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Малий та середній бізнес (далі МСБ) є найбільш уразливим до змін 

зовнішніх факторів через низку таких чинників як недофінансування сектору 

МСБ, нестача кваліфікованих кадрів, незначні обсяги діяльності, що особливо 

загострюється під час кризових явищ, зокрема пандемічної кризи Covid-19. 

Тому своєчасна діагностика задовільності фінансового стану суб’єктів МСБ, 

зокрема оцінка ймовірності настання банкрутства є актуальним питанням для 

дослідження з метою поліпшення фінансового стану сектору МСБ. 

Метою дослідження є оцінка ймовірності настання банкрутства за 

дискримінантною моделлю О.О. Терещенка для суб’єктів МСБ в деяких 

країнах ЄС (Австрія, Бельгія, Хорватія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, 

Португалія, Словаччина, Іспанія). 

Як відомо, модель О. О. Терещенка є оптимальною для діагностування 

ймовірності банкрутства українських підприємств. Вчений вважав, що 

розроблена функція враховує всі складові фінансового стану підприємства: 

ліквідність, прибутковість, оборотність, структуру майна, капіталу тощо [1]. 

Функція має наступний вигляд:  

Z = 1,5 X1 + 0,08 X2 + 10 X3 + 5 X4 + 0,3 X5 + 0.1 X6, (1) 

де X1 – гроші та їх еквіваленти / (довгострокові зобов’язання + поточні); 

X2 – баланс / (довгострокові зобов’язання + поточні); X3 – чистий прибуток 

(збиток) / баланс; X4 – чистий прибуток (збиток) / чистий дохід від реалізації; 

X5 – виробничі запаси / чистий дохід від реалізації; X6 – чистий дохід від 

реалізації / (довгострокові зобов’язання + необоротні активи). 
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Розрахунки інтегрального Z-показника за дискримінантною моделлю О.О. 

Терещенка для суб’єктів МСБ представлено у табл. 1-2. 

Таблиця 1 

Z-показник за дискримінантною моделлю О.О. Терещенка для суб’єктів 

малого бізнесу 

 

Джерело: розраховано автором на основі бази даних [2] 

Таблиця 1 

Z-показник за дискримінантною моделлю О.О. Терещенка для суб’єктів 

cереднього бізнесу 

 

Джерело: розраховано автором на основі бази даних [2] 

За результатами розрахунків табл. 1-2 можна сказати, що за період 2009-

2018 рр. більшість підприємств МСБ мала незадовільні показники, а саме від 0 

до 1, що свідчить про загрозу банкрутства для даних суб’єктів бізнесу. Це може 

свідчити про необхідність адаптування даної методики до особливостей 

діяльності суб’єктів МСБ в країнах ЄС та можливої зміни деяких вагових 

коефіцієнтів. Для з’ясування рівня придатності даної моделі до діагностики 

банкрутства сектору МСБ було проведено кореляційний аналіз залежності 
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показників рентабельності: продажів, власного капіталу, активів та 

інтегрального Z показника.  

В результаті кореляційного аналізу тільки для показника ROA 

прослідковується досить високий рівень впливу на значення Z показника (R2= 

0,75, див. рис. 1), в той час як для ROE та ROS показник R2 є значно меншим за 

0,5. 

 

Рис. 1. Кореляційний аналіз рівня впливу показника ROA на інтегральний 

Z показник діагностики банкрутства в країнах ЄС 

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі бази даних [2] 

Отже, за результатами проведеного аналізу можна сказати, що 

застосування дискримінантної моделї О.О. Терещенка для суб’єктів МСБ країн 

ЄС є можливою, оскільки представляє собою комплексний підхід щодо 

врахування таких складових фінансового стану підприємства як ліквідність, 

прибутковість, оборотність, структуру майна, капіталу. Але  при коригуванні 

деяких вагових коефіцієнтів моделі дозволить прогнозувати ймовірність 

банкрутства більш точно, оскільки розрахований Z показник має тісний рівень 

взаємозв’язку тільки з показником рентабельності активів, в той час як 

коефіцієнти рентабельності продажів та власного капіталу не мають кореляції з 
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показником Z. Саме означеним питанням і будуть присвячені подальші 

дослідження. 
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Одним із завдань антикризового менеджменту є своєчасне виявлення 

негативних тенденцій функціонування підприємства та запобігання подальшої 

фінансової кризи. Отримані дані можуть стати основою для розробки плану 

заходів досудової санації задля уникнення процедури банкрутства та подальшої 

ліквідації суб’єкта господарювання.  

Проведене дослідження надає результати аналізу фінансової звітності 22 

вітчизняних компаній з виробництва: какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів; сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; хліба та 

хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, 

тортів і тістечок нетривалого зберігання; продуктів борошномельно-круп'яної 

промисловості, та 23 підприємств сфери виробництва молочних продуктів 

(перероблення молока, виробництво масла, сиру, морозива). З урахуванням 
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