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Стабільність діяльності суб’єктів господарюван-
ня в умовах ринкових відносин забезпечується наяв-
ністю постійних надійних зв’язків із постачальниками
матеріальних ресурсів, розвиненістю торговельних
відносин, дотриманістю вимог до технічного і техно-
логічного стану виробництва, доступністю до кредит-
них джерел коштів, сформованістю кадрового потен-
ціалу. Ці умови стабільного розвитку неможливо до-
сягти без постійного моніторингу кредитного, фінан-
сового, товарного ринків, ринку праці тощо, тобто без
пошуку найсприятливіших засобів досягнення основ-
ної мети функціонування, без прояву активної позиції
у діловому світі. Отже, від ділової активності під-
приємств залежить, по-перше, успішність ведення
господарської діяльності, по-друге, ефективність су-
спільного виробництва і його соціальна спрямованість,
що підкреслюється в основних положеннях та безпо-
середньо у меті Господарського кодексу України [3].

Питанню щодо визначення сутності ділової
активності, її оціннюванню присвячено наукові праці і
вітчизняних, і зарубіжних учених-економістів [1 – 14].
Ділова активність розглядається у широкому і вузь-
кому значенні відповідно як спектр зусиль щодо про-
сування продукції (активність у зовнішньому еконо-
мічному середовищі) та виробнича і комерційна діяль-
ність (внутрішня активність). Крім того, О. І. Марченко
визначає ділову активність як складну, інтегровану ха-
рактеристику бізнес-середовища підприємства [9].
А. М. Турило, О. А. Зінченко, І. С. Вчерашня дослі-
джують ділову активність у порівнянні із ринковою і
економічною активністю і підкреслюють, що остання
є більш загальним і містким поняттям, що оцінюється
з позиції внутрішньо-зовнішнього середовища, а діло-
ва активність підприємства, на думку науковців, –
тільки з позиції внутрішнього середовища [10; 11].
Т. П. Куриленко під діловою активністю розуміє про-
цес управління ефективністю господарською діяльні-
стю суб’єктів економічних відносин [7]. У роботі
В. А. Ємельянова, М. П. Беляцького, П. А. Достан-
ко подається структура активності підприємства за
трьома рівнями, кожен з яких вміщує інший, а попе-
редній рівень поглинається наступним – це відповідно
рівень трудової активності співробітників, рівень діло-
вої активності підрозділів, рівень ринкової активності
підприємства [5, с. 15].

Однак потребують подальшого дослідження пи-
тання щодо визначення рівня ділової активності на
підприємстві у різних умовах функціонування (спри-
ятливих або кризових) для досягнення позитивних
економіко-фінансових результатів діяльності. Свого
розв’язання потребує завдання із визначення харак-
терних ознак ділової активності на рівні суб’єкта гос-
подарювання у порівнянні із іншими видами актив-
ності.

Метою статті визначено подальший розвиток те-
оретичних положень щодо сутності ділової активності
промислового підприємства в ринкових умовах гос-
подарювання.

У процесі дослідження терміну „ділова актив-
ність” насамперед зроблено акцент на сутності двох
окремих понять – „діло” і „активність”. В економічно-
му розумінні „діло” розглядається як процес, а для
промислового підприємства під „ділом”, здебільшо-
го, розуміють процес, пов’язаний із виробництвом і
реалізацією продукції. Отже, у цьому випадку ви-
значення ділової активності, надане В. В. Ковальовим
[6, с. 244], співпадає із наведеним вище висновком.

Поняття „активність” у словниках, енциклопеді-
ях трактується як невід’ємна частина діяльності [11].
У зв’язку із цим слід більш докладно розглянути спів-
відношення між діяльністю і активністю підприємства.
Як показали результати проведеного дослідження, у
цьому контексті доцільно:

– надавати оцінку діяльності – активна або па-
сивна на протязі певного періоду часу;

– визначати активність підприємства на певному
ринку (світовому, вітчизняному, регіональному тощо);

– розглядати активність підприємства за сфера-
ми діяльності (кредитною, страховою, майновою,
фінансовою тощо), які у свою чергу визначають види
активності – страхова, фінансова і т. п.;

– визначати активність підприємства за видами
діяльності – звичайною, основною, операційною, інве-
стиційною, фінансовою;

– розглядати активність підприємства за певни-
ми процесами – процес кредитування, процес реалі-
зації продукції тощо;

– оцінювати активність виконання управлінських
функцій (обліку, планування, контролю) тощо.

