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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті досліджено прикладні аспекти ділової активності підприємства, розкрито її характерні ознаки. Визначено 
показники, якими оцінюється ділової активності підприємства та особливості їх застосування. Проведено аналіз дотримання 
«золотого правила економіки» підприємства, порівняння стану дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотності 1 
тривалості операційного циклу та його складових ПАТ «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ».  

Ключові слова: ділова активність підприємства, рівень ділової активності, «золоте правило економіки» 
підприємства, оборотність.  
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APPLIED ASPECTS OF THE ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY OF THE 

ENTERPRISE 
 

The purpose of the article is to researchthe theoretical and methodological foundations of the process of assessing the 
business activity of an enterprise, to analyze the indicators of business activity of an enterprise and assess its level, to identify its 
impact on financial stability and profitability, to determine ways and reserves to strengthen the level of business activity of the 
enterprise.The main purpose of analyzing the enterprise’s business activity is to make effective management decisions to ensure 
sustainable development and increase its’s competitiveness in a market environment. 

The article explores the applied aspects of the business activity of the enterprise, reveals its characteristic features. The 
indicators that evaluate the business activity of the enterprise and the features of their application are determined. The analysis of 
compliance with the enterprise’s"golden rule of economics, comparison of the state of receivables and payables,he operating cycle 
turnover and duration and its components of PJSC "Lviv confectionery factory "Svitoch" are carried out.The analysis confirmed a 
slowdown in the progressive development of the company and a decrease in the level of its business activity: only in 2018 there is a 
high level of business activity of the studied enterprise; the level of business activity is low during 2019-2020. There is a steady 
trend for the assets accumulation and for decreasing the level of financial stability during the analyzed years, the increase in equity 
exceeded the increase in invested capital into assets by 8.3% butcaused the decreasing in the level of profitability of sales of 
products.The duration of the operating cycle decreased from 144.2 days in 2018 to 135.9 days in 2020 due to the fact that the 
turnover of tangible elements of current assets and receivables accelerated. This led to the release of working capital in the amount 
of UAH 59.3 million in 2020. 

The main directions forincreasingthe business activity of PJSC"Svitoch" can be:increasing in inventory turnover ratios, 
receivables, work in progress, improving the state of settlements with debtors, in particular by introducing advance payments for 
goodsand strict control over the level of settlements and payment discipline for all participants in economic relations. 

Keywords: business activity, enterprise, level of business activity, stages of business activity, business activity of the 
manager. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

З метою уникнення кризових явищ у виробничо-фінансовій діяльності, кожному підприємству для 

забезпечення стійкого економічного зростання потрібно мати високий рівень ділової активності, 

результатом якої єзахищеність від ризиківфінансових втрат та невдач в умовах економічної нестабільності 

та конкуренції.  

Дослідження категорії ділової активності на сьогоднішньому етапі ринкової турбулентності та 

економічної нестабільності в Україні виправдано, оскільки вона відображає власне зміни в економіці, коли 

виникає потреба порівняння величини вкладених ресурсів з поточними та кінцевими результатами від 

їхнього використання, що безпосередньо впливає на фінансовий стан будь-якого ринкового суб’єктам. 

 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних основ процесу оцінювання ділової 

активності підприємства, проведення аналізу показників ділової активності підприємства та оцінювання її 

рівня, виявлення її впливу на фінансову стійкість та рентабельність, визначення шляхів та резервів 

посилення рівня ділової активності підприємства.  
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Аналіз досліджень та публікацій 

Дослідженню ділової активності підприємства присвячена значна кількість наукових публікацій, 

серед яких актуальними є праці Н. Бугаса, Г. Костюка, В. Вітлінського, А. Дорошенко, Т. Куриленка, Г. 

Ямбоко, В. Сидоренко й Г. Мельник, В. Руденка, Ю. Тимчишин-Чемерис і С. Гвоздь, М. Білик й О. 

Павловської та інших. Дослідження різних бачень у понятті «ділова активність підприємства» свідчить про 

їхнє розмаїття.  

