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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Проблема методів прогнозування банкрутства ста%

новить інтерес принаймні в двох аспектах: теоретично%

му та прикладному. Починаючи з тридцятих років мину%

лого століття, періоду Великої депресії та масових бан%

крутств в Америці і до сьогодні світова економічна на%

ука накопичила істотний дослідницький матеріал щодо

методів прогнозування банкрутства, який потребує кри%

тичного осмислення, узагальнення, систематизації та

подальшого теоретичного розвитку. Прикладний аспект

проблеми прогнозування банкрутства гостро актуалі%

зується у зв'язку з світовими економічними кризами, які

стають постійними супутниками глобального економіч%

ного розвитку. На будь%якому рівні господарювання: на

мікрорівні (окреме підприємство), на мезорівні (галузь

економіки) чи на макрорівні (країна в цілому) — є по%

треба у використанні оптимального методу прогнозу%

вання банкрутства, що дозволить контролювати фінан%

совий стан та раціональне використання фінансових ре%

сурсів, запобігати банкрутству, а отже, уникати і його

негативних наслідків як для окремого суб'єкта підпри%

ємництва, так і для країни в цілому.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На Заході в науковій економічній літературі грун%

товно та різнобічно описуються наступні методи про%

УДК 334.716 +004.942

С. І. Прокопчук,
асистент кафедри економіки будівництва,
Київський національний університет будівництва та архітектури

КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ
СВІТОВИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ
БАНКРУТСТВА

Стаття присвячена комплексному аналізу найбільш поширених у світовій економічній науці і
практиці методів прогнозування банкрутства. Автор, досліджуючи корисний і маловивчений в
Україні зарубіжний досвід, пропонує використовувати його в економіці будівництва.

Article is devoted to a comprehensive analysis nalysis of the most common in the global economic
science and practice methods of forecasting bankruptcy. Author, exploring useful and poorly known
in Ukraine, international experience, proposes to use it in building the economy.

Ключові слова: економіка будівництва, банкрутство, діагностика банкрутства, прогнозування банк�
рутства, світові методи прогнозування банкрутства.

Key words: economics of construction, bankruptcy, bankruptcy diagnosis, prediction of bankruptcy, the world's
methods of predicting bankruptcy.

гнозування банкрутства: метод аналізу коефіцієнтів для

пошуку індикаторів банкрутства та відокремлення успі%

шних компаній від неуспішних використовували в США

Фітцпатрік П. [12], для прогнозування банкрутства —

Бівер В. [11], метод дискримінантного аналізу для діаг%

ностування банкрутства описав в США Альтман Є. [7],

метод логіт%аналізу в контексті прогнозування банкрут%

ства в науковій літературі зустрічається в США — Пан%

талоне С., Плат М. [16], в Фінляндії — Барбро Б. та ін.

[8], метод пробіт аналізу в США використовував

Зміевскій М. [20], метод множинної регресії для про%

гнозування банкрутства досліджував в США Коробов

Л., Штер Д., Мартін Д. [15], моделі основані на ринку як

метод дослідження банкрутства описали в США Рейсз

А. і Перліх С. [17], метод аналізу виживаємості для вив%

чення банкрутства досліджували в США Розе Л. та Ален

Л. [18], метод нейронних мереж для прогнозування бан%

крутства промислових фірм проаналізований в Японії

Тсукіда Дж. і Баба С. [19], метод опорних векторів в

США для прогнозування банкрутства застосував — Га%

ганіс С. та ін. [14], метод дерева рішень при прогнозу%

ванні банкрутства розглянули в США — Альтман Є.,

Фрідман Г., Као Д. [13], метод генетичного алгоритму

для прогнозування банкрутства розкритий в Фінляндії

в комплексі з нейронними мережами — Барбро Б. та ін.

[8], прогнозування банкрутства методом теорії нечітких
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множин окреслено в роботі Біоч Дж., Попова В. [10],

метод теорії ентропії використовував в Німеччині для

оцінки банкрутства промислових фірм Бемманн М. [9].

