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У статті сформульовано завдання щодо автоматизації оцінок діяльності підприємства за різними 
дискримінантними моделями. Побудовано алгоритм синхронної діагностики банкрутства суб’єкта гос-
подарювання за кількома моделями з можливістю зіставлення, коригування оцінок та побудови прогнозів.
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В статье сформулирована задача по автоматизации оценок деятельности предприятия по разным 
дискриминантным моделям. Построен алгоритм синхронной диагностики банкротства предприятия по 
нескольким моделям с возможностью сопоставления, корректировки оценок и построения прогнозов.

Ключевые слова: банкротство, диагностика, оценка, финансовое состояние, модель, дискриминант-
ный анализ, функция Харрингтона, алгоритм, этап

The article deals with the task to automate evaluations of enterprise activity using different discriminative models. 
Аn algorithm is elaborated for synchronous bankruptcy diagnostics of a business entity by several models with the 
ability to compare, correct estimates and make forecasts
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. у період економіч-
них реформ, нових стратегій, дій, притаман-
них сьогоденню, особливої гостроти набуває 
проблема банкрутства суб’єктів господарю-
вання. залишається відкритим питання вчас-
ного виявлення кризових явищ із метою вжи-
вання запобіжних заходів щодо фінансової 
нестабільності в майбутньому періоді. оцінку 
масштабів кризи можна здійснити у площині 
основних тенденцій порушення справ про бан-
крутство підприємств за певний період. за 
даними аналітичної доповіді світового банку 
і Міжнародної фінансової корпорації позиція 
україни у рейтингу «ведення бізнесу» за інди-
катором «банкрутство» є низькою порівняно 
з іншими 190 країнами світу. за цим показни-
ком україна у 2017 р. зайняла 150 місце, посту-
пившись двома позиціями попередньому року. 
у 2012-2016 рр. значення несуттєво покращу-

валося, а то і знову погіршувалося [2; 3; 8]. 
Першопричина цих коливань – це скорочення 
частки повернення капіталу кредиторам. ще 
одним стримувальним фактором є суттєві 
витрати підприємств під час процедури бан-
крутства. щоби певним чином уникнути його 
настання, необхідно побудувати чіткий, ефек-
тивний механізм запобігання неплатоспромож-
ності через аналіз діяльності підприємства на 
кожному його життєвому циклі.

сучасна діагностика банкрутства (дефолту) 
окремого підприємства використовує неформа-
лізовані і формалізовані моделі оцінки фінан-
сового стану. зокрема, в основі формального 
оцінювання лежить економіко-математичне 
моделювання, яке у будь-якому разі розв’язує 
задачу діагнозу. а от проблема розбіжності оці-
нок за різними моделями вимагає автоматизації 
використання вибірки (від 1 моделі до всього 
масиву), а також зіставлення, порівняння, вирів-
нювання і прогнозування результатів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і на які спирається автор. існує багатогранний 
український та зарубіжний досвід у прогнозу-
ванні ймовірності настання банкрутства підпри-
ємства. зокрема, і.в. чібісова наголошує, що 
найбільш чутливими методами щодо діагнос-
тики банкрутства є саме економіко-математичні 
моделі [10]. Питанням економіко-математичного 
моделювання соціально-економічних процесів 
присвячені праці і.с. благуна, в.в. вітлінського, 
П.М. Григорука, т.с. клебанової, к.Ф. коваль-
чука, а.в. Матвійчука, о.о. терещенка, і.с тка-
ченка, і цей перелік невичерпний. що стосується 
зарубіжних досліджень, то потрібно згадати 
фахівців із діагностики банкрутства компаній – 
е. альтмана, Дж. таффлера, Г. тішоу, р. ліса, 
Дж. спрінгейта, ж. конана, М. Гольдера, Д. чес-
сера, Г. кадикова, р. сайфуліна тощо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є побудова такого 
алгоритму діагностики банкрутства підприєм-
ства, який би дав змогу проводити одночасну 
оцінку фінансового стану суб’єкта за кількома 
моделями з можливістю зіставлення, коригу-
вання їх результатів та побудови прогнозів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. отже, як уже наголошувалося, оці-
нювати ймовірність банкрутства суб’єкта гос-
подарювання можна як у неформальний, так 
і у формальний спосіб. в основі неформалізо-
ваних моделей діагностики банкрутства лежить 
залучення максимальної кількості факторів 
через оброблення фінансової та бухгалтерської 
інформації.