Більшість науковців під діловою активністю розуміють «комплексну характеристику діяльності 

підприємства, яка містить в собі оцінку ступеня напруженості та виконання плану за всіма видами 

показників діяльності; сукупність зусиль, спрямованих на зростання прибутковості підприємства та його 

інвестиційної привабливості; пошук можливих резервів підвищення ефективності виробництва; аналіз 

ефективності використання трудових, фінансових ресурсів; прагнення лідерства на ринку» [1, с. 76; 2, с. 89]. 

За визначенням О. Ф. Томчук, ділова активність  поєднує внутрішній рівень, який відображає ефективність 

використання фінансово-господарських ресурсів підприємства та інтенсивність її зміни в часі, та зовнішній 

– зусилля підприємства, спрямовані на забезпечення сталого економічного зростання досягнення лідерських 

позицій на ринку [3, с. 992]. Дехто під діловою активністю підприємства розуміють «інтенсивність його 

діяльності в напрямах мобілізації наявних ресурсів підприємства з метою забезпечення економічного 

зростання та активності в зовнішньоекономічному середовищі, а відповідно до показників, які її 

характеризують, включають абсолютні показники виробничого потенціалу підприємства та показники 

ефективності його діяльності» [4, с. 289].  

Л. Г. Дончак й О. М. Ціхановська під діловою активністю розуміють «складну характеристику 

бізнес-середовища підприємства, яка зумовлює його платоспроможність, фінансову стійкість та 

стабільність, а також визначає стан підприємства на ринку, забезпеченість і ефективність використання усіх 

видів ресурсів та результати господарювання» [5, с. 251].  

 

Виклад основного матеріалу 

Ділова активність постає вирішальним фактором комерційного успіху, водночас вона виступає 

визначальною характеристикою становища підприємства на ринку [6, с. 74-75.].  

Поняття «ділова активність» є достатньо широким та охоплює майже всі сфери фінансово-

господарської діяльності підприємства і відображає прагнення підприємств до забезпечення динамічності 

розвитку і досягнення поставлених цілей у різних напрямах діяльності. Основною метою оцінювання та 

аналізу ділової активності підприємств є прийняття ефективних управлінських рішень для забезпечення 

сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності за умов ринкового середовища. 

На сьогодні першочергове завдання, яке стоїть перед керівниками сучасних підприємств, є 

використання комплексу заходів, що забезпечать зростання рівня активності суб’єкта господарювання на 

ринках капіталу, товарів та робочої сили і дадуть змогу підвищити рівень їх конкурентоспроможність [7, с. 

112]. Нерідко ділову активність зводять до сукупності показників, які характеризують оборотність ресурсів 

та фактично виражають собою ефективність використання матеріальних ресурсів.  

Необхідно відмітити, що єдиної методики для оцінювання ділової активності немає: її оцінюють, 

досліджуючи дотримання вимог «золотого правила» [4], порівнюючи стан дебіторської і кредиторської 

заборгованості, аналізуючи оборотність активів і капіталу, а також показники рентабельності [8]. 

Розглянемо динаміку основних показників фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львiвська 

кондитерська фабрика «Свiточ» (далі ЛКФ «Світоч») на рис. 1. 

Як бачимо, величина доходу підприємства щорічно зростає: із суми 2260 млн грн у 2018 р. до 2560,4 

млн грн у 2020 р. За період 2018-2020 рр. чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 300,4 млн. грн, 

що складає 11,7 % приросту. Водночас, за цей же період сума валового прибутку товариства збільшилася із 

208,2 млн грн до 261,1 млн грн або на 52,9 млн грн, що складає 20,3 %. Це позитивно характеризує ділову 

активність підприємства, адже фінансовий результат зріс вищими темпами, ніж дохід від реалізації 

продукції. Прибуток від операційної діяльності за цей період збільшився із 165,4 млн грн до 175,3 млн грн, 

що складає майже 6%. Найважливішим у цьому аналізі є темп приросту чистого прибутку: він за 

досліджуваний період зменшився із 128,34 млн грн до 70,44 млн грн або на 45,1%. 