Таким чином, ділову активність промислового
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підприємства можна визначити як процес щодо за-
безпечення досягнення цілей розвитку підприємства
у сфері виробництва і реалізації продукції. Отже,
ступінь досягнення цілей розвитку на певному етапі
залежать від рівня ділової активності.

Ділова активність – це лише один із видів актив-
ностей, серед яких, крім зазначених вище, виділяють
інноваційну, соціальну, екологічну, ринкову, еконо-
мічну, технічну та інші. На авторську думку, ділова
активність має прояв не тільки у різних сферах, видах
діяльності, процесах, управлінських завданнях, функ-
ціях, стратегіях, але й тісно перетинається з іншими
видами активностей, наприклад, екологічною актив-
ністю – у процесі впровадження природоохоронних
заходів, соціальною активністю – у процесі реалізації
соціальних ініціатив.

Аналіз літературних джерел довів близькість за
змістом між поняттями ділова активність, ринкова та
економічна [5; 10; 11]. А. М. Турило та І. С. Вчераш-
ня у науковій роботі [11] наводять відмінність між цими
видами активності, що полягає в оцінці середовища,
що досліджується (відповідно внутрішнє, зовнішнє або
внутрішньо-зовнішнє). Слід наголосити на умови, за-
вдяки яким можуть визначатися зазначені види актив-
ностей промислових підприємств:

1) сформоване ринкове середовище (для ринко-
вої активності);

2) ведення господарської діяльності (для ділової
активності);

3) забезпечення нормативно-правових норм
здійснення економічних відносин (для економічної
активності).

Ділова активність досліджується на різних рівнях
(макро-, мікро-), відносно персоналу підприємства,

його структурних підрозділів. Для промислових
підприємств у цілому стан ділової активності визна-
чається рядом факторів, які наглядно продемонстро-
вано на рис. 1.

Як видно з рис. 1, ділова активність визначає і
впливає на результат усієї господарської і фінансово-
економічної діяльності, отриманий під дією різних фак-
торів.

У процесі проведеного дослідження виділено
характерні ознаки ділової активності суб’єктів госпо-
дарювання, які слід ураховувати під час управління
цим станом (рис. 2).

Також слід зазначити, що ділова активність су-
б’єкта господарювання виступає індикатором розви-
неності відносин, зв’язків, можливостей у державі, є
проявом прозорості діяльності, відкритості бізнес-про-
цесів, свідченням дієвості та дотримання законодав-
чих і нормативно-правових норм, наслідком ефектив-
ного управління (на відміну від ділової пасивності).

Термін „ділова активність” може використову-
ватися при оцінці різноманітних явищ, подій, станів з
різних позицій:

1) як властивість бізнесменів, підприємців;
2) для опису економічного стану в країни, фази

економічного циклу;
3) як циклічний процес при здійсненні маркетин-

гової діяльності;
4) як характеристика ринку збуту (розмір замов-

лень, стан розрахунків);
5) для оцінки діяльності підприємства (наприк-

лад, економічного потенціалу, рівня беззбитковості),
при плануванні;

6) для оцінки корпорацій: відкриття філій, від-
ділень;

Рис. 1.  Основні фактори, що впливають на ділову активність промислових підприємств
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7) у фінансовому аналізі підприємства на основі
сукупності коефіцієнтів.

