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Вступ. Сучасний етап розвитку економіки України 
характеризується складними трансформаційними про-
цесами. З урахуванням наслідків світової та локальної 
фінансових криз щороку значно збільшується загальна 
кількість підприємств-банкрутів. Майже кожне друге ві-
тчизняне підприємство працює зі збитками, і тому відчут-
ний ризик неплатоспроможності існує для дуже великої 
кількості суб’єктів господарювання. При цьому зараз еко-
номіка України майже повністю складається з підприємств 
корпоративного типу, крім того, визначилася тенденція до 
поглинання малих підприємств великими, що входять до 
складу корпорацій. Холдинги, фінансово-промислові групи 
та інші види корпорацій є основою вітчизняної економіки, 
і саме тому аналіз фінансового стану підприємств у кор-
поративному сегменті економіки, оцінка можливих загроз 
формування фінансових криз у корпоративних системах, їх 
ідентифікація та попередження майбутнього настання за-
раз становлять значний інтерес. Саме проблема банкрут-
ства підприємств корпоративного типу для сучасної еко-
номіки України є основною.

І перший крок при її вирішенні – це саме оцінка 
схильності окремого підприємства у складі корпорації до 
банкрутства, визначення, наскільки загроза банкрутства 
цього підприємства впливає на фінансову стійкість корпо-
рації в цілому, і на підставі аналізу результатів цього оці-
нювання – розробка антикризового управління дочірнім 
підприємством і корпорацією.

Основна частина. Зуміти вчасно розпізнати і від-
мітити несприятливі тенденції фінансової діяльності 
підприємства, правильно оцінити їх масштаб, аби не до-
пустити фінансового краху організації: такі знання є за-
вжди життєво необхідними для будь-якого керівника. Для 
отримання таких знань провідні вчені-економісти, почи-
наючи з другої половини ХХ століття, використовували 
економіко-математичні методи для розробки відповідних 
моделей оцінки загрози банкрутства підприємств. Зокре-
ма, цим питанням присвячені праці таких вітчизняних та 
закордонних учених: Е. Альтмана, В. Бівера, Б. Железко, О. 
Зайцевої, М. Зарея, Г. Кадикова, М. Кизима, Р. Ліса, А. Мат-
війчука, А. Медведєва, Д. Ольсона, О. Панасенко, Р. Сайфу-
ліна, Г. Спрингейта, Р. Таффлера, А. Терещенко, В. Чернова 
та ін. [2–4; 7–10; 12]. Але на сьогодні дуже мало як вітчиз-
няних, так і закордонних досліджень щодо оцінки впливу 
формування фінансових криз на дочірніх підприємствах на 
банкрутство корпорації в цілому, у тому числі фінансово-
промислових груп (ФПГ); також об`єктами досліджень ви-
ступали окремі підприємства, а не корпоративні системи, 
що включають як окремо дочірні та головне підприємства 
корпорації, так і всі фінансово-господарські взаємозв’язки 
в корпорації. 

На основі результатів попередніх досліджень [3; 9], 
які включали аналіз основних існуючих підходів до оцінки 
загрози банкрутства підприємств, аналіз системи управ-
ління фінансовим станом підприємством корпоративного 
типу та підсистеми антикризового управління, був сфор-
мований та обґрунтований концептуальний підхід до мо-
делювання оцінки загрози формування фінансових криз 
у корпоративних системах. Реалізація цього підходу дозво-
ляє адекватно проаналізувати фінансовий стан як дочір-
нього підприємства, так і всієї корпорації, оцінити вплив 

фінансових криз на дочірніх підприємствах на загрозу бан-
крутства корпорації в цілому, спрогнозувати можливість 
настання криз у майбутніх періодах та впровадити необ-
хідний комплекс заходів щодо попередження фінансових 
криз і запобігання банкрутства.

