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ВСТУП
В умовах сучасного ринку ділова активність

підприємств виступає вирішальним фактором ко�
мерційного успіху. Причин низької ділової актив�
ності, в цілому, дуже багато, одна з головних —
неякісний менеджмент. Проблеми, пов'язані із за�
безпеченням ділової активності як чинника ефек�
тивного функціонування ринкової економіки, по�
требують подальшого вивчення та розробки еко�
номічного механізму їх вирішення. У зв'язку з цим
важливим моментом є визначення системи показ�
ників та методів оцінки ділової активності та кон�
курентоспроможності підприємства. Проведені
теоретичні дослідження і вивчення практичного
використання вимірювання ділової активності
підприємства дозволили узагальнити систему по�
казників її оцінки. Це зумовлює актуальність дос�
лідження.

Аналіз останніх наукових досліджень з цієї
тематики висвітлено в роботах вітчизняних та за�
рубіжних учених, таких як: В. Немцов, Л. Довгань,
Р.Фатхутдинов, М. Денисенко, В.Шкардун, Н. Ков�
пак, М.Спіріна та інші [2; 4; 7].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є викладення кри�

теріїв ділової активності та конку�
рентоспроможності підприємства, а
також суті комплексної методики
інтегральної оцінки їх рівня в сучас�
них умовах господарювання.
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характеристикою господарюючого суб'єкта щодо
його відповідності об'єктивним (зовнішнім віднос�
но нього) економічним умовам.

Ділова активність підприємства може бути виз�
начена як комплексна порівняльна характеристи�
ка підприємства, яка відображує ступінь переваги
сукупності оціночних показників його діяльності,
що визначають успіх підприємства на певному рин�
ку за певний проміжок часу, по відношенню до
сукупності показників конкурентів. Показникам
ділової активності та конкурентоспроможності
підприємства притаманні такі властивості, як по�
рівняльність (показник виявляється за умов по�
рівняння одного об'єкта з іншим) та динамічність
(показник не може розглядатися як довгостроко�
ва характеристика незалежно від ефективності
діяльності підприємства) [1].

Нині відсутня загальноприйнята методика виз�
начення та оцінки ділової активності під�
приємства. Оцінимо рівень такої активності мето�
дом, який полягає у оцінці ефективності діяльності
всіх підрозділів підприємства. В основі методу ле�
жить оцінка критеріїв ділової активності та кон�
курентоспроможності (рис. 1).

Кожний критерій має власну вагомість (пито�
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Рис. 1. Структура ділової активності підприємства
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му вагу — A
j
 (j=1,2,3,4)). В свою чергу, кожна скла�

дова (критерій) характеризується групою показ�
ників, які також характеризуються різними сту�
пенями вагомості a

ji
, розрахованими експертним

шляхом.
Структура критеріїв та відповідних їм показ�

ників формується для кожного окремого підприє�
мства з урахуванням: інформації щодо загально�
го аналізу ринку, потреб та запитів споживачів;
інформації про діяльність кола підприємств�кон�
курентів; переліку факторів, що впливають та виз�
начають ділову активність даного підприємства на
ринку, тощо.

Визначимо інтегральний (комплексно�комбі�
нований) показник ділової активності промисло�
вого підприємства наступним чином:
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де N — число груп показників, що характери�
зують ділову активність підприємства;

A
j
 — параметр вагомості j�ї групи показників

ділової активності підприємства;

JP  — чисельне значення J�ї групи показників
ділової активності підприємства;

n
j
 — число показників ділової активності

підприємства у j�й групі;
a

Ji
 — коефіцієнт вагомості i�ї підгрупи показ�

ників J�ї групи ділової актив�ності підприємства;
p

Ji
 — чисельне значення i�ї підгрупи показників

J�ї групи ділової активності підприємства;
d

Jis
 — коефіцієнт вагомості s�го показника і�ї

підгрупи показників J�ї групи ділової активності
підприємства;

Р
Jis

 — числове значення s�гo показника і�ї
підгрупи показників J�ї групи ділової активності
підприємства.

Доцільно, щоб при призначенні параметрів ва�
гомості дотримувалися умови:
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казників J�ї групи)
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m
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Jis 1d  (в кожній s�й субпідгрупі показника i�

ї підгрупи показників J�ї групи).
На основі геометричної інтерпретації визначи�

ти показник ділової активності підприємства мож�
на таким чином:
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У табл. 1 розглянемо орієнтовані показники
запропонованих вище критеріїв ділової активності

промислового підприємства та пропоновану ва�
гомість (питому вагу) кожного показника.

Зрозуміло, що склад показників та їх вагомість
для тих чи інших підприємств (наприклад харчо�
вої та машинобудівної промисловості) будуть
різними.

Відмітимо, що групи показників того чи іншо�
го критерію ділової активності можуть визнача�
тися як у абсолютній, так і у відносній формах.

Визначити загальний показник кількісної оці�
нки ділової активності підприємства можливо на
основі даних табл. 1, за формулами, наведеними
вище. Інтегральний показник ділової активності
підприємства буде мати вигляд:

29,015,0

33,023,0 (4).
Недоліком такого підходу оцінки ділової ак�

тивності є важкість отримання інформації за по�
казниками кожної групи; також даний метод не
враховує абсолютно всі можливі показники (на�
приклад, соціально�психологічні тощо) [6; 7].

