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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інститут банкрутства є невід'ємною частиною ринково�

го господарства. Він служить потужним стимулом ефектив�

ної роботи господарюючих суб'єктів, гарантуючи одночас�

но економічні інтереси кредиторів, а також держави як за�

гального регулятора ринку.

Проблемам діагностики банкрутства підприємств в еко�

номічній науці приділяється значна увага. В результаті в прак�

тиці фінансового аналізу з'явилася велика кількість методик,

як запозичених за кордоном, так і вітчизняних. На жаль, всі

вони в силу відсутності достатньої формалізації описуваних

ситуацій, страждають сильною залежністю від суб'єкта аналі�

зу, тобто від досвіду і переконань аналітика. Крім того, вони,
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У статті розглянуто найбільш поширені методи оцінки банкрутства суб'єктів господарюван�

ня. Проаналізовано вітчизняну та зарубіжну літературу, присвячену дослідженню та оцінці бан�

крутства. Вивчено переваги та недоліки як класичних дискримінантних моделей, так і сучасних

перспективних моделей штучного інтелекту, що автоматично підлаштовують свої параметри

під структуру вхідних даних. Розглянуті моделі розділено на такі класи відповідно до їх внутрі�

шньої структури: статистичні моделі, моделі штучного інтелекту, теоретичні моделі та методи

фінансового аналізу. Визначено ключові та найбільш ефективні методи прогнозування банк�

рутства для зарубіжних та вітчизняних господарюючих суб'єктів. У зв'язку зі збільшенням об�

сяг фінансової інформації, особливого поширення набувають моделі штучного інтелекту такі,

як нейронні мережі, дерева рішень та інші.

The article discusses the most common methods of entities bankruptcy assessment. The analysis

of domestic and foreign literature on research and evaluation of bankruptcy was conducted. The

advantages and disadvantages of both classical discriminant models and modern advanced models

of artificial intelligence that automatically adjusts its settings depending on the structure of input

data was analyzed. The models are divided into classes according to their internal structure: statistical

models, models of artificial intelligence, theoretical models and techniques of financial analysis.

The essential and most effective methods for predicting bankruptcy for foreign and domestic

businesses was determined. Due to the increasing volume of financial information, models of artificial

intelligence, such as neural networks, decision trees and others become widely distributed.
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як правило, неоднозначні, а тому іноді дають суперечливу інтер�

претацію отриманим розрахункам. Тому існує необхідність в

узагальненні та розширеній класифікації існуючих методик.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Чимало дослідників серед вітчизняних та зарубіжних

вчених приділяють увагу питанню діагностики банкрутства.

Вагомий внесок здійснили такі вчені, як О.О. Терещенко [1],

Д.В. Ящук [2], Т.І. Лепейко [3], Т.Г. Рязаєва [4] та інші.

Серед зарубіжних вчених можна виділити роботи Е. Альт�

мана [5], У. Бівера, У Дікіна, Р. Ліса, Дж. Таффлера, Д. Фул�

мера, Г. Спрінгейта та ін.
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МЕТА СТАТТІ
Класифікація ключових та найбільш ефективних методів

прогнозування ймовірності суб'єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу

У вітчизняній і закордонній науковій літературі існують

різні підходи до прогнозування ймовірності банкрутства

підприємств. Можна виокремити чотири основних підходи

для оцінки й прогнозування ймовірності банкрутства

підприємств (рис. 1):

1) статистичні моделі;

2) моделі штучного інтелекту;

3) теоретичні моделі;

4) методи фінансового аналізу.

Статистичні моделі використовуються для оцінки ймов�

ірності банкрутства об'єктів господарювання найбільш час�

то. Особливостями таких моделей є:

— основна увага приділяється можливим ознакам бан�

крутства;

— джерелом інформації є фінансова та бухгалтерська

звітність підприємства;

— моделі можуть бути як одновимірними, так і багато�

вимірними;

— використовуються класичні статистичні алгоритми

моделювання.

У фаховій літературі з економічного аналізу виділяють

такі основні методи побудови статистичних моделей:

1) дискримінантний аналіз;

2) аналіз умовної ймовірності;

3) кластерний аналіз;

4) аналіз виживання;

5) бінарний вибір.

У світовій та вітчизняній практиці серед статистичних

моделей найбільш широко застосовуються моделі на основі

дискримінантного аналізу (Discriminant analysis). Цей підхід

полягає в аналізі співвідношення фінансових коефіцієнтів,

побудові дискримінантної функції та розрахунку інтеграль�

ного показника Z, на основі якого з певною долею ймовір�

ності можна передбачити банкрутство суб'єкта господарю�

вання.