В українській економічній науковій літературі ши%

рокий перелік світових методів прогнозування банкрут%

ства, застосованих в сфері економіки будівництва, зво%

диться до декількох: метод аналізу коефіцієнтів —

Ізмайлова К. [4], метод дискримінантного аналізу —

Островська О. [6], матричні методи — Ізмайлова К.[4],

Беленкова О.[2], метод множинної регресії Бондарен%

ко О. [3], Беленкова О.[2], Карпушенко М. [5], метод

ранжування, Карпушенко М. [5], Безух А. [1]. Таким чи%

ном аналіз української наукової економічної літерату%

ри показує, що практично всі методи, що грунтовно опи%

сані та широко апробовані на Заході, є маловивченими

і екзотичними для української наукової спільноти.

Мета роботи: 1) узагальнення світового теоретич%

ного та практичного досвіду дослідження та викорис%

тання методів прогнозування банкрутства; 2) системний

аналіз апробованих світовою економічною практикою

методів прогнозування банкрутства з точки зору їх пе%

реваг, недоліків, особливостей вирішувати сучасні нау%

кові та практичні проблеми, дотичні до банкрутства та

прогнозування імовірності банкрутства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема вивчення феномена банкрутства в працях

вчених%економістів виникла в 30%ті роки 20%го століття

в США. На первинному етапі методами вертикального,

горизонтального, факторного, трендового аналізу дос%

лідники вивчали фінансовий стан підприємства та ефек%

тивність використання фінансових ресурсів. Банкрут%

ство розглядалось як випадкова подія в контексті за%

гального фінансового стану підприємства. Інтерес саме

до прогнозування банкрутства виник після кризи 30%тих

років в США коли банкрутство стало масовим явищем.