Цей підхід включає до себе реалізацію п’яти блоків 
[9]: 1) аналіз фінансового стану корпорації; 2) оцінка впли-
ву фінансової кризи на дочірньому підприємстві на загрозу 
банкрутства корпорації; 3) аналіз фінансового стану дочір-
ніх підприємств; 4) прогнозування; 5) антикризове управ-
ління. 

Зазначені блоки передбачають використання комп-
лексу новітніх економіко-математичних методів і методів 
багатомірного статистичного аналізу, доцільність викорис-
тання яких обґрунтовано в попередніх дослідженнях [3]. 
При цьому деякі методи повинні здійснюватися паралель-
но, а деякі – послідовно.

Реалізація цього підходу була апробована на фінан-
сово-промислових групах сільськогосподарської галузі 
України: було обрано 36 головних підприємств корпорацій, 
у тому числі 12 тих, щодо яких були впроваджені справи 
про банкрутство. Інструментарієм побудови моделі оцін-
ки загрози формування фінансової кризи в ФПГ (блок 1) 
є метод, оснований на застосуванні нейронних мереж та 
нечіткої логіки [3]. Відповідно до структури моделі як ін-
формаційний простір використовувалася така система по-
казників, формування та обґрунтування якої проводилося 
у попередніх дослідженнях [5]:

Х1 – коефіцієнт придатності основних засобів;
Х2 – коефіцієнт швидкої ліквідності;
Х3 – коефіцієнт фінансової автономії;
Х4 – коефіцієнт оборотності активів;
Х5 – рентабельність діяльності.
Дана система показників Х1–Х5 характеризує різні 

аспекти діяльності підприємства, що дозволить підвищити 
якість моделі оцінки схильності підприємства до банкрут-
ства. 

Як результуюча змінна Y у нейро-нечіткій моделі взя-
та оцінка загрози формування фінансової кризи, причому 
у виборці Y набуває двох значень: 0 – якщо підприємство 
є діючим, 1 – якщо була впроваджена справа про банкрут-
ство відповідного підприємства. Якщо за результатами мо-
делювання ця оцінка Y є близькою до 1 або більше 1, то за-
гроза формування фінансової кризи є дуже високою, в тому 
числі є дуже ймовірним банкрутство корпорації. Якщо зна-
чення оцінки Y є нижчим 0 або близьким до 0, то, навпаки, 
загроза фінансової кризи та банкрутства є низькою. Якщо 
значення Y є приблизно всередині інтервалу (0; 1), то загро-
за фінансової кризи є середньою.

Для побудови моделі був використаний пакет при-
кладних програм MatLab (надстройка Fuzzy Logic Toolbox, 
редактор ANFIS). Для генерації структури системи нечітко-
го виводу FIS був обраний тип Сугено. Ця система є модел-
лю гібридної мережі в системі Matlab. Причому для кожної 
із вхідних змінних було задано по 3 лінгвістичних терми,  
а за типом їх функцій приналежності методом підбору був 
обраний той, за якого була найменша помилка. В нашому 
випадку найменшу помилку дали трикутні функції.

Для розглянутого прикладу система нечіткого виво-
ду містить п’ять вхідних змінних з п’ятьма термами кож-
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на, 243 правила нечітких продукцій, одну вихідну змінну 
з 243 термами. Слід зазначити, що всі 243 сформовані пра-
вила є адекватними і немає потреби в їх редагуванні. Тому 
вони були залишені у початковому вигляді. Було проведено 
40 циклів навчання мережі гібридним методом, що представ-
ляє комбінацію методу найменших квадратів і методу змен-
шення зворотного градієнта, з обраним рівнем помилки 0.

Більша кількість циклів навчання впливає прямо-
пропорційно на значення середньої помилки в побудо-
ваній моделі, але при цьому росте й адекватність моделі 
[12]. Якщо знизити кількість циклів, то можна побачити, 
що в цьому випадку значення помилок залежать лише від 
перших шести циклів навчання, після чого вони всі дорів-
нюють близько 0,00109. Тобто можна сказати про високу 
адекватність побудованої нейро-нечіткої моделі (помил-
ка – менше, ніж 0,11 %). Отже, побудовану модель можна 
і доцільно використовувати в подальшому дослідженні.