Однією з найвідоміших моделей прогнозування банк�

рутства вважається Z�score Е. Альтмана (1968) [5]. Вчений

розробив за допомогою множинного дискримінантного ана�

лізу лінійне рівняння, в якому п'ять найбільш важливих

фінансових показників були ретельно зважені. Формула

моделі для виробничих підприємств, чиї акції розміщені на

фондовому ринку, виглядає наступним чином:

Z = 3,3 * К1 + К2 + 0,6 * К3 + 1,4 * К4 + 1,2 * К5,

де К1 — власний оборотний капітал / сумарні активи

— показник ліквідності; К2 — нерозподілений прибуток /

сумарні активи — показник рентабельності; К3 — опера�

ційний прибуток / сумарні активи — показник фінансової

спроможності; К4 — ринкова капіталізація / балансова

вартість позик — показник фінансового важеля; К5 — про�

дажі / сумарні активи — показник активності. Значення

Z�рахунку є основою для розподілу підприємств на дві гру�

пи: підприємства�банкрути та фінансово стійкі підприємства

згідно з такими умовами: Z <1,8 — ймовірність банкрут�

ства дуже висока; Z> 3 — ймовірність банкрутства мала;

1,8 <Z <3 — ймовірність банкрутства змінюється від неве�

ликої до високої; Z <2,675 — банкрутство можливе в найб�

лижчі 2—3 роки; Z> 2675 — положення фірми досить

стійке.

Такий підхід дав можливість звести значення декількох

фінансових показників до єдиного (Z�рахунок), що дозво�

лило однозначно оцінювати фінансовий господарюючого

суб'єкта. Принцип розподілу підприємств на банкрути та

фінансово стійкі відповідно до значень Z�рахунку ліг в ос�

нову таких досить широко поширених моделей, як моделі

Ліса, Таффлера, Фулмера, Спрінгейта та ін. [6].

Як показує практика, на відміну від багатьох інших ста�

тистичних процедур, методи кластерного аналізу викорис�

товуються в більшості випадків тоді, коли немає будь�яких

апріорних гіпотез щодо класифікації. Кластерний аналіз

дозволяє розглядати великий (хоча і обмежений) обсяг

інформації і різко скорочувати масиви інформації, робити

їх компактними і наочними. Істотну роль цей метод грає при

аналізі сукупностей часових рядів, що характеризують еко�

номічний розвиток (наприклад, загальногосподарської і

товарної кон'юнктури). Найбільш часто використовується

два основних типи кластерного аналізу: ієрархічний і метод

k�середніх [7].

Модель бінарного вибору [9] — модель залежності

бінарної змінної (що приймає всього два значення — 0 і 1)

від сукупності факторів. Побудова звичайної лінійної рег�

ресії для таких змінних теоретично некоректна, бо умовне

математичне сподівання таких змінних дорівнює ймовірності

того, що залежна змінна прийме значення 1, а лінійна рег�

ресія допускає як негативні значення, так і значення більші

Рис. 1. Моделі прогнозування банкрутства
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за 1. Тому зазвичай використовуються деякі інтегральні

функції розподілу. Найчастіше використовуються нормаль�

ний розподіл (пробіт), логістичний розподіл (логіт), розподіл

Гомперца (гомпіт).

Згідно з дослідженнями Ясніцького [9], моделі на ос�

нові штучного інтелекту у останнє десятиліття одержали

широке застосування у аналізі економічних даних та перед�

баченні економічних проблем суб'єктів господарювання.

Особливості таких моделей наступні:

— навчання моделі на історичних даних значного обся�

гу;

— інформація береться з фінансової звітності підприє�

мства;

— залежать від комп'ютерних потужностей та техно�

логій.

У рамках штучного інтелекту в економічній літературі

виокремлюють наступні методи моделювання:

1) дерева рішень;

2) нейронні мережі;

3) експертні системи;

4) теорія нечітких множин;

5) генетичні алгоритми;

6) метод опорних векторів.