що стосується класичного підходу до оці-
нювання фінансового стану підприємства, то 
це є інтегральна оцінка (метод кредитного ско-
рингу), яку започаткував американський еконо-
міст Д. Дюран на початку 40-х рр. XX ст. [9, с. 73]. 
суть методу полягає у класифікації суб’єктів за 
ступенем ризику з урахуванням реальних зна-
чень показників фінансової стійкості та рейтинго-
вого розташування показників (фактор експерт-
ної оцінки). іншими словами, модель Дюрана 
розраховує комплексний показник фінансового 
стану крізь призму платоспроможності. кожен 
показник є носієм певного бала, який йому при-
своюється через лінійну інтерполяцію в межах 
окремого класу. сумарна кількість балів і фор-
мує рейтингове число (комплексний показник), 
а також вказує на належність підприємства до 
відповідного класу.

однак існує понад 200 різних моделей оцінки 
ймовірності банкрутства підприємств для фор-
мального рівня. у груповому поділі фундамен-
тальними у моделюванні банкрутства є статис-
тичні моделі (64%); моделі, побудовані на основі 
штучного інтелекту, використовуються лише 
у чверті ситуацій (25%), а теоретичне моделю-
вання – це всього десята частина (11%) [1].

отже, найбільш зручними для оцінки ймовір-
ності банкрутства компаній залишаються ста-
тистичні моделі. а все через їхні виняткові осо-
бливості:

– акцентується увага на очевидних ознаках 
банкрутства;

– використовується інформація бухгалтер-
ської та фінансової звітності;

– одновимірність та багатовимірність моде-
лей;

– моделювання здійснюється через при-
йнятні статистичні процедури.

світова та вітчизняна практика виділяє най-
більш популярні статистичні моделі, які побудо-
вані на основі дискримінантного аналізу. зміст 
підходу полягає у зв’язці окремих фінансових 
коефіцієнтів, складанні дискримінантної функ-
ції (за допомогою математико-статистичного 
інструменту) та обчисленні інтегрального показ-
ника Z. саме через останній (шляхом зістав-
лення його з імовірністю) і можна спрогнозувати 
банкрутство підприємства.

Моделі дискримінантного аналізу поділя-
ються на однофакторні та багатофакторні. Проте 
ключовою проблемою однофакторного ана-
лізу є безсистемність показників і розбіжність їх 
висновків щодо реального фінансового стану 
підприємства (одні значення свідчать про пози-
тивний розвиток, а інші – про його негативні тен-
денції). на противагу першій ланці, багатофак-
торний дискримінантний аналіз дає змогу вийти 
вже на гнучкіший етап моделювання і викорис-
тати декілька зв’язаних змінних. але йому теж 
притаманні недоречності. так, багатофакторні 
зарубіжні моделі розроблялися крізь призму гос-
подарюючих одиниць у країнах із розвиненим 
ринковим середовищем. через відсутність сек-
торного бізнес-поділу вплив факторів у кожній 
моделі діагностики банкрутства істотно відрізня-
ється від вітчизняних [4, с. 76; 5, с. 46-47].

аналіз проведених досліджень підкрес-
лив ефективне використання дискримінант-
них моделей сайфуліна-кадикова, терещенка 
і Матвійчука щодо діагностики банкрутства 
українських підприємств (моделі виявилися 
найбільш чутливими під час оцінки фінансового 
стану). Проте віднесення компаній лише до 
двох класів, ще й з існуванням області невизна-
ченості, іноді приводить до викривлення оцінок 
реального стану.

зокрема, отримання значень у межах від 
-0,8 до 0,51 у моделі терещенка зобов’язує 
виконувати додатковий аналіз для ідентифікації 
стійкості фінансового стану [7, с. 28].

задача згладжування різких коливань 
у висновках щодо ймовірності банкрутства була 
розв’язана через моделювання і ранжування 
узагальненого інтегрального показника за допо-
мого функції бажаності (харрінгтона) [6].