Подальша настройка параметрів побудованої і навче-
ної гібридної мережі виконувалась за допомогою стандарт-
них графічних засобів пакету Fuzzy Logic Toolbox. Зауважи-
мо, що модель побудована зі стандартними параметрами 
трикутних функцій приналежності, адже для досліджува-
ного випадку вони є цілком адекватними [8; 12].

Реалізацію побудованої моделі було апробовано на 
корпораціїї «Бісквіт-Шоколад», а також на 5 її дочірніх під-
приємствах. Так, було визначено, що на момент досліджен-
ня (31.12.2014 р.) значення результуючої змінної Y (оцінки 
загрози формування фінансової кризи) для корпорації 
«Бісквіт-Шоколад» дорівнює –0,541, тобто ймовірність 
банкрутства для цього підприємства в найближчому часі 
є дуже низькою.

Аналогічно були розраховані оцінки загрози корпо-
рації в динаміці за останні 14 років. Оцінку загрози фор-
мування фінансових криз у корпорації в 2001–2014 р. на-
ведено в табл. 1.

Таблиця 1

Оцінка загрози формування фінансових криз у корпорації  
«Бісквіт-Шоколад» в 2001–2014р.

Рік Значення Y Зміна, %

2014 -0,541 76,9%

2013 -0,125 449,8%

2012 0,438 19,3%

2011 0,522 19,6%

2010 0,625 19,0%

2009 0,743 25,5%

2008 0,933 12,6%

2007 1,050 -11,8%

2006 0,926 5,8%

2005 0,980 -39,0%

2004 0,598 -3,4%

2003 0,577 -4,6%

2002 0,551 138,8%

2001 1,316

Як можна побачити з табл. 1, майже протягом всіх 
років з 2001 по 2014 рр. спостерігається динаміка зменшен-
ня значення Y, тобто зменшення оцінки загрози формуван-
ня фінансових криз у корпорації. Але при цьому в 2005 та 
2007 рр. був дуже великий спад, через що оцінка загрози 
формування фінансової кризи зросла майже до максималь-
ної. Це підтверджується деякими однаковими негативними 
явищами з фінансової звітності: 

дебіторська заборгованість неодмінно сильно  
зростала, при цьому не було росту доходів (тобто 
вона зростала не через збільшення кількості реа-
лізацій товарів, а через погіршення роботи з клі-
єнтами та через інші причини);
чистий прибуток ФПГ значно зменшувався, рівно,  
як і виручка;
кредиторська заборгованість (і, в першу чергу,  
поточна кредиторська заборгованість) збільшува-
лась до 100 %;
операційні затрати збільшувались до 50 % за рік  
у порівнянні з попереднім роком.

Крім того, саме в ці роки зростання оборотних ко-
штів ФПГ було найменшим (наприклад, 3,9 % у 2007 році), 
а також зменшувався об’єм поточних фінансових інвести-
цій. Також причиною деяких ускладнень в ефективності ді-
яльності корпорації і, як наслідок, погіршення фінансового 
стану в 2007 році могло стати відкриття нового дочірнього 
підприємства (ПАТ «Слобода»). Починаючи з 2007 року, 
керівництво впровадило необхідні заходи щодо нівелю-
вання кризи, що з’явилася. І потім фінансовий стан ФПГ 
лише ставав кращим із року в рік.

Таким чином, можна дійити висновку, що побудо-
вана нейро-нечітка модель адекватно оцінює фінансовий 
стан підприємств корпоративного типу, і вона є чутливою 
до будь-яких змін у діяльності корпорації, що було підтвер-
джено аналізом розрахованих значень у динаміці.

Для того щоб можна було оперативно реагувати 
на майбутні кризи та їм запобігати, доцільно ще зробити 
короткостроковий прогноз щодо майбутнього стану під-
приємства та визначити домінуючі загрози для головного 
підприємства корпорації, що є сутністю другого блоку кон-
цептуального підходу [3].