За допомогою горизонтального, факторного, трендо%

вого методів відбувається пошук індикаторів, що

відрізняють успішні підприємства від неуспішних. Це

були перші спроби діагностування банкрутства. Пробле%

му прогнозування банкрутства вперше поставив амери%

канський вчений У. Бівер. Він запропонував власні інди%

катори банкрутства та межі коливань значень показ%

ників для підприємств різних галузей, але шкали нор%

мативних значень показників він не розробив. Його по%

слідовники — вчені, що працювали методами кластер%

ного аналізу та ранжування — частково застосовували

метод Бівера для визначення економічного статусу кон%

кретного підприємства в системі інших підприємств ско%

ріше для діагностування банкрутства, ніж з метою про%

гнозування банкрутства. З розвитком комп'ютерних

мереж і методів математичної статистики стало можли%

во від індикаторів банкрутства, якими займалися на

ранніх стадіях вивчення банкрутства в економічній науці,

перейти до пошуку оптимального методу прогнозуван%

ня банкрутства. Цим зайнявся американський вчений Ед%

вард Альтман, який і розробив власний метод — метод

дискримінантного аналізу. Він вперше запропонував

метод, основним завданням якого було саме комплекс%

не прогнозування банкрутства з власною шкалою ри%

зику банкрутства, на основі не тільки внутрішніх показ%

ників (як у його попередників), а й з врахуванням

зовнішніх економічних показників, зокрема ринкових

індикаторів. І до сьогодні більшість вчених, що пропо%

нують нові методи прогнозування банкрутства, прагнуть

до створення оптимального, на їхню думку, методу з

врахуванням внутрішніх та зовнішніх показників. З роз%

витком економіки, фондового ринку, зміцнення сфери

банківських послуг в методах прогнозування банкрут%

ства відбувається зміщення уваги вчених від безпосе%

реднього вивчення банкрутства до дослідження окре%

мих аспектів проблем банкрутства або дотичних до бан%

крутства проблем. У науковій економічній літературі

виокремлюють найбільш поширені непрямі індикатори

банкрутства: ринкові показники оцінки акцій, інвести%

ційна привабливість, кредитоспроможність (їх можна

прораховувати всіма описаними в статті методами, крім

вертикального аналізу, матричного аналізу та якісних

методів), макроіндикатори стану економіки (можна дос%

лідити методами дискримінантного аналізу, нейронних

мереж, опорних векторів, методами дерева рішень, ге%

нетичного алгоритму, теорії ентропії, імітаційного мо%

делювання). Прогнозування непрямих ознак банкрут%

ства є плідним. Його висновки нерідко стають поштов%

хом для більш грунтовного дослідження банкрутства в

цілому, оскільки містять ранню, оперативну інформа%

цію щодо імовірності банкрутства, наслідки якого ще

не відобразилися у бухгалтерській звітності. Підсилен%

ня уваги до людського виміру в різних сферах життєді%

яльності суспільства, в тому числі в сфері управління

підприємством, порушило проблему врахування людсь%

кого фактора при прогнозуванні банкрутства. Кількісні

методи прогнозування банкрутства, які до цього часу

були панівними, стали активно доповнюватися якісни%

ми методами. З розвитком програм штучного інтелекту

відбувається зміна ролі дослідника при прогнозуванні

банкрутства: з активно творчої скеровуючої до більш

пасивної. Ряд методів приховують від дослідника про%

цес прийняття рішення щодо банкрутства: нейронні ме%

режі, опорні вектори. Деякі методи, спочатку навчені

дослідником на вибірці економічних показників під%

приємств та перевірені на контрольній вибірці підпємств,

згодом, взагалі можуть приймати рішення та працюва%

ти самостійно без дослідника: нейронні мережі, само%

організаційні карти.

Широкий перелік методів прогнозування банкрут%

ства змушує вченого визначитись щодо своєї методо%

логічної позиції. Якщо дослідник спирається на кількісні

підходи у вивченні банкрутства, то в центрі його уваги

наступні аспекти даної проблеми: 1) вивчати банкрут%

ство в статиці, тобто діагностика (ранжування, класте%

ризація) чи в динаміці, власне прогнозування банкрут%

ства (всі методи, крім вертикального, ранжування, кла%

стеризації); 2) короткострокова перспектива (методи

засновані на ринку), середньострокова перспектива

(більшість методів) чи довгострокова перспектива (дис%

кримінантний аналіз); 3) виокремлення проміжних станів

банкрутства (дискримінантний аналіз, дерево рішень,

множинна регресія) або невиокремлення проміжних

станів банкрутства (більшість методів); 4) врахування

лише фінансових аспектів діяльності підприємства (всі

методи) або комплексне врахування всіх аспектів діяль%

ності підприємства тобто фінансових, технологічних,

організаційно%управлінських, (імітаційні моделі); 5) вра%
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хування лише внутрішніх факторів банкрутства (мето%

ди коефіцієнтів, матричний метод), сукупності внут%

рішніх та зовнішніх факторів банкрутства (дискримінан%

тний аналіз, метод логіт%аналізу, метод пробіт%аналізу,

метод множинної регресії, метод аналізу виживаємості,

метод нечітких множин, метод опорних векторів, метод

дерева рішень, метод нейронних мереж, метод само%

організуючих карт, метод генетичного алгоритму, ме%

тод імітаційного моделювання) або лише зовнішніх фак%

торів банкрутства (моделі Мертона, метод ентропії, ме%

тод розорення ігрока); 6) точність прогнозування банк%

рутства (метод Бівера, дискримінантний аналіз, ней%

ронні мережі, опорні вектори); 7) проблема пошуку оп%

тимального методу (універсальний або спеціалізований

для певної галузі або адаптований до країни з іншими

економічними умовами); 8) прогнозування банкрутства

з метою фінансового планування, вироблення стратегії

розвитку фірми; 9) однозначність, неоднозначність та

варіативність відповіді про фінансовий стан та імовір%

ність банкрутства.