У різноманітних дослідженнях використовують
таке поняття, як індекс (рівень) ділової активності за
різними видами діяльності (в промисловості, сфері
послуг, банківській сфері тощо), у територіальному
розрізі та інших випадках для характеристики змін,
економічного стану [4; 12; 14]. Широке розповсю-
дження набув індекс ділової активності PMI (National
Association of Purchasing Managers – PMI index), який
є результатом опитування менеджерів за закупівлями
у промисловій сфері. Рівень ділової активності регіо-
ну [1] ототожнюється з його активністю у сфері інвес-
тицій, інновацій, екологічної безпеки, підприємництві,
а індекс ділової активності регіону [14] оцінює ситуа-
цію у економічному циклі розвитку цього регіону.

О. О. Кухарєва і М. В. Корнєєв розглядають діло-
ву активність невід’ємно від конкурентоспроможності
підприємства [8], при цьому конкурентоспроможність
товару, на погляд науковців, є одним із критеріїв діло-
вої активності поряд із ефективністю менеджменту,
ефективністю маркетингової діяльності та ефектив-
ністю фінансової діяльності підприємства. Наведені
критерії характеризуються показниками, що врахову-
ють стан конкурентів, споживачів, фактори впливу. При
цьому для оцінки ділової активності пропонується ви-
значати інтегральний (комплексно-комбінований) по-
казник, який включає такі групи показників, як:

– ефективності виробничої діяльності: коефіцієн-
ти рентабельності, показник продуктивності праці,
витрат на одиницю продукції, оборотності основних
засобів;

– фінансового положення: коефіцієнти ліквідності,
оборотності;

– ефективності організації збуту та просування
товару: комерційна активність підприємства, коефіцієнт
завантаження виробничих потужностей, ефективність
реклами та засобів стимулювання збуту;

– конкурентоспроможність товару: якість товару
(функціональність,  естетичність, ергономічність, еко-
логічність, надійність, довговічність, рівень стандар-
тизації та уніфікації, якість виготовлення, якість мате-
ріалів), якість обслуговування (гарантійне обслугову-
вання, ефективність методів продажу, ступінь інфор-
мування покупців, ступінь надання послуг) і ціна то-
вару.

Крім того, ділова активність оцінюється на
основі [6]:

– темпових показників сукупного капіталу,
обсягу реалізації і прибутку;

– коефіцієнту стійкості економічного зростання,
що представляє собою чотирьохфакторну модель;

– аналізу ефективності використання ресурсів
підприємства (матеріальних, трудових і фінансових).

Отже, можна зробити висновок, що ділова
активність підприємства – це багатоаспектна катего-
рія, для оцінки якої потрібна інформація про всю гос-
подарську діяльність підприємства, стан товарного
ринку тощо.

Проведене у роботі узагальнення теоретичних
положень щодо сутності ділової активності промис-
лового підприємства дозволило ідентифікувати і до-
слідити роль ділової активності серед безлічі інших
видів активності, виділити характерні ознаки ділової

Рис. 2. Характерні ознаки ділової активності промислових підприємств
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активності промислових підприємств, проаналізувати
наявний інструментарій оцінки стану ділової активності
і особливостей його використання. Подальші дослі-
дження мають бути присвячені розробці методичних
підходів до оцінки рівня ділової активності підприємств
і його відповідності поставленим цілям та завданням
управління.
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Мєшкова Н. Л. Економічна сутність ділової
активності промислового підприємства

У роботі обґрунтовано теоретичні положення
щодо визначення сутнісних характеристик економіч-
ної категорії „ділова активність промислового підпри-
ємства” у сучасних умовах ведення бізнесу.

Ключові слова: ділова активність, промислове
підприємство, види активності, рівень ділової актив-
ності.

Мешкова Н. Л. Экономическая сущность де-
ловой активности промышленного предприятия

 В работе обоснованы теоретические положения,
определяющие сущностные характеристики экономи-
ческой категории „деловая активность промышлен-
ного предприятия” в современных условиях ведения
бизнеса.

Ключевые слова: деловая активность, промыш-
ленное предприятие, виды активности, уровень дело-
вой активности.

Meshkova N. L. Economic Content of Business
Activity of Industrial Enterprises

The work presents the theory defining the essential
characteristics of economic notion „business activity of
an industrial enterprise” in the modern conditions of
running business.

Key words: business activity, industrial enterprise,
types of activity, level of business activity.
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