Так, була побудована модель оцінки загрози форму-
вання кризових явищ на дочірніх підприємствах ФПГ. Як 
і при реалізації блоку 1, був використаний інструментарій 
нейро-нечітких мереж. Для побудови моделі була викорис-
тана вибірка з 40 дочірніх підприємств сільськогосподар-
ських корпорацій України (у т. ч. з 16 збанкрутілих).

Зазначимо, що були обрані трапецієвидні функції 
приналежності вхідних факторів та лінійний тип функції 
приналежності вихідної (результуючої) змінної, адже в 
цьому випадку під час тестування саме вони дають най-
меншу помилку. Так, рівень помилки моделі склав 1,15 × 
10–5 (або 0,0012 %). Такий рівень є дуже низьким, а модель 
– адекватною, і тому вона може використовуватися при по-
дальшому дослідженні.

У результаті було визначено, що на момент дослі-
дження (31.12.2014 р.) значення результуючої змінної для 
дочірніх підприємств корпорації «Бісквіт-Шоколад» дуже 
різняться (табл. 2).
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Таблиця 2
Оцінка загрози формування фінансових криз на дочірніх 

підприємствах

№ з/п Дочірнє підприємство Значення Y

1 Харківська бісквітна фабрика –0,320

2 Харків'янка 0,513

3 агрофірма ім. Г. С. Сковороди 0,481

4 Первухінський цукровий завод 1,337

5 Слобода 0,000

Отже, для підприємств «Харківська бісквітна фабри-
ка» та «Слобода» ймовірність банкрутства є дуже низькою, 
для підприємств «Харків’янка» та «Агрофірма ім. Г. С. Ско-
вороди» – досить високою, а для підприємства «Первухін-
ський цукровий завод» – дуже високою.

Проаналізувавши фінансові показники останньо-
го підприємства, дійсно можна сказати про великі ризики 
щодо майбутнього цього дочірнього підприємства: незважа-

ючи на те, що валюта балансу підприємства за останній рік 
зросла більш ніж утричі, 97,9 % цього росту було викликано 
надзвичайно великим зростанням поточної кредиторської 
заборгованості (майже у вісім разів), при цьому серед обо-
ротних коштів це зростання повністю було спрямоване на 
поповнення запасів. Але за рік виручка зросла непропорцій-
но (лише втричі), а операційні затрати – аж у 20 разів. Також 
більш ніж у 12 разів зросла дебіторська заборгованість під-
приємства. Тобто очевидні негативні тенденції у  діяльності 
даного підприємства, тому результати, отримані за допомо-
гою побудованої моделі, є цілком адекватними.

Динаміку змін оцінок загрози формування фінансо-
вих криз на даних підприємствах наведено на рис. 1.

Отже, можна дійти висновку, що за період з 2001 по 
2014 роки фінансовий стан досліджуваних підприємств зна-
чно змінювався. Найбільш стабільним був стан підприєм-
ства «Харків’янка». Але помітна тенденція до поступового 
погіршення стану ДП. Найліпший стан зараз у Харківської 
бісквітної фабрики та ПАТ «Слобода», причому також по-
мітна тенденція до поліпшення стану й у майбутньому. 

Рис. 1. Динаміка зміни оцінки загрози формування фінансових криз на дочірніх підприємствах ФПГ 
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Найбільший «стрибок» у фінансовому стані за 
2014 рік стався на ДП «Агрофірма ім. Г. С. Сковороди», 
й керівництву потрібно приділити велику увагу процесам 
саме на цьому підприємстві. 

Як вже зазначалося вище, найгірший стан на Перву-
хінському цукровому заводі, де загрозу банкрутства можна 
оцінити як дуже велику, крім того, за останні 3 роки вона 
лише зростала. При цьому максимальна оцінка загрози 
була в 2010 році, але завдяки удачливій кампанії обсяг про-
дажів у 2011 р. збілшився майже на 50 %, і стан ДП значно 
поліпшився. 