Сутність та принципи діяльності методів зумовлю%

ють, що відповідь щодо прогнозування імовірного бан%

крутства може мати різні форми вираження. Так, мето%

ди дискримінантного аналізу, логіт, пробіт, множинної

регресії, нейронних мереж, аналізу виживаємості, мат%

ричні методи дозволяють сформулювати однозначну,

точну відповідь у кількісному вираженні, тоді як мето%

ди нечітких множин, теорії ентропії, дерева рішень на%

дають неоднозначну, нечітку відповідь. А методи теорії

розорення гравця, імітаційного моделювання, генетич%

ного алгоритму дозволяють досліднику розглядати ве%

лику кількість альтернативних фінансових стратегій роз%

витку підприємства, їх вплив на фінансовий стан фірми

з метою вибору серед них найбільш оптимальної для

недопущення банкрутства і, таким чином, дані методи

надають варіативну відповідь.

Якісний підхід дослідника зумовлює аналіз пробле%

ми прогнозування банкрутства під таким кутом зору: 1)

ризики банкрутства спричинені впливом людського

фактору: прорахунки маркетингової стратегії; "творча

бухгалтерія"; помилки у менеджменті: недоліки фінан%

сового планування, низький професіоналізм керівниц%

тва (директора та ради директорів), менеджерів та

співробітників; 2) вплив іміджу фірми на уявлення про її

успішність/неуспішність як непрямі показники банкрут%

ства; 3) вплив макрополітичних процесів на ризик банк%

рутства.

Кількісні методи вивчення банкрутства дозволяють

саме прогнозувати банкрутство в кількісному вимірі:

вказують на ризик банкрутства. Якісні методи не доз%

воляють прогнозувати банкрутство, але розкривають

передумови банкрутства, які виникають задовго до по%

гіршення фінансового стану фірми. Якісні методи зав%

жди використовуються разом з кількісними, аби нада%

ти більш витончений та глибокий аналіз проблеми про%

гнозування банкрутства.

Наявний арсенал методів прогнозування банкрут%

ства практично непридатний для вирішення задачі виз%

начення причин банкрутства лише метод дерева рішень,

імітаційних моделей серед кількісних методів та якісні

методи, хоч і по%різному, розв'язують дану проблему.

Так, метод дерева рішень та якісні методи дають част%

ковий аналіз причин банкрутства. В методі дерева

рішень акцент лише на фінансових причинах, а в якіс%

них методах увага зосереджена в основному лише на

причинах, викликаних людським фактором. І лише ме%

тод імітаційних моделей дозволяє встановлювати всю

сукупність причинно%наслідкових зв'язків у діяльності

підприємства, наприклад, не тільки внутрішніх прямих

та непрямих показників: фінансова сфера, виробнича

діяльність, людський капітал та зовнішніх (непрямих)

економічних індикаторів банкрутства: ринкові показни%

ки оцінки акцій, інвестиційна привабливість, кредитос%

проможність, макроіндикатори стану економіки. Таким

чином, метод імітаційних моделей може бути викорис%

таний для комплексного аналізу причин банкрутства.

Екстраполяція сучасних світових методів прогнозу%

вання банкрутства на українські реалії вимагає враху%

вання наступних особливостей їх адаптації:відмінність

в економічних умовах господарювання, в рівні оподат%

кування, стандартах ведення бухгалтерського обліку,

структурі активів українських підприємств, рівні рента%

бельності, ліквідності, фінансової стійкості українських

підприємств, політичних та економічних ризиків. Мето%

ди дискримінантного аналізу, логіт, пробіт, множинна

регресія потребують перерахування вагових коефі%

цієнтів у рівняннях моделей з урахуванням специфіки

діяльності українських підприємств та умов господарю%

вання. Цим шляхом пішли вчені при адаптації даних ме%

тодів в Україні, Росії, Кореї та Мексиці тощо. Методи

прогнозування банкрутства: аналіз рівня виживання, те%

орія ентропії та методи штучного інтелекту, зокрема,

нейронні мережі, карти Конохена, дерева рішень,

імітаційні моделі, теорія розорення ігрока, теорія не%

чітких множин, метод опорних векторів можна без об%

межень застовувати в будь%якій країні, оскільки сутність

методів дозволяє дослідникам створювати нові моделі,

що максимально відповідають умовам даних конкрет%

них задач, активно використовуючи комп'ютерні про%

грами.