Розглянемо, як виконується «золоте правило економіки» підприємства на рис. 2. Бачимо, що 

динаміка аналізованих показників неоднорідна:  

- чистий дохід за роками змінювався:  у 2018 р. – зменшився на 0,6%, у 2019 р. – збільшився 

на 8% у 2020 р. збільшився на 4,9%; 

- валовий прибуток збільшився: у 2018 р. – на 3,3%, у 2019 р. – на 11,7%, у 2020 р. – на 

12,3%; 

- прибуток від операційної діяльності: у 2018 р. збільшився на 6,7%, у 2019 р. зменшився на 

0,8%, у 2020 р. зріс на 6,9%; 

- чистий прибуток: у 2018 збільшився на 117,6%, у 2019 р. зменшився на 0,9%, у 2020 р. 

зменшився на 44,6%. 
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Рис. 1. Динаміка обсягів діяльності ПАТ "ЛКФ "Свiточ", тис. грн 

Складено на основі [9] 

 

Найвищих темпів зростання активів товариство досягнуло у 2019 році: 123,2 % порівняно із 2018 

роком (104,2% ). Це відбулося завдяки зростанню вартості необоротних активів аж на 101,4% % та вартості 

оборотних активів на 6,7%. У 2019 році були придбані основні засоби на суму 253,8 млн грн, що суттєво 

збільшимо матеріальну базу та дало поштовх до збільшення доходів. У 2020 році приріст основних засобів 

становив 36,6%. Водночас, вартість оборотних активів за цей рік зменшилася на 4,8 %.  

 
Рис. 2. Динаміка обсягів діяльності і фінансових результатів ПАТ "ЛКФ "Свiточ", % до попереднього року  

(розраховано на основі [9]) 

 

Протягом 2018-2020 рр. приріст власного капіталу складав величину більшу 100%, проте темпи 

зростання його уповільнюються: у 2018 р. темп приросту власного капіталу становив 12,5% порівняно із 

2017 роком, у 2019 р – 10,8%, а у 2020 р. – всього 7,2%. Поясненням цього є уповільнення приросту 

нерозподіленого прибутку товариства, що в довготривалій перспективі може призвести до скорочення 

власних ресурсів.  

Підтвердження негативної тенденції ділової активності бачимо щодо зміни чистого прибутку. У 

2018 р. товариством було отримано чистий прибуток на суму 128339 тис. грн, у 2019 р. сума чистого 

прибутку зменшилася до 127222 тис. грн (або на 0,9%).У 2020 р. товариство отримало чистого прибутку у 

розмірі 70,4 млн. грн, що на 53,9% менше. Така динаміка була зумовлена зростанням більше, ніж удвічі 

величини інших витрат (з 29,48 млн грн до 60,05 млн грн). 
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Загалом бачимо уповільнення поступального розвитку товариства та зниження рівня його ділової 

активності (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Темпи зростання (+) та скорочення (-) загальних показників господарської діяльності  

ПАТ "ЛКФ "Свiточ" за 2018–2020 рр., % 

Показники 2018/2017 2019/2018 2020/2019 
Рівень ділової 

активності 

Зростання чистого прибутку 117,6 99,1 55,4 низький 

Зростання обсягу чистого доходу 98,2 108,0 104,9 середній 

Зростання середньорічної вартості власного капіталу 112,5 110,8 107,2 високий 

Зростання середньорічної вартості активів 104,2 123,2 116,5 високий 

Рівень ділової активності  високий середній середній  

Розраховано на основі [9] 

 

За даними таблиці бачимо, що лише у 2018 році рівень ділової активності високий, адже 

виконуються усі вимоги «золотого правила». У 2019 і у 2020 рр. рівень ділової активності середній, правило 

за однією з нерівностей не виконується (адже чистий прибуток демонструє негативний тренд). Причому 

темп падіння чистого прибутку у 2020 р. більше 50%. 

Результати оцінювання співвідношень темпів зростання основних економічних показників за 2017–

2020 рр. наведено в табл. 2. Спостерігається стійка тенденція протягом 2018–2020 рр. до нагромадження 

активів та скорочення рівня фінансової стійкості протягом аналізованих років (тільки у 2018 р. приріст 

власного капіталу підприємств перевищував приріст капіталу, інвестованого в активи, відповідно, на 8,3 %) 

та зниження рівня рентабельності продажу продукції за рахунок випередження темпів зростання чистого 

доходу над темпами зростання чистого прибутку у 2019–2020 рр. Порівняння темпів зміни за чотирма 

елементами вказує на відсутність ідеального співвідношення між темпами зростання аналізованих 

показників. 

