
220

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2015
www.business-inform.net

УДК 65.01

ЕкСпРЕС-ДІАгНОСТИкА МАйНОвОгО СТАНу пІДпРИєМСТвА
© 2015 СкрИнЬкоВСЬкИЙ р. м., СЕмчУк Ж. В., коВаЛЬ н. м. 
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Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Коваль Н. М. Експрес-діагностика майнового стану підприємства
Розкрито сутність таких економічних категорій, як «майновий стан підприємства» та «експрес-діагностика майнового стану підприємства». Під 
майновим станом підприємства слід розуміти цілісну систему відображення майнових прав та обов’язків підприємства, які утворюються та в по-
дальшому формуються, виходячи з розміщення та динаміки складу і структури активів та пасивів підприємства. З’ясовано, що експрес-діагностика 
майнового стану підприємства передбачає оперативне оцінювання поточного стану майна, власного капіталу та зобов’язань підприємства за 
допомогою певних показників з метою раннього виявлення та попередження ознак нестабільності. Зазначено, що ключовими бізнес-індикаторами 
системи експрес-діагностики майнового стану підприємства є такі: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт 
вибуття, показник фондовіддачі, показник фондомісткості, показник фондоозброєності, показник технічної озброєності, коефіцієнт інтенсивного 
використання устаткування, коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, коефіцієнт інтегрального використання устаткування. Оці-
нювання інтегрального рівня майнового стану підприємства рекомендується здійснювати за допомогою методу еталонного підприємства.
Ключові слова: підприємство, майновий стан, експрес-діагностика, бізнес-індикатори.
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Скрыньковский Р. Н., Семчук Ж. В., Коваль Н. М.  

Экспресс-диагностика имущественного состояния предприятия
Раскрыта сущность таких экономических категорий, как «имуще-
ственное состояние предприятия» и «экспресс-диагностика финан-
сового состояния предприятия». Под имущественным состоянием 
предприятия следует понимать целостную систему отображения 
имущественных прав и обязанностей предприятия, которые образу-
ются и в дальнейшем формируются, исходя из размещения и динами-
ки состава и структуры активов и пассивов предприятия. Выяснено, 
что экспресс-диагностика финансового состояния предприятия пред-
полагает оперативное оценивание текущего состояния имущества, 
собственного капитала и обязательств предприятия с помощью 
определенных показателей с целью раннего выявления и предупре-
ждения признаков нестабильности. Установлено, что ключевыми 
бизнес-индикаторами системы экспресс-диагностики финансового 
состояния предприятия являются: коэффициент износа, коэффици-
ент годности, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, 
показатель фондоотдачи, показатель фондоемкости, показатель 
фондовооруженности, показатель технической вооруженности, ко-
эффициент интенсивного использования оборудования, коэффици-
ент экстенсивного использования оборудования, коэффициент инте-
грального использования оборудования. Оценку интегрального уровня 
имущественного состояния предприятия рекомендуется осущест-
влять с помощью метода эталонного предприятия.
Ключевые слова: предприятие, имущественное положение, экспресс-
диагностика, бизнес-индикаторы.
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Skrynkovskyy R. M., Semchuk Zh. V., Koval N. M. Express-Diagnostics  

of the Property Position of Enterprise
Nature of economic categories such as «property position of enterprise» and 
«express-diagnostics of the financial status of enterprise» has been disclosed. 
Under the property position of enterprise should be understood the holistic 
system for display of property rights and responsibilities of enterprise, which 
are established and subsequently formed, on the basis of both allocation and 
dynamics of the composition and structure of assets and liabilities of enter-
prise. It has been found that express-diagnostics of enterprise's financial sta-
tus involves timely evaluation of the current status of the assets, equity capital 
and liabilities of enterprise using specific indicators with a view to the early 
detection and prevention as to signs of instability. It has been determined that 
key business indicators in the system for express-diagnostics of enterprise's fi-
nancial status are: wear coefficient, coefficient of validity, coefficient of renew-
al, coefficient of attrition, indicator of returns on assets, capital coefficient, in-
dicator of mechanization, coefficient of intensive use of equipment, coefficient 
of extensive use of equipment, coefficient of integrated use of equipment. An 
evaluation of the integrated level of the property position of enterprise is rec-
ommended to be carried out by using the enterprise reference method.
Key words: enterprise, property position, express-diagnostics, business indi-
cators.
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У сучасних умовах становлення вітчизняної еконо-
міки значно зростає увага до формування та ефек-
тивного використання майна підприємства, ре-

зультату здійснення виробничо-господарської діяльності 
тощо. У контексті цього вагома роль належить діагности-
ці майнового стану підприємства, від якої залежить при-
йняття обґрунтованих, об’єктивних та ефективних управ-
лінських рішень керівниками, націлених (спрямованих) 
на перспективи його розвитку та функціонування.