Загалом класифікаційні та регресійні дерева рішень

представляють собою інструмент для аналізу даних, що ви�

користовуються для створення регресійних і класифікацій�

них моделей. Дерево є свого роду графічною моделлю,

створеною в результаті рекурсивного поділу множини вихі�

дних спостережень на певну кількість підмножин. Метою

такого поділу є отримання підмножини якомога більш од�

норідної відносно значення залежної змінної. Алгоритм

рекурентного поділу може використовувати різні незалежні

змінні на кожному етапі поділу. Всі незалежні змінні (пре�

диктори) завжди беруться до уваги, і обрана змінна гаран�

тує найкращий поділ вузла, а саме проводить поділ множи�

ни значень залежної змінної у вузлі на найбільш однорідні

підмножини.

Необхідно підкреслити, що основними перевагами ме�

тоду побудови класифікаційних дерев при прогнозуванні

ймовірності банкрутства підприємства є високий ступінь на�

очності (графічне подання), легкість інтерпретації отрима�

них результатів, ієрархічність обчислень у процесі класифі�

кації (умови накладаються задаються послідовно і остаточ�

не рішення залежить від того, які з попередніх умов задо�

вольняються, я які — ні).

Виходячи з сучасних економічних реалій, нейрокомп�

'ютерні і нейромережеві технології — це одна з найбільш

ефективних стратегій штучного інтелекту. Вони успадко�

вують корисні властивості свого прототипу — мозку:

здатність вилучення знань з статистичних даних, здатність

узагальнення їх у вигляді закономірностей модельованих

предметних областей, властивість інтуїції [8], як здатність

робити правильні прогнози і приймати правильні рішення

в тих випадках, коли звичайна логіка виявляється безси�

лою. Згідно з [8; 9], добре спроектовані і правильно на�

вчені нейронні мережі є потужним інструментом, що доз�

воляє виявляти закономірності практично будь�яких пред�

метних областей і будувати адекватні математичні моделі

в промисловості, в економіці і бізнесі , в політології, в кри�

міналістиці, в медицині, в екології, в історичних науках,

спорті тощо. Серед переваг нейронної мережі виокремлю�

ють здатність прогнозувати банкрутство на більш ранніх

стадіях.

У світовій та вітчизняній практиці серед теоретичних

методів можна виокремити наступні:

1) теорія кредитного ризику;

2) теорія розорення гравця;

3) моделі на основі ринкових показників;

4) теорія менеджменту.

Кредитний ризик становить найбільшу частку сукупно�

го ризику операцій банку і тому багато в чому визначає такі

показники банківської діяльності, як розмір активів, резер�

ви на можливі втрати по позиках, достатність власного кап�

італу і, в кінцевому підсумку, прибутковість капіталу банку.

Саме тому вибір надійної моделі управління кредитним ри�

зиком є ключовим стратегічним рішенням керівництва бан�

ку.

Зауважимо, що процес управління банківським кредит�

ним ризиком повинен здійснюватися на двох рівнях: індиві�

дуальному і портфельному. Управління кредитним ризиком

на індивідуальному рівні має на увазі оцінку кредитоспро�

можності окремих позичальників, а також визначення

мінімальної необхідної прибутковості по кожному кредиту.

У той же час портфельний рівень управління кредитним ри�

зиком включає процес оцінки сукупного кредитного ризику

портфеля банківських позик, а також визначення оптималь�

ної структури кредитного портфеля з урахуванням обмеже�

ності кредитних ресурсів банку.

Згідно з дослідженнями зарубіжних вчених [10], моделі

на основі ринкових показників набувають все більш широ�

кого значення для аналізу банкрутства господарюючих

суб'єктів. Підгрунтям цього методу вважається ідея про те,

що ймовірність дефолту позичальників банку має циклічний

характер і зростає під час економічної рецесії. Найчастіше

такі моделі використовують регресійний аналіз. В якості

змінних розглядаються такі макроекономічні показники, як

внутрішній валовий продукт (ВВП), внутрішній національний

продукт (ВНП), національний дохід (НД), інфляція, курс на�

ціональної валюти, рівень безробіття та ін. За допомогою

макроекономічних показників можна отримати не лише

короткострокову, але й довгострокову оцінку ймовірності

дефолту позичальника. Такий метод оцінки довгострокової

ймовірності дефолту (яка залишається незмінною впродовж

одного економічного циклу) носить назву Through The Cycle

estimation (TTC) [10]. Базельський комітет з банківського

нагляду визначає ТТС�оцінку, як оцінку ймовірності дефол�

ту, яка залишається відносно постійною в різних еко�номіч�

них умовах, на відміну від поточної оцінки ймовірності де�

фолту — Point In Time estimation (PIT), яка змінюється зі

зміною стану економіки.

