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ПЕРЕДМОВА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Двотомна колективна монографія, яку Ви тримаєте в руках, не
зовсім стандартна за назвою та  своїм змістовним наповненням,
оскільки містить здобутки фахівців на перший погляд
непоєднуваних галузей знань: економіки та техніки. Але це тільки на
перший погляд. Об’єднувальним началом виступають  системи
прийняття рішень -  важливе джерело, яке в умовах індустріального,
а особливо постіндустріального суспільства,   набуває все більш
важливого науково-технічного та народногосподарського значення.

І перший,  і другий том   монографії містить в собі по п’ять
рівноцінних розділів, кожен з яких присвячено висвітленню питань з
конкретної наукової проблеми.

Структурно кожен том складається з  передмови головного
редактора, п’яти розділів  та змісту, в якому  наведено і відомості
про авторів.

В першому  розділі висвітлюються  здобутки науковців
України і Польщі щодо сучасних наукових тенденцій та практичних
пріоритетів  розвитку систем прийняття рішень  в економіці та
організаційних сферах  в умовах європейської інтеграції.

Матеріали другого розділу розкривають  методичні аспекти
прийняття рішень щодо  розвитку підприємств виробничої та
будівельної сфери, ринку озброєнь,  агропромислового комплексу та
лісового господарства,.

В третьому  розділі представлено доробки фахівців з теорії  та
практики підтримки прийняття рішень розвитку малого та
середнього підприємництва.

Четвертий розділ присвячено фінансово-економічним
аспектам забезпечення прийняття рішень у виробничій та
організаційній сфері.

Моделювання систем управління трудовими ресурсами та
оплатою праці здійснено в п’ятому, заключному  розділі першого
тому.

Відкриває другий том шостий розділ,  матеріали якого
присвячено теорії і практиці розробки систем прийняття рішень в
техніці.

Сьомий розділ висвітлює доробки авторів щодо   моделювання
системи прийняття рішень в економіці та виробництві, зокрема,
проблемам моделювання циклічності економічних процесів та
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регіональних соціогеосистем, мотиваційних важелів  інноваційного
розвитку тощо.

В восьмому  розділі  представлено результати досліджень
інноваційних технологій прийняття рішень  у виробничій та
організаційній сферах.

Дев’ятий розділ висвітлює  теоретичні та  практичні аспекти
діагностики діяльності підприємств.

Заключний, десятий розділ    розкриває механізм управління
систем прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності
зовнішнього середовища.

Повною мірою усвідомлюючи,  що далеко не всі аспекти
досліджуваної теми отримали в монографії всебічне відображення, а
деякі положення й висновки можуть бути предметом наукової
дискусії, маємо сподівання, що теоретичні  узагальнення, висновки
та рекомендації, наведені в даній монографії, будуть
використовуватись практиками,  науковцями, представниками
влади.

Висловлюємо  глибоку вдячність  рецензентам колективної
монографії:

Ковальову Валерію Миколайовичу – доктору економічних  наук,
професору, академіку АЕН України  УНППІ  Української
інженерно-педагогічної академії,

Ковальчуку Костянтину Федоровичу  – доктору економічних
наук, професору   Національної  металургійної академії України,

Морозу Борису Івановичу – доктору технічних  наук, професору
Академії митної служби України,

Соколовій Надії     Андріївні    –  доктору технічних  наук,
професору  Херсонського  національного технічного університету
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15. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности
предпринимательства : учеб. пособ. / А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов – К. :
Европ. ун-т, 2002. – 357 с.

16. Яременко О. Ф. Проблеми використання сучасних методик
діагностики стану економічної безпеки підприємств / О. Ф. Яременко
//Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5, том
2. – С. 13–17.

17. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью
предприятия / И.А.Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784с.

18. Мюллендорф Р. Производственный учет: снижение и
контроль издержек. Обеспечение их рациональной структуры / Р.
Мюллендорф, М. Карренбауэр. — [пер. с нем. М. И. Корсакова]. — М. :
ЗАО «ФБК-ПРЕСС», 1996. — 160 с.

9.4. Прийняття  рішень  за  результатами  аналізу  ознак
банкрутства  виробничого   підприємства

Кризові явища, які характеризують сучасний стан народного
господарства країни, призвели до зниження фінансового-
економічного потенціалу виробничих підприємств. Банкрутство є
об’єктивним явищем сучасного ринку, яке використовує
неспроможність як ринковий інструмент перерозподілу капіталу й
відображує процеси структурної перебудови економіки. Зміни в
економічному середовищі країни супроводжуються високим рівнем
невизначеності та нестабільності, що потребує адекватної реакції з
боку керівництва виробничих підприємств щодо аналізу ознак
наступу банкрутства.

 До збиткової діяльності більшості підприємств, деформації
структури капіталу, яка пов’язана з відсутністю довгострокових
джерел фінансування та значною часткою короткострокових
зобов’язань, виникнення протиріч між ліквідністю, рентабельністю
та фінансовою стійкістю, веде порушення фінансової рівноваги
раціональної структури капіталу.  Таким чином, негативні тенденції
розвитку підприємств свідчать про те, що діючий механізм
фінансового управління є недостатньо ефективним і не має
відповідної науково-методичної основи. Тому все більша частина
управлінців та науковців вбачає у якості способу забезпечення
стабільності функціонування підприємств проведення процедури не
тільки аналізу його виробничо-господарської діяльності, але й
аналізу ознак банкрутства підприємства.

