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Застосування Z‐моделі Альтмана для аналізу ризику банкрутства: досвід багатогалузевих
підприємств у В’єтнамі
Під час дослідження було використано Z-модель Альтмана для оцінки ризику банкрутства ряду багатогалузевих
підприємств різних типів, а саме малих та середніх підприємств, на основі даних з офіційних фінансових звітів 180
підприємств у провінції Сок Транг. Бінарну логістичну регресію було використано для оцінки впливу
нефінансових та фінансових факторів на ризик банкрутства підприємств. Результати дослідження свідчать про
вплив таких нефінансових факторів як сфера діяльності, типи та розмір підприємств, освітній рівень керівників і
працівників та інші характеристики і таких фінансових факторів (показників) як прибуток до оподаткування,
співвідношення чистого прибутку до власного капіталу, операційний прибуток та співвідношення податку до
сумарних активів, співвідношення власного капіталу до сукупного боргу на ризик банкрутства підприємств.
Прогнозування ризику банкрутства та оцінка його факторів грають важливу роль не лише як ефективний
інструмент управління бізнесом, а і приклад для директивних органів в плані підтримки стійкого розвитку бізнесу.
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Применение Z‐модели Альтмана для анализа риска банкротства: опыт многоотраслевых
предприятий во Вьетнаме
Во время исследования была использована Z-модель Альтмана для оценки риска банкротства ряда
многоотраслевых предприятий разных типов, а именно малых и средних предприятий, на основе данных из
официальных финансовых отчетов 180 предприятий в провинции Сок Транг. Бинарная логистическая регрессия
была использована для оценки влияния нефинансовых и финансовых факторов на риск банкротства предприятий.
Результаты исследования свидетельствуют о влиянии таких нефинансовых факторов как сфера деятельности, типы
и размер предприятий, образовательный уровень руководителей и работников и другие характеристики и таких
финансовых факторов (показателей) как прибыль до налогообложения, соотношение чистой прибыли к
собственному капиталу, операционная прибыль и соотношение налога к суммарным активам, соотношение
собственного капитала к совокупному долгу на риск банкротства предприятий. Прогнозирование риска
банкротства и оценка его факторов играют важную роль не только как эффективный инструмент управления
бизнесом, но и пример для директивных органов в плане поддержки устойчивого развития бизнеса.
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