Розгляду різноманітних аспектів майнового стану 
підприємства присвячені значні дослідженні таких нау-
ковців: Гайворонської Ю. Є., Груб’як С. В., Дейнеки М. Ф.,  
Загородної О. М., Задніпрянної Т. С., Іоніна Є. Є., Мізі-
ної О. В., Носової Є. А., Нусінова В. Я., Островської О. А.,  
Серединської В. М., Семенова Г. А., Семеняки Т. В., Следь 
О. М., Стельмах М. В., Терлецької Ю. О., Ткаченко А. М., 
Тютюнника Ю. М., Тютюнник С. В., Шеремети М. Й., 
Ярошевскої О. В. та ін. [1 – 17].

Поряд з тим, недостатньо уваги приділено екс-
прес-діагностиці майнового стану підприємства. Тому 
метою статты є побудова (формування) системи екс-
прес-діагностики майнового стану підприємства з ура-
хуванням діючої практики.

Для досягнення визначеної мети у науковій роботі 
були поставлені такі три ключові завдання: 1) уточнити 
та розкрити сутність таких економічних категорій: май-
новий стан підприємства, експрес-діагностика майно-
вого стану підприємства (Семчук Ж. В., Коваль Н. М.); 
2) розкрити порядок проведення експрес-діагностики 
майнового стану підприємства (Скриньковський Р. М., 
Семчук Ж. В., Коваль Н. М.); 3) представити ключові 
бізнес-індикатори, формули для їх розрахунку, критері-
альні значення системи експрес-діагностики майнового 
стану підприємства (Скриньковський Р. М.).

Ґрунтовний аналіз наукових праць [1–15] засвідчує 
необхідність в уточненні та розкритті сутності таких еко-
номічних понять, як «майновий стан підприємства» та 
«експрес-діагностика майнового стану підприємства».

В контексті цього, науковець Іонін Є.Є. [1] під по-
няттям «майновий стан підприємства» розуміє здій-
снення підприємницької діяльності на основі поєднан-
ня економічної та юридичної складових відповідно до 
майнових прав і зобов’язань підприємства, утворених із 
сукупності його майна та його облікової політики. У на-
уковій праці [2] поняття «майновий стан підприємства» 
трактується як одна із ключових характеристик фінан-
сового стану підприємства, що відображає розміщення, 
склад, структуру і динаміку майна (активів) та власного 
капіталу і зобов’язань (пасивів) підприємства [2, с. 229]. 
Водночас майном підприємства слід вважати його акти-
ви та всі економічні ресурси [3, с. 282].

За результатами систематизації різних підходів 
науковцем Шереметою М. Й. [3] встановлено, що майно 
підприємства поділяться за такими ознаками [3, с. 282]:
 функціональною формою;
 джерелами формування;
 участю у виробничо-господарському процесі;
 характером володіння;
 ліквідністю;
 особливостями обслуговування видів діяльно-

сті (рис. 1).

З огляду на вищезазначене майновий стан підпри-
ємства – це цілісна система відображення майнових 
прав та обов’язків підприємства, які утворюються та в 
подальшому формуються, виходячи з розміщення та ди-
наміки складу і структури активів та пасивів підприєм-
ства. Поряд з тим встановлено: майновий стан є одним 
із ключових бізнес-індикаторів оцінювання фінансового 
стану підприємства.

Що стосується експрес-діагностики, то вона пе-
редбачає оперативну діагностику підприємства на під-
ставі вивчення ключових (базових) симптомів та бізнес-
індикаторів його поточного стану та існування певних 
загроз [4, с. 183–184; 17, с. 19].

Проф. Нусінов В. Я. [5] вважає, що експрес-діа-
гностика фінансового стану підприємства, зокрема і 
майнового, дозволяє провести його фактичну оцінку за 
допомогою незначних розрахунків і виявити ознаки не-
стабільності [5].

Виходячи з цього, експрес-діагностика майнового 
стану підприємства – це оперативне оцінювання поточ-
ного стану майна, власного капіталу і зобов’язань підпри-
ємства за допомогою певних показників з метою ранньо-
го виявлення та попередження ознак нестабільності.