Своєчасне виявлення ознак банкрутства й проведення
відповідної профілактичної роботи є важливими завданнями
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управління  платоспроможністю виробничого підприємства.
Вирішення даного питання потребує обґрунтування вибору
методики для розв’язання даної задачі.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність
залежать від результатів його виробничої, комерційної й фінансової
діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно
виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище
підприємства у цілому. І навпаки, у результаті недовиконання плану
по виробництву й реалізації продукції відбувається підвищення її
собівартості, зменшення виторгу й суми прибутку і, як наслідок,
відбувається погіршення фінансового стану підприємства і його
платоспроможності [1-6].

Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а
підсумком грамотного, умілого керування усім комплексом
факторів, що визначають результати господарської діяльності
підприємства. Стійке фінансове становище у свою чергу впливає на
виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва
необхідними ресурсами.

Проведення аналізу ознак банкрутства підприємства як
складової оцінки фінансового стану виробничого підприємства
відбувається відповідно до чинного законодавства України [7].

Мета, задачі та відповідність вимогам, котрі висуваються до
процесу аналізу ознак банкрутства виробничого підприємства, є
здійснюваними тільки за умови, коли дослідження планується,
організується, контролюється  та моделюється відповідно до логіки
діагнозу. Задачею фінансового менеджера є своєчасне розпізнання
та забезпечення прийняття таких управлінських рішень, котрі будуть
сприяти зниженню впливу негативних процесів на фінансовий стан
підприємства.

У сучасних умовах господарювання фінансовий стан
підприємства виступає найважливішою характеристикою його
надійності, ділової активності, стійкої позиції на ринку. При цьому він
визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в
діловій співпраці, уміння управляти інвестиціями, виступає гарантом
ефективної комерційної діяльності підприємства.

Функціонування суб’єктів ринкових відносин – виробничих
підприємств  відбувається у зовнішньому середовищі, для якого
сьогодні характерним є  значний рівень нестабільності. Це потребує
від кожного суб’єкта господарювання постійно провадити аналіз
ознак банкрутства, яке означає юридично певну неможливість
підприємства платити по боргах через відсутність коштів [8, с. 14].

Банкрутство має на увазі фінансову неспроможність
підприємства й, отже, проведення процедури аналізу наявності ознак
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банкрутства припускає, насамперед, фінансовий аналіз і діагностику
кризового стану підприємства на основі певних критеріїв.

У якості своєрідного  превентивного заходу наступу стану
банкрутства  підприємства необхідно постійно аналізувати його
ознаки. Такий процес аналізу відноситься до першого етапу
діагностики фінансового стану підприємства з позицій
платоспроможності.

Проведення діагностики фінансового стану підприємства на
основі аналізу наявності або відсутності ознак банкрутства за
рекомендаціями [9, с. 92-101] провадиться за допомогою виявлення:

- ознак фіктивного банкрутства;
- ознак доведення до банкрутства;
- ознак прихованого банкрутства відповідно до вимог [7].
Формалізація постановки розв’язання даної задачі має за мету

реалізацію процесу моделювання аналізу ознак банкрутства
виробничого підприємства, який містить ряд послідовних,
взаємоузгоджених етапів (рис. 1).

На першому етапі відбувається синтез економіко-
математичної моделі, яка у загальному вигляді являє собою
математичний опис економічного процесу або об’єкта [10, с. 833].

Для розв’язання даної задачі та досягнення поставленої у
роботі мети було обрано аналітичний метод, що заснований на
різних операціях із статистичними даними. Аналітичний метод
припускає проведення діагностичних досліджень безконтактними
методами за допомогою статистичної інформації з використанням
методів економічного аналізу.

Моделювання процедури аналізу ознак банкрутства
виробничого підприємства базується на використанні певної
сукупності моделей [11].

Вони відомі як дескриптивні моделі, що мають характер
опису, мультиплікативних та змішаних моделей детермінованого
аналізу. Назви даних моделей наведено за класифікацією [12, сс. 59,
65].

У даній роботі із проаналізованої сукупності методів та
економіко-математичних моделей оцінки та аналізу імовірності
банкрутства з метою своєчасної розробки заходів для запобігання на
ранніх стадіях наступу збанкрутілого стану виробничого
підприємства було синтезовано комплексну модель та обрано ряд
локальних моделей.
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1. Формалізація постановки шуканої задачі