Досить громіздким є процес оброблення вели-
кого масиву фінансово-економічної інформації 
під час оцінки діяльності українського підпри-
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ємства у розрізі окремого періоду як за зарубіж-
ними, так і за вітчизняними моделями. одночасне 
порівняння результатів за різними моделями 
вимагає поетапності обчислень за кожним алго-
ритмом із певними часовими витратами. Постає 
задача щодо автоматизації таких оцінок, а саме: 
побудувати алгоритм синхронної діагностики 
банкрутства суб’єкта господарювання за кіль-
кома моделями з можливістю зіставлення, кори-
гування оцінок та побудови прогнозів (рис. 1).

на початковому етапі роботи алгоритму від-
бувається ідентифікація досліджуваного об’єкта 
шляхом відображення його назви, форми влас-
ності та коду ЄДрПоу (Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій україни).

початок

Кінець

Введення ідентифікаційних даних підприємства

Формування масивів вихідних даних

Вибір моделей діагностики банкрутства

Вибір трансформованої моделі за функцією Харрінгтона

Прогнозування банкрутства у короткостроковому періоді

Завершення роботи програми

Рис. 1. Алгоритм діагностики  
та прогнозування банкрутства підприємства

Другий етап дає змогу сформувати масив 
вихідних даних за допомогою інформації фінан-
сових звітів за певний період, взятих на офі-
ційному сайті агентства з розвитку інфраструк-
тури фондового ринку україни (саме попередня 
фіксація коду ЄДрПоу підприємства сприяє 
доступу до потрібних інформаційних джерел). із 
чотирьох форм звітності використовуються дані 
окремих рядків «балансу (звіту про фінансовий 
стан)» та «звіту про фінансові результати (звіту 
про сукупний дохід)».

третій етап реалізації алгоритму «вибір 
моделей діагностики банкрутства» дає змогу 

провести оцінку фінансового стану за одним, 
кількома і всіма елементами вибіркової сукуп-
ності. Моделі можна вибирати хаотично, тобто 
не дотримуючись запропонованої послідов-
ності (рис. 2).

ще одним важливим моментом є вибір 
у переліку трансформованих моделей за функ-
цією харрінгтона, який активує інший етап 
роботи алгоритму діагностики. результати оці-
нок можна представити наочно:

– за допомогою побудови графіків;
– через відображення проміжних обчислень 

та перетворень.
апроксимація проміжних оцінок трансфор-

мованих моделей за функцією харрінгтона дає 
прогноз банкрутства досліджуваного суб’єкта 
у корткостроковому періоді (на 1-2 роки). це 
є завершальним етапом роботи. Проте дія алго-
ритму щодо вибору моделей діагностики може 
бути припинена (за бажанням користувача) вже 
на етапі виведення оцінок фінансового стану 
підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямі. 
розроблення алгоритмів для розв’язування 
поставленої задачі, практична реалізація 
через програмний продукт, відстеження роботи 
останнього – це досить складні процеси. труд-
нощі зумовлені великою розмірністю економіч-
них задач, необхідністю опрацювання значних 
масивів інформації. розрахунки на підставі 
використання економіко-математичної моделі 
мають багатоваріантний характер. завдяки 
високій швидкодії програмного продукту вда-
ється проводити числові «модельні» експери-
менти, вивчаючи «поведінку» моделі за зміни 
умов. Дослідження, які проводяться за допо-
могою числових методів, можуть стати суттє-
вим доповненням до результатів аналітичного 
дослідження.

у процесі побудови алгоритму діагностики 
банкрутства спрацював принцип статистичного 
економіко-математичного моделювання, коли 
результуюча інформація, яка була використана 
в одних моделях (багатофакторних дискримі-
нантних), стала вихідною для функціонування 
інших моделей (трансформованих за функцією 
харрінгтона). самий же алгоритм діагностики 
та прогнозування був реалізований за допомо-
гою програмного забезпечення (проект, розро-
блений у середовищі Visual Studio 2013 на мові 
програмування C# версії 5.0), яке спростило 
консолідацію необхідних даних та автомати-
зувало реалізацію низки моделей фінансової 
оцінки із прийнятними та зручними для розу-
міння результатами обчислень. удосконалений 
науково-методичний підхід до оцінки фінан-
сового стану і прогнозування банкрутства, що 
передбачає автоматичне використання фінан-
сової звітності суб’єктів господарювання, дасть 
можливість діагностувати кредитоспроможність 
бізнес-партнерів, конкурентів.
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Рис. 2. Алгоритм «Вибір моделей діагностики банкрутства»
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