Таким чином, проаналізувавши загрозу формуван-
ня кризових явищ на дочірніх підприємствах ФПГ, згідно 
з концептуальним підходом, наступним блоком є оцінка 
впливу визначених загроз на підприємствах на ймовірність 
банкрутства корпорації в цілому.

Інструментарієм вирішення цього завдання виступив 
математичний апарат нечіткої логіки. Для здійснення да-
ної методики були обрані дві лінгвістичні змінні: «ступінь 
впливу» і «залежність корпорації від ДП». При цьому «сту-
пінь впливу» може бути: дуже низьким, низьким, середнім, 
високим, дуже високим. Відповідно розрізняється «залеж-
ність корпорації від ДП»: майже повністю відсутня, незна-
чна, середня, висока, дуже висока. За результуючу змінну 
взято комплексний показник ступеня впливу фінансового 
стану дочірнього підприємства на загальний стан ФПГ у ці-
лому (V). До того ж чим вище V, тим більше ступінь впливу. 
Цей комплексний показник набуває значень від 0 до 1. Цей 
показник розраховується за формулою:
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1 1
,

N

i j ij
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V p α λ
= =

= ⋅∑ ∑  (1)
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де       pi – рівень значущості показника Xi для аналізу;
αj = (0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9) – множина вузлових точок, 

які є абсцисами відповідних точок приналежності;
λij – значення функції приналежності за окремими 

показниками. 
Проаналізувавши наявні дослідження щодо ефек-

тивності діяльності корпорацій [1; 6; 10], дані щодо впро-
ваджених справ про банкрутство як дочірніх підприємств, 
так і фінансово-промислових груп України в цілому, для 
побудови моделі оцінки впливу визначених загроз форму-
вання кризових явищ на ДП на банкрутство всієї корпора-
ції, було обрана така система показників:

Х1 – доля виручки ДП у ФПГ;
Х2 – характер виробничих зв’язків;
Х3 – наявність внучатих, правнучатих підприємств;
Х4 – доля статутного капіталу ДП в ФПГ;
Х5 – доля зовнішньої кредиторської заборгованості;
При цьому фактор «Х2» може набувати трьох зна-

чень: «0» – при предметному типі виробничої структури 
(тобто якщо підприємство виробляє та реалізує готову 
продукцію самостійно, а не передає свої продукти наступ-
ним підприємствам у ланцюгу виробництва готової про-
дукції корпорації), «1» – при технологічному типі (якщо 
підприємство виробляє продукцію, необхідну при звичай-
ному виробництві іншого підприємства в ФПГ), «2» – при 
змішаному типі. Зазначимо, що проведений аналіз показав, 
що вітчизняні ФПГ сільськогосподарської галузі найчасті-
ше використовують предметний тип виробничої структу-
ри через менший ризик для діяльності і майже зовсім не 
використовують змішаний тип.

Фактор «Х3» набуває двох значень: «0» – якщо під-
приємство не має своїх дочірніх, тобто внучатих для голов-
ного підприємства корпорації; «1» – якщо має.

Зовнішня кредиторська заборгованість (фактор 
«Х5») означає лише ту заборгованість, яка повинна бути 
виповнена всім іншим банкам і суб’єктам господарювання, 
окрім тих, що є економічно та / чи юридично пов’язані з ін-
шими структурними елементами ФПГ.

За результатами аналізу наявних досліджень з питань 
побудови моделей нечіткої логіки [6; 8] було виявлено, що 
автори найчастіше використовують для всіх функцій при-
належності трапецієвидний вигляд (trapmf): 

Для обраних показників фінансового стану підпри-
ємства Xi було задано лінгвістичну змінну L «Рівень показ-
ника Xi», яка має підмножини «дуже низький рівень показ-
ника Xi», «низький рівень показника Xi», «середній рівень 
показника Xi», «високий рівень показника Xi», «дуже висо-
кий рівень показника Xi».

