолідованих доходів і
витрат, чистої виручки та чисельність персоналу. При цьому важливо наголоси-
ти на необхідності застосування в якості основних результатних показників са-
ме обсягів консолідованих витрат і консолідованих доходів. Адже процес фор-
мування остаточного фінансового результату (прибутку) передбачає врахування
ефектів не лише основної (профільної), а й іншої операційної, фінансової та ін-
шої (інвестиційної) діяльності підприємства. Компоненти консолідованих дохо-
дів та витрат підприємств промисловості та торгівлі представлено на рис. 3.

Доходи підприємства
консолідовані, ДК

Витрати підприємства
консолідовані, ВК

Чистий доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), р.2000

Інші операційні доходи,
р. 2120

Доход від участі в капіталі,
р. 2200

Інші фінансові доходи,
р. 2220

Інші доходи,
р. 2240

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг),

р.2050

Адміністративні витрати,
р. 2130

Витрати на збут,
р. 2150

Інші операційні витрати,
р. 2180

Фінансові витрати,
р. 2250

Втрати від участі у капіталі,
р. 2255

Інші витрати,
р. 2270

Рис. 3. Компоненти консолідованих доходів та витрат підприємств промисловості
та торгівлі (з прив’язкою до рядків Звіту про фінансові результати)

Черговим кроком оцінювання масштабності функціонування є відповідність
фактичного стану загальному правилу підвищення ефективності діяльності, або,
як його ще називають, «золоте правило економіки підприємства». Таке правило,
на нашу думку, має формулюватися таким чином: індекси зміни обсягів резуль-
татних параметрів (консолідованих доходів і прибутку до оподаткування) ма-
ють бути більшими за індекси зміни величини ресурсних параметрів (активів і
консолідованих витрат). Саме ж правило у формалізованому вигляді слід пода-
ти таким чином:
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ДОК ПКД)А(B ІІІ ≤≤ , (1)

де ІА, ІВк, ІДк (в), Ід, Іп — індекси зміни обсягів відповідно активів (ІА), консолі-
дованих витрат (ІВк), консолідованих доходів (ІДк) і прибутку до оподаткування
підприємства (ІПдо) за аналізований період.

Для повного описання масштабності діяльності підприємства можна проана-
лізувати динаміку окремих показників, таких як частка ринку; кількість клієн-
тів; середня вартість замовлення; частка продукції (товарів, робіт, послуг), що
експортується, величина виробничої потужності та коефіцієнт її використання;
коефіцієнт забезпеченості угодами; параметри номенклатури пропонованих
продукції, товарів, робіт і послуг; рівень диверсифікації діяльності тощо. При
цьому основними показниками номенклатури виготовлюваної продукції (това-
рів, робіт, послуг) можуть виступати:

 глибина — варіанти пропонування кожного окремого товару в межах асо-
ртиментної групи;

 ширина — загальна кількість асортиментних груп, що їх виробляє підпри-
ємство;

 насиченість — загальна кількість окремих товарів, які входять до складу
товарної номенклатури;

 гармонійність — ступінь подібності товарів різних асортиментних груп з
погляду їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва або інших
параметрів.

Ще одним аспектом оцінювання ділової активності підприємства виступає
діагностика інтенсивності експлуатації основних виробничих ресурсів — фі-
нансових ресурсів, основних засобів, оборотних активів і персоналу. Така діаг-
ностика здійснюється за допомогою показників оборотності вказаних ресурсів,
технологію розрахунку яких наведено у табл. 2.

Таблиця 2
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ БАЗОВИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Назва показника Формула розрахунку показника

1. Загальна віддача активів (ка-
піталовіддача)

СР

К

А
ДЗВА = ,

де ДК — обсяг консолідованих доходів підприємства за
період; АСР — середній за період обсяг активів підприємства

maxЗВА→

2. Тривалість одного обороту
активів

ЗВА
ТО П

А
t= ,

де tП — тривалість аналізованого періоду у днях

minТОА →
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Закінчення табл. 2

Назва показника Формула розрахунку показника

3. Фондовіддача

СР

Ч
ОсЗ

ВФВ = ,

де ВЧ — обсяг чистої виручки від реалізації продукції, то-
варів, робіт, послуг за період; ОсЗСР — середня за період ве-
личина основних засобів підприємства

maxФВ→

4. Фондомісткість ФВ
1

В
ОсЗФМ

Ч

СР == .

minФМ→

5. Коефіцієнт оборотності
оборотних активів

СР

Ч
ОбА ОбА

ВКО = ,

де ОбАСР — середній за період обсяг оборотних активів

maxКООбА →

6. Тривалість одного обороту
оборотних коштів ОбА

П
ОбА KО

tТО = ;

minТООбА →

7. Зарплатовіддача
ФОП

ВЗВ Ч= ,

де ФОП — фонд оплати праці за період

maxЗВ→

Висновки та пропозиції. Діагностика рівня ділової активності є важливим
компонентом аналізу ефективності діяльності підприємства, результати якої
мають стати підґрунтям для ухвалення і реалізації ефективних управлінських
рішень. Запропонований перелік показників ділової активності може бути до-
повнений новими індикаторами, ідентифікація яких стає можливою за умови
формування на підприємстві комплексної системи внутрішнього управлінсько-
го обліку. Зокрема такі показники можуть характеризувати віддачу активів опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності, а також окремих функцій, де-
партаментів і підрозділів підприємства.
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