
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-



ві показники сукупності підприємств для побудови оптимальної дискримінант-
ної моделі. Моделювання дає змогу з певним ступенем імовірності визначити
динаміку показників залежно від впливу чинників на розвиток фінансових про-
цесів у майбутньому. Найбільш відомі методи, засновані на побудові дискримі-
нантної функції: 1) моделі оцінки ймовірності банкрутства на основі Z-критерію
Альтмана; 2) галузеві оцінки ймовірності банкрутства; 3) метод рейтингового
числа; 3) модель Р. Ліса оцінки фінансового стану; 4) R-модель прогнозу ризику
банкрутства; 5) модель PAS-коефіцієнта. [2]

Розрахунок фінансових коефіцієнтів на основі звітності підприємства має
різні процедури виходячи із інформаційної бази, технічного забезпечення, дос-
віду фахівців. Як приклад можна навести систему показників У.Бівера,
І.А. Бланка. [3]

Прогнозування можливого банкрутства повинне відбуватися з урахуван-
ням специфіки, галузі діяльності. Для отримання надійнішого фінансового про-
гнозу економіко-математичне моделювання доповнюють методом експертного
оцінювання, що дає змогу корегувати отримані у ході моделювання кількісні
значення фінансових процесів.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В INTERNET–СЕРЕДОВИЩІ

Розглядається перспективний спосіб розвитку та ведення бізнесу. Передбачається, що на
підставі аналізу системного дослідження взаємозв'язку показників витрат, обсягів реалізації
та прибутку можливо моделювати співвідношення цих показників з вибором оптимальної
моделі планування роботи підприємства

Рассматривается перспективный способ развития и ведения бизнеса. Предусматривает-
ся, что на основании анализа системного исследования взаимосвязи показателей расходов,
объемов реализации и прибыли возможно моделировать соотношение этих показателей с
выбором оптимальной модели планирования работы предприятия.

In this thesis discusses a promising way to develop and do business. It is envisaged that based
on the analysis of systems studies the relationship of expenses, sales and profits. possible to
model the relationship of these indicators with the choice of optimal planning model of the
enterprise.

Internet-підприємство є одним з найбільш перспективних способів ве-
дення та розвитку бізнесу в даний час, зниження невиправданих витрат, і, як
наслідок, збільшення прибутку фірми. Internet-підприємство дозволяє здійсни-
ти повний цикл продажу та обслуговування клієнтів при значному зниженні
витрат, пов'язаних зі зберіганням та обробкою замовлення.

Схема роботи Internet-підприємства полягає в наявності певної кількості поста-
чальників, з якими існують договірні відносини на придбання певних товарів за певною
ціною, і наявності клієнтської бази, яка здійснює замовлення, а також кур'єрської служ-
би, яка отримує у постачальників товари за заявками і доставляє їх на адресу покупця .
Оплата за придбані клієнтом товари проводиться в один із способів: готівковий розра-
хунок при отриманні товару чи безготівковий розрахунок.

Ринок електронної комерції зростає на 50-60% щорічно, не дивлячись на де-
які економічні коливання На думку експертів, часто українські роздрібні мережі
помилково сприймають online-майданчики як звичайні торговельні майданчики і,
виходячи на Internet-ринок, не знижують ціну на товари, як і раніше орієнтуючись
на звичайні магазини. Переважна більшість роздрібних мереж торгових компаній
створюють сайти швидше з міркувань престижу, ніж з метою заробітку.

Основними витратами при створенні Internet-підприємства є витрати на ре-
єстрацію електронного підприємства; оплата єдиного податку; передоплата оренди
офісу за перші 6 місяців; створення торговельної марки. У вартість створення тор-
гової марки включається: розробка ексклюзивного дизайну сайту; первинне напов-
нення сайту текстами і графікою; система управління DOT-CMS, навчання персо-
налу з використання системи управління контентом. До витрат на створення і ро-
боту протягом одного року відноситься: оренда офісу; придбання і оплата теле-
фонного зв'язку та Internet; зарплата персоналу; накладні витрати.

Для проведення аналізу прибутку Internet-підприємства розглядається
динаміка і структура товарообігу за певний термін функціонування в Internet-
середовищі. На підставі аналізу "витрати-обсяг-прибуток" виконується систем-
не дослідження взаємозв'язку показників та моделюється їх співвідношення з
вибором оптимальної моделі планування роботи підприємства.

В результаті проведення аналізу витрат, що плануються в перші місяці роботи
роблять висновки і вибирають пріоритетні напрямки роботи в Internet-середовищі: а)
найбільшу питому вагу в загальних витратах на створення Internet-підприємства за-
ймає оренда офісу, що диктує якнайшвидше придбання власних офісних площ у най-
коротші терміни; б) суттєвої величиною витрат є заробітна плата персоналу, що має
тенденцію до постійного збільшення, причому кваліфікація персоналу вимагає пос-
тійного вдосконалення; в) реєстрація торгової марки вимагає значних витрат, але це


