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У теперішній час банкрутство в Україні є досить поширеним явищем, що обумовлено впливом певних

економічних, політичних чинників, а також спалахом COVIDX19. При цьому у світовій практиці є велика

кількість методів та моделей, призначених для оцінювання ймовірності настання банкрутства

підприємств, однак вони мають певні недоліки та не ураховують специфіку діяльності українських

підприємств. Сучасними дослідниками пропонуються певні рекомендації для їх удосконалення, однак й

до сьогодні не розроблено методичні підходи для оцінювання ймовірності настання банкрутства

підприємств з урахуванням фактору часу, можливого до настання цієї події. Водночас момент часу, коли

це може статися, впливає на прийняття відповідних управлінських рішень.

Today, bankruptcy in Ukraine is quite common. More and more companies, under the influence of economic,

political factors, as well as the outbreak of COVIDX19, are in a crisis that threatens their bankruptcy. Modern

scientists provide recommendations for improving models for estimating the probability of bankruptcy. However,

the issue of assessing the probability of bankruptcy of enterprises taking into account the time factor has not

been studied so far. At the same time, the company and its stakeholders are not indifferent to the moment when

this can happen, and depending on the occurrence of this event, it is necessary to make appropriate management

decisions.

We assume that on the basis of models for estimating the probability of bankruptcy of enterprises it is possible

to estimate the probability of occurrence of this event within one, two, three, ten years, and so on. At the same

time, it is necessary to fully take into account the estimated time range when determining the probability of

initiating bankruptcy proceedings. That is, if it is determined that during the first year the probability of initiating
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині банкрутство в Україні є доволі розповсюдже$

ним явищем. Дедалі все більше підприємств під тиском
економічних, політичних чинників, а також спалаху
COVID$19 опиняються у кризі, яка створює загрозу для
їхнього банкрутства. Сучасними науковцями наводять$
ся рекомендації для удосконалення моделей оцінки ймо$
вірності настання банкрутства підприємств. Однак й
дотепер не досліджено питання відносно оцінювання
ймовірності настання банкрутства підприємств з ураху$
ванням фактору часу [8]. При цьому для підприємства
та його стейкхолдерів зовсім не байдужим є момент
часу, коли це може статися. Безперечно, що цей інци$
дент може відбутися через один, два, три, десять років і
навіть більше. Однак залежно від часу настання цієї
події варто приймати відповідні управлінські рішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням оцінки ймовірності настання банкрутства

підприємств присвячена досить велика кількість науко$
вих праць зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких
найбільш відомими є моделі Е. Альтмана, Р. Ліса, У. Біве$
ра, Р. Таффлера, Д. Фулмера, Г. Спрінгейта, І. Бланка,
О. Зайцевої, А. Ковальова, Г. Савицької, Р. Сайфуллі$
на, О. Терещенко, А. Шеремета тощо. Кількість збанк$
рутілих підприємств дедалі збільшується, а наявні мо$
делі оцінювання ймовірності настання банкрутства ук$
раїнських підприємств з метою своєчасного поперед$
ження можливості настання цієї події мають певні не$
доліки (недостатнє обгрунтування доцільності викори$
стання фінансових показників у моделях, використан$
ня в моделях тільки лінійної залежності тощо), а також
існуючі на сьогодні моделі не адаптовані до специфіки
української економіки, окремих галузей чи регіонів.
При цьому своєчасне виявлення ознак можливого бан$
крутства підприємств дозволяє керівництву вжити тер$
мінових заходів щодо виправлення фінансового стану і
зниження ризику настання цієї події.

bankruptcy proceedings was small or small, but the probability of initiating bankruptcy proceedings during the

first two years was diagnosed as medium, high or very high, it seems appropriate to determine the probability of

bankruptcy proceedings in the second year. The solution of this problem is possible on the basis of application of

the matrix approach.