Значення інтегрального показника ділової ак�
тивності та конкурентоспроможності промисло�
вого підприємства можна порівнювати з величи�
нами цього показника у підприємств�конкурентів.

Поряд з визначеним вище методом оцінки та�
кож існує метод визначення інтегрального показ�
ника ділової активності підприємства за результа�
тами розрахунків, заснованих на доступній інфор�
мації про діяльність підприємства (без використан�
ня експертних оцінок). Цей показник характеризує
потенціал ділової активності на ринку. Всі факто�
ри, що впливають на таку активність, розділені на
три групи: цілі підприємства; ресурси; фактори зов�
нішнього середовища. Всі коефіцієнти вагомості
факторів при однакових стратегіях підприємств�
конкурентів на ринку умовно можуть бути прий�
няті однаковими. При цьому інтегральна конкурен�
тоспроможність підприємства ототожнюється, як
правило, з часткою продукції підприємства в сукуп�
них продажах усіх порівнюваних підприємств чи
приймається рівній темпу росту/зменшення част�
ки підприємства в сукупних продажах.

Сфера застосування даного методу обмежена,
тому що три групи факторів, що використовують�
ся, не цілком враховують весь їхній реальний
спектр; прийняття однакових за всіма факторами
вагомостей не може бути коректним; складно виз�
начити вагові коефіцієнти тощо.

Загальним недоліком визначених вище методів,
на нашу думку, є те, що кожен з них дозволяє оці�
нити ділову активність в цілому на даний момент.
Це багато в чому знецінює результати їхнього за�
стосування для прийняття ефективного рішення в
стратегічному плані. Результати оцінки повинні
поширюватися на довгостроковий період (від мо�
менту виходу на ринок і далі), забезпечуючи тим
самим в остаточному підсумку одержання прибут�
ку. Повинні також враховуватися динаміка і тем�
пи змін на ринку, а це вимагає визначення ділової
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активності на даний момент
і прогнозований перспек�
тивний період, звідки вип�
ливає нова сутність ділової
активності як категорії, що
дозволяє керувати нею.

Вільним від багатьох
виявлених недоліків може
бути метод інтегральної
оцінки ділової активності
промислових підприємств,
що має комплексно�комбі�
нований характер. Такий
метод поєднує у собі раці�
ональне використання ком�
бінованого, комплексного,
диференціального й інших
методів оцінки.

Виходячи з вищезазна�
ченого, необхідно, крім
викладеної вище кількісної
оцінки ділової активності
підприємства, провести й
якісну оцінку (експертиза
якісних показників кри�
теріїв конкурентоспромож�
ності).

Наприклад, ефективність менеджменту під�
приємства (один з критеріїв ділової активності)
можна оцінити шляхом проведення експертизи
його якісних показників: планомірна інноваційна
діяльність; систематичний маркетинговий аналіз
ринкового середовища фірми; участь у прийнятті
рішень менеджерів всіх рівнів; формування пози�
тивного іміджу підприємства; висока кваліфікація
менеджерів та персоналу; високий рівень відпові�
дальності за результати роботи; постійне вдоско�
налення системи мотивації та оплати праці;
відкритість та доступність інформації для співро�
бітників підприємства; досконалість механізму
розподілу прав та обов'язків на підприємстві; інве�
стиційна привабливість підприємства; впрова�
дження стандартів якості продукції тощо.

Звісно, на нашу думку, найбільш ефективна
оцінка рівня ділової активності підприємства мож�
лива при врахуванні більшості таких якісних по�
казників за кожним з критеріїв.

ВИСНОВКИ
Ділова активність підприємства може форму�

ватися як інтегральний показник сукупності кри�
теріїв (кількісних та якісних) діяльності під�
приємства і є одним з вагомих показників стану
підприємства як виробничої системи, який виз�
начає перспективи його подальшого розвитку,
можливість досягнення стратегічних цілей та зав�
дань.

Підтримування або підвищення ділової актив�
ності може розглядатися як одна з функціональ�
них стратегічних цілей підприємства. Зважаючи на
це, виникає необхідність комплексно�комбінованої

(експертиза кількісних та якісних показників) оці�
нки такої активності підприємств — критеріаль�
ний метод. В якості критеріїв використовуються
показники ефективності загального потенціалу
підприємства та показники конкурентоспромож�
ності продукції. В даній статті була визначена ма�
тематична модель такого методу та запропонова�
но на базі цієї моделі загальний алгоритм інтег�
ральної оцінки рівня ділової активності під�
приємства в сучасних умовах господарювання.
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1.     0,15 

      0,2 
 0,1 

  0,2 
   0,25 
   0,25 

2.    ( ) 0,29 
  0,15 
   0,15 
   0,13 
  ( ) 0,13 
    0,18 
    0,13 
    0,13 

3.       ( ) 0,23 
  0,3 

   0,4 
      0,3 

4.   ( ) 0,33 
 0,1 

  0,1 
   0,08 

   0,05 

Таблиця 1. Показники ділової активності підприємства та їх
вагомість