Серед ключових аспектів оцінювання майнового 
стану підприємства слід виділити такі [6, с. 287]:  
1) оцінювання вартості майна; 2) оцінювання 

грошових потоків; 3) аналізування майнових прав і зо-
бов’язань; 4) оцінювання динаміки збереження та зро-
стання власного капіталу.

У ході дослідження науковцями Стельмах М. В. і 
Дейнекою М. Ф. [6] визначено такі методи оцінювання 
майнового стану підприємства [6, с. 288–289]:
 спрощений метод загальної оцінки майна під-

приємства (аналізується зміна величини майна 
підприємства за певний звітний період);

 метод порівняльного аналітичного балансу (ана-
лізується баланс підприємства за показниками 
структури та динаміки із використанням гори-
зонтального та вертикального видів аналізу);

 метод матричного балансу (аналізується склад 
та джерела формування майна підприємства 
на основі фінансових показників, що тісно 
взаємопов’язані із бухгалтерським балансом).

У ключі зазначеного, у науковому дослідженні 
Островської О. А. [7] майновий стан підприємства за-
пропоновано оцінювати за такими показниками, як ко-
ефіцієнт зносу, коефіцієнт оновлення та коефіцієнт ви-
буття. Водночас для поглибленого оцінювання передба-
чається визначення відсотка активної частини основних 
засобів у загальній її вартості [7].

Академік АЕН України Семенов Г. А. [8] вважає, 
що оцінювання майнового стану підприємства слід про-
водити за показниками [8, с. 140]: коефіцієнт зносу, ко-
ефіцієнт оновлення та питома вага основних засобів у 
активах підприємства.

У науковій праці [9] представлений дещо інший 
перелік показників оцінювання майнового стану під-
приємства [9, с. 269]: коефіцієнт зносу основних засобів, 
коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт ви-
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МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА  

За участю
у виробничо-

господарському
процесі

 

 

За функціональною
формою  

матеріальні активи  

За особливостями
обслуговування видів

діяльності  

За джерелами
формування  

За характером
володіння  

За ліквідністю  

нематеріальні активи  

фінансові активи  

валові активи  

чисті активи  

оборотні активи  

необоротні активи  

власні активи  

абсолютно ліквідні активи (грошові активи
в національній та іноземній валюті)  

середньоліквідні активи (усі види
дебіторської заборгованості за винятком

короткострокової та безнадійної)  

слаболіквідні активи (основні засоби,
незавершене виробництво, виробничі запаси,
незавершені капіталовкладення, обладнання,

нематеріальні активи)  

високоліквідні активи (фінансові вкладення
на короткостроковий період

і короткострокова дебіторська заборгованість)

 
 

 

неліквідні активи (безнадійна дебіторська
заборгованість витрати майбутніх періодів)  

орендовані активи  

операційні активи  

інвестиційні активи  

Рис. 1. Класифікація майна підприємства
Джерело: побудовано на основі [3, с. 282] (Семчук Ж. В., Коваль Н. М.).

буття основних засобів, показник суми балансу та від-
соток активної частини необігових активів у загальній 
їх структурі.

У результаті узагальнення наукової інформації на-
уковець Носова Є. А. [10] класифікує показники оціню-
вання майнового стану підприємства на такі [10, с. 55]:
 показники стану основних засобів (коефіцієнт 

зносу та коефіцієнт придатності);
 показники руху основних засобів (коефіцієнт 

оновлення і коефіцієнт вибуття);

 показники структури оборотних активів (част-
ка основних засобів у активах; частка оборот-
них виробничих засобів у обігових коштах; ча-
стка довготермінових фінансових інвестицій у 
активах; показник мобільності активів);

 показники ефективності використання основ-
них засобів (показник фондовіддачі; показник 
фондоємності; показник фондоозброєності).

Виходячи із вищезазначеного, у науковій праці [11] 
представлено інструментарій оцінки ефективності вико-
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ристання майна підприємства, ключовими показниками 
якого є [11, с 189]: 1) показники відтворення основних за-
собів (коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефі-
цієнт зносу та коефіцієнт придатності); 2) показники ви-
користання основних засобів (показник фондовіддачі, по-
казник фондоозброєності праці, показник рентабельно-
сті, коефіцієнт використання виробничих потужностей).

