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Анотація 
У роботі висвітлено предмет оцінки технічного стану підприємства, описано групи основних фондів та 

показники ефективності використання основних фондів пiдприємства. 
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Оскільки в умовах ринкової економіки пріоритетними завданнями підприємства є отримання 

максимального прибутку та досягнення найвищого рівня рентабельності виробництва, економічна 

діагностика підприємства є однією із найактуальніших задач економічного аналізу господарської 

діяльності. Діагностика діяльності підприємства передбачає визначення його стану з метою 

формування результуючих висновків щодо подальшої діяльності об’єкта дослідження. 

Об’єктом фінансової діагностики підприємства можуть бути не лише економічні показники 

діяльності, що відображають результати його роботи, а й окремі складові підприємства, такі як 

основні та оборотні фонди, трудові та матеріальні ресурси тощо.  

Основним об’єктом економічної діагностики технічного потенціалу є його основні фонди. 

Якісний та кількісний склад основних фондів підприємства визначає основні результати його 

виробничої діяльності. 

Основні фонди підприємства – це частина його фондів, які використовуються на засоби праці, 

перебувають у виробничому процесі тривалий період і переносять свою вартість на вартість 

готової продукції частинами, шляхом амортизації. 

Основні фонди підприємства формують його матеріально-технічну базу та визначають 

майновий потенціал. Базові групи основних фондів підприємства наведено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Групи основних фондів підприємства 

 



Метою діагностики технічного потенціалу підприємства є формування інформаційного 

забезпечення для прийняття управлінських рішень у вирішенні питань щодо обсягів, якості 

основних фондів підприємства, виявлені факторів впливу на їх динаміку та пошуку резервів 

поліпшення. 

Діагностика технічного стану підприємства передбачає розрахунок та аналіз показників 

ефективного використання основних фондів підприємства, економічний зріст яких подано на 

рисунку 2. 

Аналіз розглянутих показників дасть змогу встановити якісний, кількісний склад основних 

фондів підприємства, відслідковуючи динаміку та причини їх зміни та розробити ефективні 

управлінські рішення із поліпшення технічного стану підприємства. 
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Рисунок 2 – Показники ефективності використання основних фондів підприємства. 

 



Отже, можна зробити висновок що, для ефективного впливу на процеси фінансово-економічної 

діяльності підприємств необхідно в господарський алгоритм їхньої діяльності ввести сучасні 

механізми, які включають систему показників, що найбільш повно та адекватно відображають 

фінансове становище суб'єкта господарювання. Для розвитку вітчизняних підприємств у сучасних 

умовах дуже важливим є знання про кризу, її характер, можливі вияви в життєдіяльності окремого 

підприємства. Це вимагає знань про процеси антикризового управління. Поглиблення знань про 

технології підвищує ефективність управління, що сприяє стабільнішому розвитку вітчизняних 

підприємств. 
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