У науковій літературі з економічного аналізу найчасті�

ше під фінансовим аналізом розуміють спосіб оцінювання і

прогнозування фінансового стану суб'єкта господарюван�

ня на підставі його бухгалтерської та фінансової звітності й

оперативних даних.

Можна виокремити наступні прийоми аналізу:

1. Горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кож�

ної позиції звітності з попереднім періодом.

2. Вертикальний (структурний) аналіз — визначення

структури (обчислення питомої ваги окремих статей у

підсумку) фінансових показників з оцінкою впливу різних

факторів на кінцевий результат.

3. Коефіцієнтний аналіз — розрахунок відношень між

окремими статтями звіту або статтями різних форм звітності,

визначення взаємозв'язків показників; при аналізі фінансо�

вих коефіцієнтів їхні значення зіставляють з базовими ве�

личинами, а також вивчають динаміку за звітний період і за

кілька попередніх звітних періодів. Для оцінки ймовірності

банкрутства у вітчизняній практиці найчастіше використо�

вується така група коефіцієнтів: коефіцієнт поточної та за�

гальної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними

коштами, коефіцієнт відновлення (втрати) платоспромож�

ності та інші.

4. Трендовий аналіз — порівняння кожної позиції

звітності з попередніми періодами та визначення тренду,

тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від

впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за

допомогою тренду здійснюють екстраполяцію найважливі�
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ших фінансових показників на перспективний період, тобто

перспективний прогнозний аналіз фінансового стану).

5. Факторний аналіз — визначення впливу окремих

факторів на результативний показник. За характером взає�

мозв'язку між показниками розрізняють методи детерміно�

ваного і стохастичного факторного аналізу.

Детермінований факторний аналіз являє собою мето�

дику дослідження впливу чинників, зв'язок яких з результа�

тивним показником носить функціональний характер. Ме�

тоди детермінованого факторного аналізу: метод ланцюго�

вих підстановок, метод абсолютних різниць, метод віднос�

них різниць, інтегральний метод, метод логарифмування.

Цей вид факторного аналізу найбільш поширений, оскільки

має високу ефективність та досить простий у застосуванні.

 Стохастичний аналіз являє собою методику досліджен�

ня факторів, зв'язок яких з результативним показником на

відміну від функціональної є неповним, ймовірнісним, тоб�

то зміна аргументу може дати декілька значень приросту

функції в залежності від поєднання інших факторів, що виз�

начають даний показник. Методи стохастичного факторно�

го аналізу: спосіб парної кореляції, множинний кореляцій�

ний аналіз, матричні моделі, математичне програмування,

метод дослідження операцій, теорія ігор.

6. Порівняльний аналіз — внутрішньогосподарський

аналіз зведених показників звітності порівняно з показни�

ками конкурентів або з середньогалузевими та середніми

показниками.

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто та систематизовано основні методи

аналізу суб'єктів господарювання. Проаналізувавши науко�

ву літературу з даної тематики можна дійти висновку, що

моделі штучного інтелекту, такі як нейронні мережі, дерева

рішень є більш гнучкими та універсальними у прогнозуванні

банкрутства ніж класичні методи дискримінантного аналі�

зу, бо не потребують додаткового обчислення параметрів

моделі, а визначають їх автоматично шляхом "навчання" на

історичних фінансових даних. Проте моделі дискримінант�

ного аналізу мають високу ймовірність оцінки і досить дієві

на практиці. Ці моделі можна використовувати з певною ко�

рекцією як окремо, так і в сукупності для підтвердження

результатів. Найбільш помітна залежність між даними в ди�

наміці, бо одномоментний аналіз може не призвести до

вірних результатів.

Важливе місце серед методів оцінки ймовірності банк�

рутства господарюючого суб'єкта займають методи фінан�

сового аналізу. Фінансовий аналіз проводиться для вивчен�

ня основних параметрів підприємства, які дають об'єктивну

оцінку його фінансового стану. Результати проведення ана�

лізу дають змогу оцінити поточний стан установи та визна�

чити подальші шляхи розвитку.

Слід зазначити, що не існує універсальних моделей для

вирішення задачі оцінки ймовірності банкрутства суб'єктів

господарювання. Вибір найбільш ефективних моделей ба�

гато в чому залежить від параметрів середовища, особли�

вості діяльності підприємств та доступної інформації.
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