
В условиях, когда централизованная государственная система, обеспечи-
вавшая предприятие необходимыми энергоресурсами уже не функционирует, а
механизмы создаваемой конкурентоспособной рыночной системы еще не отра-
ботаны и не позволяют предприятию без финансовых потерь пройти через ре-
формирование энергетики, в этих условиях предприятию необходимо разрабо-
тать собственные пути «выживания» в постоянно изменяющихся условиях рын-
ка.

За годы переходного периода электроэнергетика Украины преобразована
из централизованно управляемой государственной системы в акционированные
и частично приватизированные энергетические компании, работающие на госу-
дарственном и региональном уровнях.

Подобный переход от централизованной государственной системы при-
вел к удорожанию энергоносителей, перебоям с поставками энергоресурсов,
сложным выбором поставщика, острым кризисом неплатежей и т.п.

Не смотря на все перечисленное, потенциал энергосбережения в Украине
составляет 30-35% современного энергопотребления в стране. Использование
большей части этого потенциала значительно дешевле по сравнению с затрата-
ми, необходимыми для увеличения поставок топлива и энергии их потребите-
лям.

Одним из секторов экономики, стратегически заинтересованным в мо-
дернизации существующих подходов к системе энергосбережения, стало НПО
«Турбоатом», где доля энергозатрат на прямую связана с себестоимостью про-
дукции.

Таким образом возникают следующие условия для решения задач НПО
«Турбоатомом» в основных направлениях энергосбережения:

• сокращение расходов по топливно-энергетическим ресурсам, снижение
энергоемкости промышленной продукции и повышение ее конкурентоспособ-
ности;

• применение инновационных технологий с целью повышения энергоэф-
фективности производства;

• укрепление энергетической независимости НПО «Турбоатом» и повы-
шение надежности систем энергообеспечения;

• улучшение экологической обстановки при производстве, в частности
сокращение выбросов в атмосферу продуктов сгорания и парниковых газов.

В результате осуществления вышеперечисленных задач можно будет вы-
работать и обосновать направления повышения энергоэффективности предпри-
ятия, которые позволили бы оценить потенциал энергосбережения и его влияние
на прибыль предприятия с целью разработки эффективных управленческих ре-

шений. На базе полученных опытным путем результатов стало бы возможным
определить систему показателей оценки энергоэффективности и разработать
методику стимулирования предприятий к энергосбережению, которая в отли-
чие от известных, создаст экономические условия для внедрения энергосбере-
гающих мероприятий на основе «Рынка энергосберегающих квот».
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

МАШИНОБУДУВАННЯ

Розглянуто види сучасних інформаційних технологій на підприємствах машинобуду-
вання, їх можливості та переваги від впровадження. Проаналізовано вплив сучасних
інформаційних технологій на діяльність підприємств машинобудування та конкуре-
нтоспроможність на ринку. Запропоновано методи підвищення конкурентоспро-
можності підприємств машинобудування.

Рассмотрены виды современных информационных технологий на предприятиях
машиностроения, их особенности и преимущества от внедрения. Проанализировано
влияние современных информационных технологий на деятельность предприятий
машиностроения и конкурентоспособность на рынке. Предложены методы повы-
шения конкурентоспособности предприятий машиностроения.

The types of modern information technologies at the enterprises of mechanical engineering,
the peculiarities and implementation advantages are displayed. The influence of modern
information technologies on mechanical engineering enterprises operations and competitive-
ness on the market is analyzed. The methods of competitiveness increase of the mechanical
engineering enterprises are offered.

Світові тенденції розвитку виробництва машинобудування характери-
зуються: складністю машинобудівельного виробництва, активізацією роботи
щодо зниження витрат на виробництво продукції, посиленням кооперації та
інтеграції, скороченням життєвого циклу товару, інформатизацією та інноваці-
ями, переходом до виробництва продукції на замовлення, а також гіперконку-
ренцією.

Ефективна діяльність підприємств машинобудування в умовах глобалі-
зації та жорсткої конкуренції потребує впровадження нових сучасних інформа-
ційних технологій, які сприяють прискоренню та підвищенню ефективності
процесів виробництва, проектування та планування виробів, відкривають нові
можливості технологам, дозволяють віртуально тестувати вироби та проводити
експерименти, що значно заощаджує кошти та капіталовкладення, а також
сприяє підвищенню конкурентоспроможності.