Функції приналежності відповідних ступенів впливу 
знаходяться таким чином (табл. 3) [6; 8].

Розраховані значення показників Х1–Х5 наведено 
в табл. 4.

Так, визначивши рівні даних розрахованих показни-
ків за всі періоди і відповідні ним функції приналежності 
та використавши формулу (1), значення комплексного 
показника ступенів впливу визначених загроз формуван-
ня кризових явищ на дочірніх підприємствах корпорації 
«Бісквіт-Шоколад» на фінансовий стан корпорації в цілому 
наведено в табл. 5.

Таблиця 3

Правила розпізнавання ступеня впливу визначеної 
загрози формування кризових явищ на досліджуваному 

підприємстві на банкрутство корпорації

Інтервал значень Ступінь впливу Функція 
приналежності

0<= V <=0.075 дуже низький (V1) 1

0.075< V <0.125 дуже низький (V1) μ1=10*(0.25 – V)

низький (V2) μ2=1 – μ1

0.125<= V <=0.17 низький (V2) 1

0.17< V <0.2 низький (V2) μ2=10*(0.45 – V)

Середній (V3) μ3=1 – μ2

0.2<= V <=0.35 Середній (V3) 1

0.35< V <0.4 Середній (V3) μ3=10*(0.65 – V)

високий (V4) μ4=1 – μ3

0.4<= V <=0.6 високий (V4) 1

0.6< V <0.65 високий (V4) μ4=10*(0.85 – V)

дуже високий (V5) μ5=1 – μ4

0.65<= V <=1 дуже високий (V5) 1

Таблиця 4

Значення показників дочірніх підприємств

Підприємство x1 x2 x3 x4 x5

Харківська  
бісквітна фабрика 0,704 1 0 0,256 0,281

Харків’янка 0,129 1 0 0,603 0,307

агрофірма  
ім. Г. С. Сковороди 0,018 0 0 0,016 0,020

Первухінський  
цукровий завод 0,053 0 0 0,105 0,355

Слобода 0,092 0 0 0,009 0,005

Таблиця 5

Розпізнавання ступенів впливу підприємств на 
фінансовий стан корпорації

Дочірнє 
підприємство

Значення 
V

Ступінь 
впливу

Функція 
приналежності

Харківська  
бісквітна фабрика 0,57 високий 1

Харків’янка 0,43 високий 1

агрофірма  
ім. Г. С. Сковороди 0,23 серед-

ній 1

Первухінський 
цукровий завод 0,37

серед-
ній 0,13

високий 0,87

Слобода 0,24 серед-
ній 1
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Отже, як видно з табл. 5, усі п’ять дочірніх підпри-
ємств корпорації «Бісквіт-Шоколад» мають досить відчут-
ний вплив на фінансовий стан ФПГ. І це логічно поясню-
ється. Харківська бісквітна фабрика є стрижнем всієї діяль-
ності корпорації, надаючи більше 70 % доходів корпорації, 
так само, як і кондитерська фабрика «Харків’янка», яка є 
другою у ФПГ за цим показником і яка з кожним роком по-
казує значний приріст виробництва та реалізації. Інші три 
дочірні підприємства мають набагато меншу долю доходів 
порівняно з вищеописаними фабриками, але в цій корпо-
рації їх головна ціль – це забезпечувати «Харків’янку» та 
бісквітну фабрику необхідними сировинними матеріалами: 
різними зерновими культурами та цукром. І тому у разі по-
яви або заглибленні кризи на одному з цих підприємств, це 
обов’язково відобразиться на діяльності двох головних до-
хідних фабрик корпорації, а це вже, у свою чергу, спровокує 
погіршення фінансового стану всієї ФПГ.

Первухінський цукровий завод також має досить зна-
чний вплив на фінансовий стан ФПГ, і, зважаючи на те, що 
за результатами моделювання оцінки загрози формування 
фінансових криз на ДП загроза банкрутства цього підпри-
ємства є дуже високою, ефективності діяльності саме цього 
дочірнього підприємства має приділятися найбільша увага 
з боку керівництва ФПГ. 