Дещо інший поділ показників використання май-
на (основних засобів) підприємства представлено проф. 
Ткаченко А. М. [12]:
 показники відтворення основних засобів (кое-

фіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіці-
єнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт 
приросту);

 узагальнюючі показники використання основ-
них засобів (показник фондовіддачі, показ-
ник фондомісткості, показник рентабельності 
основних засобів, показник фондоозброєності 
праці, показник технічної озброєності праці);

 часткові показники використання основних за-
собів (коефіцієнт інтенсивного використання 
обладнання, коефіцієнт екстенсивного викори-
стання обладнання, коефіцієнт інтегрального 
використання обладнання, коефіцієнт змінно-
сті роботи устаткування).

Що стосується показників формування та вико-
ристання майна (основних засобів) підприємства, то 
вони поділяються на [13, с. 205]:

1. Показники формування основних засобів: a) по-
казники вартості (первісна, балансова, ринкова, віднов-
лювальна, залишкова, ліквідаційна та середньорічна); 
b) показники руху (коефіцієнт оновлення, коефіцієнт 
вибуття, коефіцієнт уведення, коефіцієнт ліквідації, ко-
ефіцієнт приросту); c) показники оновлення (коефіцієнт 
інтенсивності оновлення, коефіцієнт швидкості онов-
лення, коефіцієнт оптимальності вибуття, коефіцієнт 
якості оновлення, показники структури вибуття);

2. Показники використання основних засобів: a) 
показники зношення (коефіцієнт зношення, коефіцієнт 
придатності, показник економічного ефекту витрат, по-

несених на ремонт устаткування); b) показники продук-
тивності (показник обсягу уперше засвоєної продукції, 
показник проросту продукції більш високої якості, по-
казник темпів зростання кількості продукції); c) показни-
ки ефективності використання (показник фондовіддачі, 
показник фондоозброєності, показник фондомісткості, 
коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, 
коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, кое-
фіцієнт інтегрального використання обладнання).

З огляду на результати вивчення наукових праць 
[1–13] та враховуючи інформацію із джерел [14; 15; 17], 
порядок проведення експрес-діагностики майнового 
стану підприємства представлений на рис. 2.

На основі результатів наукових досліджень у пра-
цях [1–15; 17] автором (відповідно до поставле-
ного третього завдання) встановлено, що клю-

човими бізнес-індикаторами (показниками) експрес-діа -
гностики майнового стану підприємства (суб’єкта гос-
подарювання) є:
 коефіцієнт зносу (Кзн);
 коефіцієнт придатності (Кпр);
 коефіцієнт оновлення (Кон);
 коефіцієнт вибуття (Квиб);
 показник фондовіддачі (Пфв);
 показник фондомісткості (Пфм);
 показник фондоозброєності (Пфоз);
 показник технічної озброєності (Птоз);
 коефіцієнт інтенсивного використання устат-

кування (Кін);
 коефіцієнт екстенсивного використання устат-

кування (Кекс);
 коефіцієнт інтегрального використання устат-

кування (Кінтегр).
Коефіцієнт зносу (Кзн) відображає частку зноше-

них основних засобів у їх первісній вартості. Норматив-
не значення Кзн – зменшення, що свідчить про покра-
щення стану матеріально-технічної бази підприємства. 
Розрахунок Кзн проводиться за формулою (1):

2. Експрес-діагностика
майнового стану

підприємства  

Вибір методу проведення оцінки  

Встановлення типу майнового стану
підприємства  

Формування системи показників  

Проведення розрахунків  

Виявлення тенденцій зміни та встановлення
ключових факторів впливу  

1. Моніторинг майнового стану підприємства  

3. Фундаментальна діагностика майнового стану підприємства  

Рис. 2. Схема проведення експрес-діагностики майнового стану підприємства
Джерело: побудовано на основі [1 – 15; 17] (Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В.)
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,зн

п

СЗ
К

ПВ


  

(1)

де СЗ – сума зносу основних засобів у звітному періо-
ді; ПВп – первісна вартість основних засобів на початок 
звітного періоду.

Коефіцієнт придатності (Кпр) демонструє част-
ку основних засобів, що придатна для експлуатації, та 
є оберненим до Кзн . Нормативне значення Кпр – збіль-
шення. Розрахунок Кпр здійснюється за формулою (2):

      
,пр

п

ЗВ
К

ПВ


  

(2)

де ЗВ – залишкова вартість основних засобів у звітному 
періоді.

Коефіцієнт оновлення (Кон) відображає рівень вве-
дення в експлуатацію нових основних засобів. Норматив-
не значення Кон – збільшення, що свідчить про підвищен-
ня інтенсивності оновлення основних засобів підприєм-
ства. Обчислювати Кон необхідно за формулою (3):

     
,н

он
к

ВВ
К

ПВ


  

(3)

де ВВн – вартість введення основних засобів у звітному 
періоді; ПВк – первісна вартість основних засобів на кі-
нець звітного періоду.

