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ПРОГНОЗУВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сьогодні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушених 

справ про банкрутство. Отже, проблема збитковості та банкрутства і надалі 

залишається надзвичайно актуальною. За таких умов, питання визначення 

ймовірності банкрутства підприємства стоїть особливо гостро, адже достовірна і 

своєчасна ідентифікація негативних факторів впливу на фінансово-господарську 

діяльність підприємства дозволяє сформувати відповідну фінансову політику та 

розробляти заходи, направлені на підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів, підвищити платоспроможність, забезпечити конкурентоспроможність 

підприємства у довгостроковому періоді, а головне, попередити ризик банкрутства 

підприємства.  

У вітчизняній і закордонній науковій літературі існують різні підходи до 

прогнозування неплатоспроможності підприємств. Класифікаційна схема цих 

підходів має наступний вигляд: 

- Група 1. Експертні методи 

- Група 2. Економіко-математичні моделі 
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- Група 3. Штучні інтелектуальні системи 

- Група 4. Методи оцінки фінансового стану 

Методи перших двох груп знайшли широке застосування у методології 

розрахунку й аналізу ймовірності банкрутства. А ось штучні інтелектуальні системи 

та методи оцінки фінансового стану являють собою родючий ґрунт для теоретичного 

розвитку та практичного застосування. Діагностичні експертні системи призначені 

для виявлення причин, що викликали незадовільний стан підприємства. Крім того, 

вони дозволяють моделювати механізм мислення людини щодо рішення завдань у 

відповідній предметній області. Крім обчислень, експертні системи формують 

висновки, ґрунтуючись на наявній у ній інформації, базуючись на евристичних 

підходах до одержання результатів. Нейронні мережі являють собою нову й досить 

перспективну обчислювальну технологію, що дає нові підходи до дослідження 

динамічних завдань у фінансовій області. Теоретичною основою для нейронних 

мереж є методи штучного інтелекту і систем підтримки прийняття рішень. 
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Двофакторна модель Альтмана 

зспл ККZ  0579,00736,13877,0  

К пл. – коефіцієнт поточної ліквідності 

Ккап – коефіцієнт капіталізації 

Якщо інтегральний показник більше 0, то 

вірогідність банкрутства більше за 50%. 

Модель Р.Ліса 

4321 001,0057,0092,0063,0 XXХХZ   

Х1 - частка оборотних коштів в активах 

Х2 - рентабельність активів за 

прибутком від реалізації 

Х3 - рентабельність активів по 

нерозподіленого прибутку 

Х4 - коефіцієнт покриття за власним 

капіталом 

Якщо інтегральний показник більший 

за 0,037, то вірогідність банкрутства 

мала. 

П’ятифакторна модель 

Альтмана 
54321 995,042,010,3874,0717,0 XXXXXZ 

Х1 - показує долю чистого оборотного 

капітала в активах 

Х2 - показує рентабельність активів на 

нерозподілений прибуток 

Х3 -  показує рентабельність активів по 

балансовому прибутку 

Х4 - коефіцієнт фінансування 

Х5 показує віддачу усіх активів 

Якщо інтегральний показник менше 

1,23, то вірогідність банкрутства 

невисока 

Модель Бівера 
 Коефіцієнт Бівера  

 Коефіцієнт поточної ліквідності 

 Фінансовий левіредж 

 Коефіцієнт покриття активів 

власними оборотними коштами 

 Коефіцієнт характеристики 

оборотних активів і поточних зобов'язань 

Модель Г. Спрінгнейта 

4321 4,066,007,303,1 XXXXZ   

Х1 - частка оборотних коштів в активах 

Х2 - рентабельність активів за 

прибутком від реалізації 

Х3 - рентабельність активів по 

нерозподіленого прибутку 

Х4 - коефіцієнт покриття за власним 

капіталом 

Якщо інтегральний показник менший 

за 0,862, то підприємство є потенційним 

банкрутом 

Двофакторна модель, 

скоригована для вітчизняних 

підприємств 

фнпл КKZ  0595,12614,03872,0

Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності 

К фн - коефіцієнт фінансової 

незалежності 
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Основним напрямком діагностики банкрутства підприємств є підхід, що 

базується на розрахунку різних фінансових коефіцієнтів на основі фінансової 

звітності. Вітчизняні й закордонні автори пропонують різні процедури аналізу 

фінансової звітності, виходячи із цілей і завдань аналізу, інформаційної бази, 

технічного забезпечення, досвіду й кваліфікації фахівців. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