 

Таблиця 2  

Співвідношення темпів зростання показників господарської діяльності  

ПАТ "ЛКФ "Свiточ" за 2017–2020 рр. % до попереднього року 

Роки Тчп>Тчд +/– Тчд>Твк +/– Т вк> Та +/– Та > 100% +/– 
Рівень ділової 

активності 

2018/2017 117,6>98,2 + 98,2<112,5 - 112,5>104,2 + 104,2>100 + високий 

2019/2018 99,1<108,0 - 108<110,8 - 110,8<123,2 - 123,2>100 + низький 

2020/2019 55,4<104,9 - 104,9<107,1 - 107,2<116,5 - 116,5>100 + низький 

Розраховано на основі [9] 

 

Висока ділова активністьза трьома з чотирьох умов характерна лише 2018 р. (невиконання 

нерівності щодо перевищення темпів зростання чистого доходу над темпомзростаннявласного капіталу 

складає відповідно 98,2 % проти 112,5 %). В інші рокизафіксованонестійкеспіввідношенняланцюгових 

темпів усіх показників за виключенням останнього, тобто в усі роки темп зростання активів складає 

величину більшу 100 %. Розрахунками підтверджено, що лише у 2018 р. має місце високий рівень ділової 

активності досліджуваного підприємства; у 2019 р. і у 2020 р. рівень ділової активності – низький. 

Із рис. 3 бачимо, що коефіцієнт оборотності активів на ПАТ «ЛКФ «Світоч» має стабільну 

тенденцію до зменшення (2018 р. – 1,71 раза, 2019 р. –1,50 раза, 2020 р. – 1,35раза). Можна стверджувати, 

що така динаміка свідчить про неефективність використання активів у досліджуваного товариства, адже 

оборотність зменшилася на 21,5 %. Оборотні активи підприємства за 2020 рік здійснюють 2,65 оборота. 

Бачимо, що впродовж трьох років даний показник має позитивну динаміку, тобто він зріс із 2,50 до 2,65. Це 

відбулося завдяки прискоренню оборотності запасів (із 9,5 до 10,53) та прискорення оборотності 

дебіторської заборгованості (із 3,48 до 3,88). Тривалість одного обороту запасів на ПАТ «ЛКФ «Світоч» у 

2018 р. становила 37,9 дня, у 2019 р. – 35 днів, у 2020 р. – 34,5 дня.  

Важливою складовою оцінювання ділової активності підприємств є аналіз стану дебіторської та 

кредиторської заборгованостей. Так, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на ПАТ «ЛКФ  

«Світоч» в динаміці прискорюється із 3,48 у 2018 р. до 3,88 дня у 2020 р. Одночасно це означає  позитивне 

зниження тривалості її погашення: із 103,4 дня у 2018 р. до 92,8 дня у 2020 р.  

Протилежна тенденція спостерігається за коефіцієнтом кредиторської заборгованості. Зменшення 

значення коефіцієнта з 10,32 в 2018 р., до 9,6 в 2020 р. свідчить про зменшення швидкості погашення 

кредиторської заборгованості підприємством. Так, середній термін повернення боргів на ПАТ «ЛКФ 

«Світоч» у 2018 р. становив 34,9 дня, а в 2020 р. термін погашення становив 37,5 дня. 

Порівнюючи терміни погашення дебіторської у кредиторської заборгованостей товариства, бачимо 

нерівномірність цих процесів: адже у 2020 р. товариство змушене кожні 38 днів погашати в середньому свої 

борги, тоді як дебітори розраховуються перед товариством за придбані товари (продукцію) кожні 97 днів. 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 5, Том 1 292 

 
Рис. 3. Оборотність ПАТ "ЛКФ "Свiточ» (розраховано на основі [9]) 

 

За категоріями ділової активності така ситуація свідчить про низький її рівень та необхідність 

управління дебіторською заборгованістю шляхом прискорення її погашення. 

У табл. 3 розраховано тривалість виробничого, операційного й фінансового циклів. 

 

Таблиця 3 

Тривалість операційного циклу ПАТ «ЛКФ «Світоч» у 2018-2020 рр. 

Оборотність у днях 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Відхилення 2020 р. 