Коефіцієнт вибуття (Квиб) показує рівень вибуття 
основних засобів у зв’язку із їх фізичним та моральним 
зносом. Нормативне значення Квиб повинно бути ниж-
чим, ніж значення Кон. Розрахунок Квиб слід проводити 
за формулою (4):

      
,б

виб
п

ВВ
К

ПВ


  

(4)

де ВВб – вартість вибуття основних засобів у звітному 
періоді.

Показник фондовіддачі (Пфв) відображає рівень 
вартості основних засобів у вартості виробленої та ре-
алізованої продукції. Нормативне значення Пфв – збіль-
шення. Обчислювати Пфв слід за формулою (5):

      
,рп

фв
В

П
СВ



  

(5)

де Врп – виручка від реалізації продукції; СВ – середньо-
річна вартість основних засобів.

Показник фондомісткості (Пфм) показує рівень 
вартості виробленої та реалізованої продукції у варто сті 
основних засобів і є оберненим до Пфв. Нормативне зна-
чення Пфм – зменшення. Розрахунок Пфм проводиться за 
формулою (6):

     
.фв

рп

СВ
П

В


  

(6)

Показник фондоозброєності (Пфоз) демонструє рі-
вень забезпеченості персоналу підприємства основни-
ми засобами. Нормативне значення Пфоз – збільшення. 
Розрахунок Пфоз проводиться за формулою (7):

      
,фоз

СВ
П

СЧ


  
(7)

де СЧ – середньооблікова чисельність персоналу під-
приємства.

Показник технічної озброєності (Птоз) відображає 
рівень забезпечення персоналу підприємства технічни-
ми засобами праці. Нормативне значення Птоз – збіль-
шення. Розрахунок Птоз здійснюється за формулою (8):

    
,тоз

СВА
П

СЧ


  

(8)

де СВА – середньорічна вартість активної частини основ-
них засобів.

Коефіцієнт інтенсивного використання устатку-
вання (Кін) відображає рівень завантаженості устатку-
вання підприємства. Нормативне значення Кін – збіль-
шення. Обчислювати Кін необхідно за формулою (9):

     
,ін

к

ФО
К

МО


  

(9)

де ФО – фактичний обсяг виробленої продукції на від-
повідному устаткуванні; МО – максимальний обсяг ви-
робленої продукції на відповідному устаткуванні.

Коефіцієнт екстенсивного використання устатку-
вання (Кекс) відображає рівень використання обладнан-
ня у часі. Нормативне значення Кекс – збільшення. Роз-
раховувати Кекс слід за формулою (10):

    
,екс

ФЧ
К

ЗЧ


  

(10)

де ФЧ – фактично відпрацьований устаткуванням час; 
ЗЧ – загальний фонд часу.

Коефіцієнт інтегрального використання устатку-
вання (Кінтегр) демонструє рівень використання устат-
кування на основі його завантаженості та використа-
ного часу. Нормативне значення Кінтегр – збільшення. 
Обчислювати Кінтегр необхідно за формулою (11):

  
.екс

інтегр
ін

К
К

К


  

(11)

З огляду на вищезазначене та враховуючи інфор-
мацію в літературних джерелах [1–15; 17], комплекс-
не оцінювання інтегрального рівня майнового стану 
суб’єкта господарювання рекомендується здійснювати 
(проводити) за допомогою методу еталонного підпри-
ємства. Ґрунтовна інформація (концепція, інструмента-
рій) щодо застосування (використання) методу еталон-
ного підприємства представлено у науковій праці [16].

ВИСНОВКИ
У результаті аналізу наукових праць [1–15; 17] і на 

основі узагальнення вітчизняного досвіду та діючої прак-
тики підприємств установлено, що ключовими бізнес-
індикаторами системи експрес-діагностики майнового 
стану підприємства є: коефіцієнт зносу, коефіцієнт при-
датності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, по-
казник фондовіддачі, показник фондомісткості, показ-
ник фондоозброєності, показник технічної озброєності, 
коефіцієнт інтенсивного використання устаткування, 
коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, 
коефіцієнт інтегрального використання устаткування.

Перспективи подальших досліджень у заданому 
напрямі полягають у формуванні системи цілей діагно-
стики діяльності підприємства з урахуванням часткової 
діагностичної цілі – експрес-діагностики майнового 
стану підприємства.                    
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