2. Вибір показників відповідно до постановки задачі

3. Збір необхідної фінансово-економічної інформації

5. Перевірка початкової інформації на достовірність

7. Розрахунок локальних фінансових коефіцієнтів

9. Аналіз ознак банкрутства виробничого підприємства

6. Розрахунок локальних економічних показників

4. Введення початкових даних

8. Формування вихідних форм документів

11. Результати незадовільні 12. Результати задовільні

10. Прийняття  адекватних управлінських рішень

13. Розробка комплексу
відповідних заходів

14. Використання
отриманих результатів

Рис. 1. Етапи процесу розв’язання задачі «Аналіз ознак
банкрутства виробничого підприємства»
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Авторська комплексна модель аналізу ознак банкрутства
виробничого підприємства представлена у такому вигляді:
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де АОБ – модель аналізу ознак банкрутства підприємства;
ФБ – фіктивне банкрутство;
Кп – коефіцієнт покриття;
РП – рентабельність реалізованої продукції;
Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності;
ДБ – доведення до банкрутства;
Кззаt, Кззаt-1 – коефіцієнт забезпечення зобов’язань активами у
t-му та t-1 періодах відповідно;
Кззоаt, Кззоаt-1 – коефіцієнт забезпечення зобов’язань
оборотними активами у t-му та t-1 періодах відповідно;
ЧАt , ЧАt-1 – чисті активи у t-му та t-1 періодах відповідно;
ЧА – чисті активи;
ПБ – приховане банкрутство; Кал – коефіцієнт абсолютної
ліквідності;
Кзл – коефіцієнт загальної ліквідності;
КБ – коефіцієнт Бівера.

На другому етапі здійснюється вибір шуканих показників
відповідно до постановки задачі. Збір усієї необхідної для роз’язання
задачі фінансово-економічної інформації відбувається на третьому
етапі.

У якості інформаційних джерел для отримання початкової
інформації використовується статистична звітність виробничого
підприємства, а саме: форма №1 «Баланс» та форма № 2 «Звіт про
фінансові результати». Оскільки дана задача була програмно
реалізована на прикладі одного з малих машинобудівних
підприємств міста Харкова, то було використано інформацію
офіційного документа статистичної річної звітності даного
підприємства – «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

На четвертому етапі відбувається введення початкових даних,
необхідних для розв’язання задачі.

Перелік початкової інформації у такому складі обумовлений
особливостями обраних економіко-математичних моделей, які
використовуються для розв’язання даної задачі.

Після введення початкової інформації необхідно здійснити її
перевірку на достовірність (п’ятий етап). Далі відбувається процес
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розрахунку локальних економічних показників (етап 6) та локальних
фінансових коефіцієнтів (етап 7) відповідно до відомих
математичних моделей [8,9].

Отримані результати розрахунків наведені у табл. 1.
Таблиця 1

Розрахунок локальних економічних показників і фінансових
коефіцієнтів виробничого підприємства

Значення за
рокамиКоефіцієнт

2012 2013
Локальні економічні показники

Валова рентабельність реалізованої продукції 0,003 0,046
Чисті активи, тис.грн -98,6 -302,0

Локальні фінансові коефіцієнти
Коефіцієнт покриття 0,705 0,215
Коефіцієнт Бівера 0,006 0,178
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,705 0,215

Коефіцієнт забезпечення зобов’язань
підприємства його активами 0,850 0,944
Коефіцієнт забезпечення зобов’язань
підприємства його оборотними активами 0,705 0,215
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,049 0,020
Коефіцієнт загальної ліквідності 0,705 0,215

Формування вихідних форм документів відбувається на
восьмому етапі. Зразок екранної форми «Виявлення та аналіз ознак
фіктивного банкрутства підприємства» наведено на рис. 2.

Зразок екранної форми «Виявлення та аналіз ознак доведення
до  банкрутства підприємства» наведено на рис. 3.

 Зразок екранної форми «Виявлення та аналіз ознак
прихованого банкрутства підприємства» наведено на рис. 4.

Аналіз отриманих результатів розв’язання шуканої задачі
щодо виявлення ознак банкрутства відбувається на дев’ятому етапі
алгоритму. Прийняття адекватних управлінських рішень за
результатами отриманої інформації відбувається на десятому етапі.
В залежності від того, чи є отримані результати незадовільними
(етап 10), чи задовільними (етап 12), відповідальна особа приймає
рішення відносно розробки комплексу заходів, необхідних для
покращення фінансової ситуації на підприємстві (етап 13).

В іншому випадку отримані результати використовуються у
плановій діяльності виробничого підприємства при розробці
тактичних та стратегічних задач.



331

Рис. 2.  Зразок екранної форми «Виявлення та аналіз ознак
фіктивного банкрутства підприємства»

Рис. 3. Зразок екранної форми «Виявлення та аналіз ознак
доведення до  банкрутства підприємства»
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За результатами проведеного аналізу ознак банкрутства
підприємства можна зробити висновок, що є окремі ознаки
прихованого банкрутства та доведення підприємства до стану
банкрутства, ознаки фіктивного банкрутства відсутні.

Рис. 4. Зразок екранної форми «Виявлення та аналіз
          ознак прихованого банкрутства підприємства»

У сучасних мінливих умовах зовнішнього середовища
рекомендується керівництву виробничих підприємств постійно
виявляти, оцінювати та аналізувати ознаки банкрутства,
використовуючи запропоновану методичну розробку, та, за
необхідністю, оперативно розробляти ряд відповідних заходів,
реалізацію котрих на практиці буде направлено на покращання їх
фінансового стану у майбутньому.
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