To achieve this goal, extraordinary and ordinary ranges of values of the indicator of assessment of the

probability of bankruptcy of enterprises are determined. The relationship between the probabilities of occurrence

and, consequently, nonXoccurrence of the bankruptcy procedure of enterprises has been established. Based on

the established relationship, appropriate indicators have been developed that allow to determine the probability

of occurrence and, accordingly, nonXoccurrence of this event in a given range of values of the indicator of the

probability of initiating the bankruptcy procedure of enterprises. In addition, the correspondence between the

ranges of values is determined: 1) the indicator for assessing the probability of bankruptcy of enterprises; 2) the

probability of bankruptcy of enterprises.

The median approach to construction of a matrix of a qualitative estimation of probability of the beginning

of procedure of bankruptcy of the enterprises on the basis of quantitative methods of calculation is offered. Its

approbation was carried out on the example of the enterprises of metallurgical branch of Ukraine which confirmed

its correctness.

Ключові слова: банкрутство, ймовірність, матриця, діапазон часу, якісна оцінка, нормування, діагнос�
тика.

Key words: bankruptcy, probability, matrix, time range, qualitative assessment, normalization, diagnostics.

Під час стратегічного аналізу застосовується нез$
численна кількість різноманітних методів. Розрахункові
методи часто поєднуються з графічними, представлени$
ми матрицями, графіками тощо. Такий підхід, як слуш$
но зауважує автор роботи [7], дозволяє одержати дос$
товірні результати проведеного оцінювання, унаочни$
ти їх.

На сьогодні у стратегічному менеджменті найбільш
відомими є: портфельна матриця BCG, матриця
"McKinsey$General Electric", модель портфельного ана$
лізу за методом "Shell$DPM", матриця фірми "Arthur D.
Little" (ADL/ LC), матриці І. Ансоффа, Д. Абеля, Р. Ку$
пера тощо.

У роботі [2] зауважено, що стратегічну матрицю
дослідники здебільшого визначають в якості інструмен$
ту щодо вибору відповідної стратегії для підприємства.
Подібну думку висловлює й автор роботи [11] стверд$
жуючи, що матричні методи не дозволяють прямо ви$
явити стратегічні альтернативи, але сприяють вирішен$
ню проблеми шляхом зведення її до простих ситуацій,
що дозволяють приймати обгрунтовані рішення щодо
розвитку підприємства.

Для якісного оцінювання фінансового стану під$
приємства авторами робот [3; 4] пропонується графіч$
ний метод, представлений матрицею, що дозволяє ви$
значати відповідні зони його фінансового стану.

Останнім часом значного розповсюдження набуло
використання матричного методу й під час прогнозуван$
ня ймовірності настання банкрутства підприємств. Так,
наприклад, автори роботи [1] відмічають, що з цією ме$
тою будується стратегічна матриця, що грунтується, як
правило, на таких параметрах, як ринкова ситуація та
потенціал підприємства, а рішення приймаються залеж$
но від того, до якого квадранту матриці потрапить
підприємство у результаті утвореної комбінації фак$
торів. Тобто квадранти, утворені в результаті перетину
одержаних під час аналізу значень обраних для побу$
дови матриці факторів, означають певну позицію або
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стратегічну зону підприємства. При цьому для кожно$
го квадранту матриці розробляється відповідна страте$
гія.

Погоджуємось із думкою авторів робіт [5; 6; 10; 11]
відносно поширеності матричного методу в стратегіч$
ному управлінні, що пов'язано з його простотою та зруч$
ністю у застосуванні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Пропонуємо розробити методичний підхід, який

дозволить на підставі матриць якісної оцінки визначати
ймовірність початку процедури банкрутства підприєм$
ства з урахуванням діапазону можливого часу прове$
дення цієї процедури.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У рамках дослідження визначено екстраординарний
та ординарний діапазони значень показника оцінки ймо$
вірності настання банкрутства підприємств (рис. 1).

Ураховуючи усі можливі значення показника оцін$
ки ймовірності настання банкрутства підприємств (Z) їх
було нормовано у наступних діапазонах:

Z
1
 ÷ [0; 1]; 0 ≤ Z

1 
<1 — екстраординарний діапазон

значень;
Z

2
 ÷ [1; 2]; 1 ≤ Z

2 
≤ 2 — ординарний діапазон значень;

Z
3
 ÷ [2; 3]; 2 < Z

3 
≤ 3 — екстраординарний діапазон

значень.
При цьому приймаємо таке:
1) у випадку, якщо Z

1 
< 0, то приймаємо, що Z

1 
= 0.