В Україні та Росії діють державні нормативні мето%

дики оцінки фінансового стану підприємства, за якими

можна розраховувати імовірність банкрутства. Ці мето%

дики базуються на методі аналізу коефіцієнтів як на

найбільш традиційному. Порівняно із сучасними мето%

дами прогнозування банкрутства вищезгадані державні

нормативні методики мають ряд суттєвих зауважень:

1) в самій суті методу аналізу коефіцієнтів є недоскона%

лості, що дають неповну, неточну інформацію про

фінансовий стан підприємства, а отже, і спотворюють

картину імовірного банкрутства: а) немає взаємозв'язків

фінансових показників; б) невиправдано велика кіль%

кість показників з різних економічних груп, більшість з

яких дублюють один одного та схожі за економічним

змістом; в) не розрахована питома вага та ступінь впли%

ву фінансових показників на ризик банкрутства;

г) відсутність єдиного інтегрального показника; д) немає

єдиної шкали ризику банкрутства; 2) метод є трудо%

містким. Однозначний висновок щодо фінансового ста%

ну та імовірності банкрутства може зробити лише ви%

сококваліфікований експерт, особливо в ситуаціях, коли

показники фінансової діяльності вимірюються різнос%

прямовано; 3) метод не враховує змін бухгалтерських

стандартів звітності; 4) метод не встигає за розвитком
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економіки, а отже не враховує макроекономічні показ%

ники, зокрема ринкові індикатори; 5) метод не спромож%

ний дати ранню діагностику банкрутства, оскільки є

ретроспективним, тобто базується на фінансовій звіт%

ності підприємства за попередній період; 6) на відміну

від ряду сучасних методів, не враховує впливу людсь%

кого капіталу на наслідки фінансової діяльності. Таким

чином, державні нормативні методики оцінки фінансо%

вого стану підприємства є не тільки недосконалими, а й

застарілими. Отже, потребують перегляду та оновлен%

ня.

ВИСНОВКИ
У зв'язку зі зміною в економічній науці концепту%

альних теоретичних підходів до осмислення феномена

банкрутства та проблеми прогнозування банкрутства пе%

ред вченими виникає потреба розроблення та вдоско%

налення інструментарію, оптимально придатного для

вирішення сучасних наукових та практичних проблем,

дотичних до банкрутства та проблем діагностування і

прогнозування банкрутства. Cучасні роботи українсь%

ких та російських вчених, в тому числі з економіки буд%

івництва, в основному роблять акцент на антикризово%

му менеджменті, коли симптоми банкрутства вже наявні,

і обмаль робіт з прогнозування банкрутства. Тоді як на

Заході панує інший підхід — попередження виникнен%

ня банкрутства. Навіть у тих роботах українських та

російських вчених, в яких здійснюється оцінка фінан%

сового стану будівельних підприємств, використовуєть%

ся застарілий методологічний інструментарій. Водночас

використання сучасних світових методів прогнозуван%

ня банкрутства дасть змогу більш глибоко, різноплано%

во, комплексно досліджувати банкрутство: попереджу%

вати його настання на ранніх стадіях, здійснювати стра%

тегічне та тактичне планування діяльності фірми, роз%

робляти гнучкі альтернативні фінансові стратегії розвит%

ку на перспективу з урахуванням факторів ризику зовн%

ішнього середовища фірм.
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