І для того щоб адекватно оцінити можливі загрози 
для корпорації, доцільно спрогнозувати майбутній стан 
кожного дочірнього підприємства і те, який вплив це мати-
ме на корпорацію, що є сутністю наступного блоку згідно із 
запропонованим концептуальним підходом.

Для реалізації блоку прогнозування пропонується 
використовувати метод «гусениця». Цей вільний від мо-
делі метод, призначений для дослідження структури часо-
вих рядів, поєднує в собі переваги багатьох інших методів 
і моделей прогнозування соціально-економічних процесів, 
зокрема, аналізу Фур'є і регресійного аналізу. Так, при реа-
лізації цього методу, як і за адаптивних методів прогнозу-
вання, відбувається згладжування ряду; як і при спектраль-
ному аналізі, ряд розкладається на складові (у т. ч. на гар-
монійну складову); як і теорія катастроф, метод «гусениця» 
дозволяє адекватно оцінити ризики, стрибкоподібні зміни 
в ряді, показує правильно напрям розвитку процесів тощо 
[11]. 

Отримавши прогнозні значення всіх показників для 
усіх дочірніх та головного підприємств, можна застосува-
ти їх у побудованих в блоках 1 і 3 моделях і, таким чином, 
визначити загрозу формування криз у наступних періодах. 
І вже на основі цих результатів робити висновок щодо роз-
робки схеми антикризового управління в корпоративній 
системі, тобто щодо реалізації блоку 5 концептуально-
го підходу. За результатами моделювання для корпорації 
«Бісквіт-Шоколад» можна зробити висновок про те, що за-
гроза банкрутства корпорації є середньою. Причому серед 
дочірніх підприємств є такі, ймовірність банкрутства яких 
оцінена як дуже висока. Тому доцільно терміново розроби-
ти схему антикризового управління в даній корпорації.

Отже, побудований комплекс моделей оцінки загро-
зи формування фінансових криз у корпоративних си стемах 
дозволяє своєчасно передбачити майбутні кризові явища, 
попереджати їх і своєчасно розробляти відповідні анти-
кризові заходи. Апробація цих моделей на підприємствах 

корпоративного типу сільськогосподарської галузі України 
підтвердили їх адекватність.

Висновки. Проблема формування фінансових криз 
на вітчизняних підприємствах у нинішніх умовах є над-
звичайно актуальною, і особливо гострою ця проблема 
є для вітчизняних корпорацій, адже порушення в діяль-
ності навіть невеликого дочірнього підприємства корпо-
рації може спричинити серйозні зміни в макроекономіч-
них показниках національної економіки. Так, оцінювати 
загрозу формування фінансових криз у корпоративних 
системах пропонується за допомогою комплексного кон-
цептуального підходу щодо розробки низки економіко-
математичних моделей. Цей підхід був реалізований на 
фінансово-промислових групах сільськогосподарської 
галузі України.

Так, побудовані на основі апарату нечіткої логіки та 
нейронних мереж моделі оцінки схильності корпорації та 
дочірніх підприємств до банкрутства дають змогу оцінюва-
ти фінансовий стан та стадію кризи на підприємстві, на під-
ставі чого можна зробити висновок щодо загрози банкрут-
ства. Впровадження цих моделей дозволить керівництву 
ФПГ ефективніше керувати фінансовим станом, своєчасно 
виявляти кризу, ефективніше боротися з її наслідками та 
попереджати настання майбутніх кризових явищ. 

Побудована модель оцінки впливу кризи на дочір-
ньому підприємстві на фінансовий стан корпорації у ці-
лому дозволить більш ефективно управляти фінансовою 
підсистемою фінансово-промислової групи, а також більш 
обґрунтовано виявляти домінантні загрози для формуван-
ня фінансових криз у корпоративних системах.
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