2) у випадку, якщо Z
3 
> 3, то приймаємо, що Z

3 
= 3.

У роботі [9] висвітлюються актуальні питання еко$
номічного розвитку українських
промислових підприємств, у тому
числі пропонується поділяти кризу
фінансового стану за ступенями її
важкості, а саме: відсутність кризи
фінансового стану підприємства,
його фінансова катастрофа, а також
легкий, середній та важкий ступені
кризи.

Рекомендовану авторами робо$
ти [9] градацію вважаємо доцільним
адаптувати для оцінювання ймовір$
ності настання банкрутства під$

Рис. 1. Діапазони значень показника оцінки ймовірності настання банкрутства підприємств

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 2. Показники визначення ймовірності настання та, відповідно, не
настання банкрутства підприємства у заданому діапазоні значень показника

оцінки ймовірності настання банкрутства підприємств

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 3. Медіанні значення встановлених діапазонів показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств

Таблиця 4. Визначення ймовірностей настання та не настання банкрутства підприємств з урахуванням медіанних
значень встановлених діапазонів показника оцінки ймовірності настання банкрутства підприємств

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 1. Взаємозв'язок ймовірностей настання
та, відповідно, не настання процедури

банкрутства підприємства протягом
досліджуваного періоду

Ймовірність того, що протягом 
досліджуваного періоду на 

підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства 

Ймовірність того що протягом 
досліджуваного періоду на 

підприємстві не буде 
впроваджена процедура 

банкрутства 
Мала ймовірність Дуже велика ймовірність 
Невелика ймовірність Велика ймовірність 
Середня ймовірність Середня ймовірність 
Велика ймовірність Невелика ймовірність 
Дуже велика ймовірність Мала ймовірність 
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приємств та застосовувати такі її
характеристики: мала, невелика,
середня, велика та дуже велика
ймовірності настання банкрутства
підприємств. З урахуванням цієї
градації встановлено взаємозв'я$
зок між ймовірностями настання
та, відповідно, не настання проце$
дури банкрутства підприємства
протягом досліджуваного періоду
(табл. 1).

На підставі встановленого
взаємозв'язку розроблено й від$
повідні показники, що дозволяють у заданому діапазоні
значень показника Z визначати ймовірність настання
банкрутства підприємства та ймовірність того, що бан$
крутство підприємства не настане (табл. 2).

Вважаємо, що матрицю якісної оцінки ймовірності
початку процедури банкрутства підприємств доціль$
но розробити на підставі кількісних методів розрахун$
ку. Для цього, ураховуючи встановлені діапазони зна$
чень показника оцінки ймовірності настання банкрут$
ства підприємств, можливим є застосування трьох
підходів:

— оптимістичного (по встановленим верхнім грани$
цям діапазону значень показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств);

— песимістичного (по встановленим нижнім грани$
цям діапазону значень показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств);

— медіанного (по середньому значенню діапазону
показника оцінки ймовірності настання банкрутства
підприємств).

Розглянемо детальніше медіанний підхід до побудо$
ви матриці якісної оцінки ймовірності початку проце$
дури банкрутства підприємств на підставі кількісних
методів розрахунку. Для цього необхідно:

1. Визначити медіанне значення встановлених діа$
пазонів показника оцінки ймовірності настання банк$
рутства підприємств (табл. 3).

2. Ураховуючи медіанні значення встановлених діа$
пазонів на підставі запропонованих формул (табл. 2)
розрахувати значення ймовірностей настання та, відпо$
відно, не настання банкрутства підприємств (табл. 4).

Крім того, визначено відповідність між наступними
показниками (табл. 5):

— діапазонами значень показника оцінки ймовір$
ності настання банкрутства підприємств;

— діапазонами значень ймовірностей настання бан$
крутства підприємств.

У рамках цього дослідження в якості оцінюваного
періоду обрано три роки, що наступають після оціню$
ваного року, який вважатимемо нульовим.

