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Актуальність теми

 Зростаючим рівенем банкрутства українських підприємств та 

наявністю проблем в прогнозуванні та визначенні ймовірності 

банкрутства.

 Важливістю попередження банкрутства підприємства заздалегідь, 

ще на етапах його зародження.

 Наявністю достовірних методик оцінки фінансового стану 

українських підприємств, що підвищують інвестиційну 

привабливість України.

 Великою кількістю непрогнозованих банкрутств, які підвищують 

фінансові ризики для інвесторів.
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Мета дослідження:

розробка комплексного підходу, а також економіко-математичних моделей, 

алгоритмів і комп'ютерних програм, що дозволяють поліпшити процес управління 

ризиком банкрутства підприємства і забезпечити зацікавлених осіб системою 

економічних знань в області банкрутства.

Об’єкт дослідження:

аналіз показників фінансового стану банків України.

Предмет дослідження:

комплекс економіко-математичних моделей оцінки схильності банків України до 

банкрутства.

Мета, об’єкт та предмет дослідження
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Постановка задачі

 Огляд і аналіз існуючих методик оцінки банкрутства 

банків

 Дослідження можливості застосування нейромережі

для прогнозування банкрутства

 Збір необхідних статистичних даних

 Розробка нейромережевої моделі та її тестування

 Дослідження предметної області за допомогою 

нейромережевої моделі
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Нейронні мережі
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Аналіз існуючих моделей та методів 

прогнозування банкрутств
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Вибір і обґрунтуання параметрів моделі

 x1 – достатність власних коштів (Н1);

 x2 – коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н2); 

 x3 – коефіцієнт поточної ліквідності (Н3);  

 x4 – коефіцієнт довгострокової ліквідності (Н4);

 x5 – показник максимального розміру ризику на одного позичальника чи групу 

зв’язаних позичальників (Н6);

 x6 – показник максимального розміру великих кредитних ризиків (Н7);

 x7 – показник максимального розміру кредитів, банківських гарантій і 

поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам) (Н9.1);

 x8 – показник величини ризику по інсайдерам банку (Н10.1);
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Вибір і обґрунтуання параметрів моделі

 x9 – показник використання власних коштів (капіталу) банку для 

придбання акцій (часток) інших юридичних осіб (Н12);

 x10 – рентабельність активів;

 x11 – дата внесення в книгу державної реєстрації;

 x12 – місто;

 x13 – правова форма;

 x14 – розмір уставного капіталу;

 x15 – розмір активів.
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Програмний продукт

Для побудови та навчання нейронної мережі була обрана мова програмування
Python із використанням бібліотеки scikit-learn та функції MLPClassifier.

Навчальна вибірка складається з 100 спростережень банків, які мають різний 
фінансовий стан з метою іх класифікації до різних кризових категорій. 
Ймовірність прогнозування банкрутства обчислюється за формулою:

Z= −1,32 − 0,407 ∙ 𝑋1 + 6,03 ∙ 𝑋2 − 1,43 ∙ 𝑋3 + 0,0757 ∙ 𝑋4 − 2,37 𝑋5 − 1,83 ∙ 𝑋6 +
0,285 ∙ 𝑋7 − 1,72 ∙ 𝑋8 − 0,521 ∙ 𝑋9 − 0,53 ∙ 𝑋10 − 0,13 𝑋11 − 1,83 ∙ 𝑋12 + 0,16 ∙ 𝑋13 −

0,42 ∙ 𝑋14 − 0,72 ∙ 𝑋15
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Вплив змін коефіцієнта довгострокової 

ліквідності на визнання банку банкрутом
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На певному проміжку ймовірність банкрутства збільшується при збільшенні коефіцієнта довгострокової 

ліквідності: проміжок від 2012 до 2019 для надійного банку і від 2013 до 2019 для банку-банкрута. 

Зменшується: простежується на проміжку від 2009 до 2012 для нормально функціонуючого банку і в 

інтервалі від 2011 до 2013 для спочатку збанкрутілого банку.



Вплив змін організаційно-правової 

форми на визнання банку банкротом
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Як видно з рисунка, для початку нормально функціонуючого банку №1 (для нього y = 0) зміна

організаційно-правової форми не впливає на визнання його банкрутом. Для банку-банкрута

(для нього y = 0,99) існує певна залежність, а саме, банк, спочатку визнаний банкрутом та 

існує у формі ТОВ, має можливість значно знизити ймовірність банкрутства шляхом 

перетворення в форму ВАТ.



Вплив зміни показника максимального 

розміру великих кредитних ризиків на 

визнання банка банкротом
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За результатами дослідження можна зробити висновок про пряму залежність між показником 

максимального розміру великих кредитних ризиків і ймовірністю визнання банкрутства як для 

спочатку нормально функціонуючого банку, так і для банку, визнаного банкрутом.



Висновки

- проведено дослідження існуючих підходів до вирішення задачі прогнозування 

банкрутства підприємства, розглянути історію розвитку даних аналітичних 

підходів в області ризиків банкрутства;

- розглянуто підходи до побудови моделей оцінки ризику банкрутства за 

допомогою нейронних мереж та розглянути їх алгоритми роботи;

- проаналізовано вхідні дані, проведено їх попередню обробку, а також розроблено 

архітектуру моделей прогнозування банкрутства, що після визначення порогових 

значень прийняття рішень можуть використовуватися в якості частини СППР або 

в якості СППР;

- створена інтелектуальна система прогнозування банкрутства може бути 

використана банками як методика проведення внутрішнього аудиту;

- спроектована нейромережева модель може давати рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення діяльності банків.
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Дякую за увагу!
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