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технологічного і організаційно-функціонального рівня виробництва, які повинні 
носити системний і комплексний характер і забезпечувати підвищення 
ефективності енергоспоживання підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ О. О. ТЕРЕЩЕНКА ДЛЯ 
ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА КОРПОРАЦІЙ 

Суттєвий внесок у розвиток методології до діагностики банкрутства 
вітчизняних компаній зробив О. О. Терещенко, який запропонував новий підхід 
до оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних компаній на основі 
мультиваріантного дискримінантного аналізу. На сьогодні існує два варіанта 
моделі О. О. Терещенка. Перша універсальна модель включає шість показників, 
вона побудована на базі звітності 850 компаній різних галузей. Друга модель 
побудована на 10 фінансових показниках та враховує диференціацію компаній за 
галузями [1]. Методика О. О. Терещенка дає дещо зміщені оцінки ймовірності 
банкрутства, вона зменшує помилки віднесення компаній банкрутів до групи 
стійких. Тобто вона застерігає інвестора від ризикового вкладання коштів у 
підприємство, однак знижує достовірність прогнозу в цілому. Ще одним 
важливим недоліком моделі О. О. Терещенка є широкий інтервал невизначеності. 
Підхід О. О. Терещенка враховує галузеві особливості компанії при побудові та 
використанні дискримінантних моделей діагностики ймовірності банкрутства. 
Модель прогнозування банкрутства О.О. Терещенка має такі переваги для 
вітчизняних корпорацій: прогнозування проводиться на основі публічної звітності 
корпорацій, тобто забезпечується доступність практичного використання 
розроблених моделей; модель 
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прогнозують ризик банкрутства корпорацій з урахуванням галузевої діяльності 
корпорацій (для адекватного їх застосування); модель містить критерії оцінки 
стадій фінансової кризи, тобто найбільш важливі показники діагностики 
фінансового стану корпорації. 

В ході наукового дослідження проведено аналіз імовірності банкрутства 

дев’яти українських корпорацій, використана моделі О.О.Терещенка рис.1 та 

табл.1. 
Таблиця І 

Модель діагностики ймовірності банкрутства О. О. Терещенко (2010) * 
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2009 0,20 - 0,32 1.12 1,51 0,35 3,02 ідб - 

2010 0,85 1.60 0,62 2,04 1.33 1.02 2,96 1,55 1,21 
2011 -0,22 0.45 1,53 1,61 1,74 0.59 2,17 0,50 -0.93 

* - розраховано автором на основі даних фінансової звітності [2]

Рис. 1. Модель діагностики ймовірності банкрутства О. О. Терещенко 

У 2009 році компанія Арселор мала стійкий фінансовий стан та 
мінімальний ризик банкрутства (2>2), компанії УПЕК, Турбоатом і 
Новомосковький трубний завод (НМТЗ) мали порушену фінансову рівновагу 
(1<2<2), Укрнафті, Нижньодніпровському трубному заводу (НДТЗ), Алчевському 
металургійному комбінату (АМК) загрожує банкрутство, якщо вони не 
запровадять санаційні заходи (0<2<1). Е 2010 році Арселор та НМТЗ мали стійкий 
фінансовий стан мінімальний ризик банкрутства, ДМК, Турбоатом, УПЕК, Рошен, 
Укрнафта мали порушену фінансову рівновагу, НДТЗ та АМК загрожує 
банкрутство, якщо вони не запровадять санаційні заходи. У 2011 році корпорація 
Арселор мала стійкий фінансовий стан та мінімальний Ризик банкрутства, УПЕК, 
НМТЗ, НДТЗ мали порушену фінансову рівновагу, Укрнафті, Турбоатому, ДМК 
загрожує банкрутство, якщо вони не запровадять 
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санаційні заходи, АМК та Рошен є напівбанкрутами. Лише Арселор у 2009- 2011 
році мав стійкий фінансовий стан та мінімальний ризик банкрутства. 

Розробка багатофакторної моделі прогнозування банкрутства корпорацій 
для української економіки проблематична: через нестабільність і недосконалість 
правової бази банкрутства українських компаній, через відсутність обліку багатьох 
факторів, що впливають на фінансову стійкість компанії, тому що необхідні 
об’єктивні статистичні дані щодо банкрутства. Необхідно розробити модель, в якій 
оцінка фінансового стану українських корпорацій буде ґрунтуватися на 
національних стандартах бухгалтерського обліку та звітності, яка буде 
використовувати статистичні данні вітчизняних компаній з урахуванням 
галузевих особливостей. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄСТВА 

Головною метою управління інвестиційною діяльністю є забезпечення 
росту прибутковості підприємства в поточних і перспективному періодах на основі 
підвищення затребуваності його ресурсного потенціалу. У зв'язку із цим, 
здійснюючи інвестиційні вкладення, власники підприємства й інвестори прагнуть 
до досягнення системи цілей, а саме: 

1. Зростання виробничого й економічного потенціалу підприємства в
результаті ефективної інвестиційної діяльності. 

2. Максимізація фінансової віддачі від інвестиційних.
3. Оптимізація інвестиційних вкладень.
4. Мінімізація ризику при здійсненні інвестиційних проектів.
5. Забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства в 

процесі здійснення інвестиційної діяльності. 
6. Пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних проектів і програм.
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