Припускаємо, що на підставі моделей оцінювання
ймовірності настання банкрутства підприємств можли$

во оцінити вірогідність настання цієї події протягом
одного, двох, трьох, десяти років і т. д. Водночас не$
обхідно повністю ураховувати оцінюваний діапазон часу
під час визначення ймовірності початку процедури бан$
крутства підприємства. Тобто, якщо визначено, що про$
тягом першого року ймовірність початку процедури
банкрутства підприємства була малою або невеликою,
але при цьому ймовірність початку процедури банкрут$
ства підприємства протягом перших двох років діагно$
стована як середня, велика або дуже велика, то видаєть$
ся доцільним визначати ймовірність початку процеду$
ри банкрутства підприємства у другому році. Вирішен$
ня цього завдання можливе на підставі застосування
матричного підходу.

Під стратегічною матрицею пропонуємо розумі$
ти логічну модель, що є імітацією певних дійсних
явищ, процесів, відношень, об'єктів, процедур тощо,
яка у завданих координатах представляє їх просто$
рове позиціювання, що характеризує внутрішні при$
чинно$наслідкові зв'язки та фактори, які відобража$
ють закономірності та тенденції розвитку підприєм$
ства.

Відомо, що матриця — це математичний об'єкт,
представлений квадратною (двох вимірною) або прямо$
кутною (трьох вимірною) таблицею чисел, що допускає
операції додавання, віднімання, множення тощо.

За медіанним підходом побудуємо матрицю визна$
чення ймовірності початку процедури банкрутства
підприємств у другому році шляхом перемноження роз$
рахованих значень наступних показників (табл. 6):

1) ймовірності того, що протягом першого року на
підприємстві не буде впроваджена процедура банкрут$
ства (1$Р);

2) ймовірності того, що на підприємстві буде впро$
ваджена процедура банкрутства протягом перших двох
років (Р).

Отже, розроблена матриця дозволяє визначати
ймовірність початку процедури банкрутства під$
приємств у другому році на підставі ймовірностей на$
стання банкрутства підприємств протягом першого року
та перших двох років, діагностованих на підставі відпо$
відних показників.

Таблиця 5. Відповідність між діапазонами значень показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств та ймовірностей настання банкрутства

підприємств

Таблиця 6. Матриця визначення ймовірності початку процедури банкрутства підприємств
у другому році на підставі медіанного підходу

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена процедура 
банкрутства протягом перших двох років (Р) 

Ймовірність того що 
протягом першого року 
на підприємстві буде 

впроваджена процедура 
банкрутства (Р) 

Ймовірність того що 
протягом першого року на 

підприємстві не буде 
впроваджена процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала 
(0,1) 

Невелика 
(0,4) 

Середня 
(0,5) 

Велика 
(0,7) 

Дуже велика
(0,9) 

Мала Мала Мала Мала Мала Дуже велика Мала 
(0,1) 0,01 0,04 0,05 0,07 0,09 

Мала Мала Мала Невелика Невелика Велика Невелика 
(0,4) 0,04 0,16 0,2 0,28 0,36 

Мала Мала Невелика Невелика Середня Середня Середня 
(0,5) 0,05 0,2 0,25 0,35 0,45 

Мала Невелика Невелика Середня Велика Невелика Велика 
(0,7) 0,07 0,28 0,35 0,49 0,63 

Мала Невелика Середня Велика Дуже великаМала Дуже велика 
(0,9) 0,09 0,36 0,45 0,63 0,81 
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Таблиця 7. Визначення за медіанним підходом ймовірності початку процедури банкрутства
підприємств у другому році

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства протягом перших двох років (Р) 

Назва підприємства 

Ймовірність того 
що протягом 

першого року на 
підприємстві буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (Р) 

Ймовірність того 
що протягом 

першого року на 
підприємстві 

не буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала Невелика Середня Велика Дуже 
велика 

ПрАТ «Інгулецький 
ГЗК» Середня Середня   Невелика   

ПрАТ «Южкокс» Середня Середня    Невелика  
ПрАТ «Дніпровський 
коксохімічний завод» Середня Середня   Невелика   