від 2018 р., +; - 

- виробничих запасів  33,1 30,1 28,8 -4,27 

- незавершеного виробництва 1,1 1,0 1,2 0,12 

- готової продукції 0,2 0,5 0,7 0,43 

- дебіторської заборгованості 103,4 97,1 92,9 -10,51 

- грошових активів 5,4 8,3 6,4 1,08 

- інших елементів оборотних активів 1,0 1,0 1,1 0,08 

- кредиторської заборгованості 34,9 38,8 37,5 2,61 

Тривалість операційного циклу  144,2 141,5 135,9 -8,34 

Тривалість виробничого циклу 37,9 35,0 34,2 -3,72 

Тривалість фінансового циклу 106,4 93,3 89,6 -16,84 

Розраховано на основі [9] 

 

Тривалість обороту виробничих запасів товариства складала у середньому за 2018 рік 33,1 дня, за 

2019 р. – 30,1 дня, і за 2020 рік – 28,8 дня. Прискорення тривалості оборотності виробничих запасів склала 

4,27 дня, що оцінюємо як покращення ділової активності. 

Збільшення тривалості обороту незавершеного виробництва і готової продукції не зумовлюють 

негативних наслідків, адже сумарне уповільнення за цими елементами матеріальних активів складає всього 

0,55 дня. 

Тривалість виробничого циклу, яка відображає час, протягом якого оборотні активи перебувають у 

матеріальній формі в процесі технологічного процесу виготовлення готової продукції, зменшилася із 37,9 

дня у 2018 р. до 35 днів у 219 р. та на кінець досліджуваного періоду склала 34,2 дня. 

Позитивним фактором для зміцнення платоспроможності товариства є прискорення терміну 

розрахунків з дебіторами за товари, роботи і послуги із 103,4 дня, до 92,9 дня. Загалом прискорення за цим 

елементом склало 10,51 дня, що посилює ділову активність товариства. 

Негативним оцінюємо зниження швидкості обороту грошових коштів: вона з 5,4 дня у 2018 р. 

збільшилася до 6,4 дня у 2020 р. Загалом така тривалість обороту грошових коштів не є загрозливою з 

позицій необхідності забезпечення ліквідності боргових зобов’язань будь-якого підприємства. 

Уповільнення тривалості розрахунків з кредиторами товариства із 34,9 дня у 2018 р. до 37,5 дня у 

2020 р. (на 2,61) погіршує стан ділової активності. Проте не виступає загрозливим фактором у забезпеченні 

платоспроможності товариства.  

Завдяки тому, що оборотність матеріальних елементів оборотних активів та дебіторської 

заборгованості прискорилася тривалість операційного циклу зменшилася із 144,2 дня у 2018 р. до 135,9 дня 

у 2020 р. (на 8,34 дня). Це зумовило вивільнення оборотного капіталу на суму 59,323 млн грн за 2020 рік. 

Розрахувавши тривалість фінансового циклу товариства за 2018-2020 рр. бачимо його прискорення 

із 106,4 дня у 2018 р. до 93,3 дня у 2019 р. та на кінець 2020 р. – 89,6 дня. Сумарне прискорення його за три 



Економічні науки                                                    ISSN 2307-5740 

Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 5, Том 1 293 

роки склало 16,84 дня. Цьому сприяло зменшення оборотності за такими елементами: запасів, дебіторської 

заборгованості та збільшення – за кредиторською заборгованістю. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

З проведеного аналізу ділової активності ПАТ «ЛКФ «Світоч» основними напрямами для її 

підвищення можна мають стати: 

– використання сучасних технологійворганізації технологічного прогресу; 

– удосконалення організаційної структури управління за рахунок перегляду повноваженьїї 

працівників; 

– підвищеннякоефіцієнтів оборотності запасів, дебіторської заборгованості, незавершеного 

виробництва; 

– підвищення конкурентоспроможності продукції та послугзарахунокпідвищенняякостітовару та 

послуг; 

– поліпшення стану розрахунків з дебіторами, зокрема шляхом запровадження авансових платежів 

за товари, роботи, послуги та жорсткого контролю за станом розрахунків та платіжної дисципліни усіх 

учасників господарських зв’язків. 
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