Дослідженнями рішень в галузі інформаційних технологій для підпри-
ємств машинобудування призначених для вирішення складних проектно-
конструкторських задач, автоматизації процесів збору даних, менеджменту та



інших, займалося багато вітчизняних та закордонних вчених [1-5]. Але питання
впливу інформаційних технологій на діяльність підприємств машинобудування з
економічної точки зору, а також вплив на конкурентоспроможність підприємства
залишається недостатньо розгорнутим. Метою дослідження стає аналіз сучасних
інформаційних технологій та їх вплив на конкурентоспроможність підприємств
машинобудування.

Машинобудівельне виробництво – це складний процес, в якому викорис-
товується багато автоматизованих систем. На етапі проектування та конструю-
вання використовуються системи класу CAD, CAM, CAPP, CAE, PDM; на етапі
виробництва – системи класу ERP та MES. Повною функціональністю на даний
момент не володіє жодна автоматизована система. Тому, для ефективності ви-
робництва потрібен чітко налагоджений механізм обміну даними між цими сис-
темами.

Комплексне впровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє
використовувати нові більш ефективні та швидкі методи проектування виробів
та конструкцій, сприяє появі перспективних машин відповідно до запитів бізне-
су, отриманню повного контролю над діяльністю підприємства, ефективного
керування виробництвом, планування матеріально-технічного забезпечення,
ресурсів та собівартості . Всі ці переваги надають можливості більш повному
використанню наукових досягнень та інновацій, скороченню технологічного
відставання, заощадженню коштів та зниженню вартості продукції, що, в свою
чергу, сприяє якісно новому ривку підприємств машинобудування та досягнен-
ню конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Впровадження інформаційних систем проектування, виробництва и керу-
вання – одна із основних у плані інтенсифікації виробництва, підвищення його
ефективності і конкурентоспроможності.
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ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА В АНТИКРИЗОВОМУ
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Проаналізовано питання діагностики банкрутства підприємств. Досліджено мето-
ди прогнозування банкрутства підприємств. Обґрунтована необхідність комплекс-
ного використання кількох методів прогнозування банкрутства для підвищення його
ефективності.

Проанализированы вопросы диагностики банкротства предприятий. Исследованы
методы прогнозирования банкротства предприятий. Обоснована необходимость
комплексного использования нескольких методов прогнозирования банкротства для
повышения его эффективности.

Question of diagnostics of bankruptcy of the enterprises is analyzed. Methods of forecasting
of bankruptcy of the enterprises are investigated. Necessity of complex use of several methods
of forecasting of bankruptcy for increase of its efficiency is proved.

В умовах сучасної нестабільності кожному підприємству необхідно роз-
робити систему антикризового управління. Результатом кризових ситуацій на
підприємстві може бути банкрутство, і, як наслідок, втрата робочих місць, збі-
льшення соціальної напруги, погіршення макроекономічного становища. В цих
умовах необхідність розробки моделей, що попереджують банкрутство, є акту-
альною.

Сутність та ефективність даної системи управління полягає в тому, що
загроза банкрутства діагностується ще на ранніх стадіях його виникнення, що
дозволяє своєчасно привести у дію спеціальні фінансові механізми захисту або
необхідність визначення реорганізаційних процесів. Немає єдиного джерела,
яке б описувало більшість відомих методик. Метою доповіді є виявлення осно-
вних методик прогнозування банкрутства та визначення найбільш прийнятних
з них.

Основними методиками прогнозування банкрутства на підприємстві є:
1) експертні методи; 2) економіко-математичні методи; 3) методи оцінки фі-
нансового стану. [1]

Найбільш поширеними експертними методиками є метод Аргенти, ме-
тод якісного аналізу В.В. Ковальова. Експертні методи не дозволяють отримати
достатній ступінь точності інтерпретації отриманих результатів, бо вони базу-
ються насамперед на знаннях і досвіді експертів. Але це дієвий інструмент
діагностики, що доповнює інші методи дослідження та корегує отримані за їх
допомогою діагностичні висновки.

До економіко-математичних відносяться методи прогнозування банк-
рутства за допомогою побудови економіко-математичних моделей. На практиці
найчастіше застосовується дискримінантний аналіз, він використовує фінансо-