ПАТ «Запорізький 
виробничий 
алюмінієвий 
комбінат» 

Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ «Макіївський 
коксохімічний завод» Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ  
«Марганецький ГЗК» Велика Невелика Мала     

Таблиця 8. Матриця визначення ймовірності початку процедури банкрутства підприємств
у третьому році на підставі медіанного підходу

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства протягом перших трьох років (Р) Ймовірність того що 

протягом перших двох 
років на підприємстві 
буде впроваджена 

процедура банкрутства 
(Р) 

Ймовірність того що 
протягом перших 
двох років на 

підприємстві не буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала 
(0,1) 

Невелика
(0,4) 

Середня 
(0,5) 

Велика 
(0,7) 

Дуже велика 
(0,9) 

Мала Мала Мала Мала Мала Дуже велика Мала 
(0,1) 0,01 0,04 0,05 0,07 0,09 

Мала Мала Мала Невелика Невелика Велика Невелика 
(0,4) 0,04 0,16 0,2 0,28 0,36 

Мала Мала Невелика Невелика Середня Середня Середня 
(0,5) 0,05 0,2 0,25 0,35 0,45 

Мала Невелика Невелика Середня Велика Невелика Велика 
(0,7) 0,07 0,28 0,35 0,49 0,63 

Мала Невелика Середня Велика Дуже великаМала Дуже велика 
(0,9) 0,09 0,36 0,45 0,63 0,81 

Таблиця 9. Визначення за медіанним підходом ймовірності початку процедури банкрутства
підприємств у третьому році

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства протягом перших трьох років (Р) 

Назва 
підприємства 

Ймовірність того 
що протягом 

перших двох років 
на підприємстві 
буде впроваджена 

процедура 
банкрутства (Р) 

Ймовірність того що 
протягом перших 
двох років на 

підприємстві не буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала Невелика Середня Велика Дуже велика 

ПрАТ 
«Інгулецький 

ГЗК» 
Середня Середня   Невелика   

ПрАТ «Южкокс» Велика Невелика    Невелика  
ПрАТ 

«Дніпровський 
коксохімічний 

завод» 

Середня Середня   Невелика   

ПАТ 
«Запорізький 
виробничий 
алюмінієвий 
комбінат» 

Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ 
«Макіївський 
коксохімічний 

завод» 

Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ 
«Марганецький 

ГЗК» 
Мала Дуже велика Мала     
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Розглянемо на практичному прикладі застосування
матриці визначення ймовірності початку процедури бан$
крутства підприємств у другому році, розробленої на
підставі медіанного підходу (табл. 7).

Аналогічно вище наведеному за медіанним підходом
побудуємо матрицю визначення ймовірності початку
процедури банкрутства підприємств у третьому році
шляхом перемноження розрахованих значень таких по$
казників (табл. 8):

1) ймовірності того що протягом перших двох років
на підприємстві не буде впроваджена процедура банк$
рутства (1$Р);

2) ймовірності того що на підприємстві буде впро$
ваджена процедура банкрутства протягом перших трьох
років (Р).

Отже, розроблена матриця дозволяє визначати
ймовірність початку процедури банкрутства під$
приємств у третьому році на підставі ймовірностей на$
стання банкрутства підприємств протягом перших двох
та перших трьох років, діагностованих на підставі відпо$
відних показників.

Розглянемо на практичному прикладі застосування
матриці визначення ймовірності початку процедури бан$
крутства підприємств у третьому році, розробленої на
підставі медіанного підходу (табл. 9).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Матриці якісного оцінювання ймовірності початку
процедури банкрутства підприємств, розроблені на
підставі кількісних методів розрахунків, дозволять по$
вною мірою ураховувати оцінюваний діапазон часу. Вод$
ночас на сьогодні відсутні методичні підходи, які доз$
воляють оцінити ймовірність настання банкрутства
підприємств протягом одного, двох, трьох, десяти років
і т. д., тобто ураховують фактор часу настання цієї події.
Метою подальших досліджень є розробка таких моде$
лей.
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