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Аналіз динаміки різних невдач у бізнесі
Метою статті є аналіз невдач у бізнесі. Автори розглядають метод аналізу динаміки невдач у
бізнесі, оскільки метою дослідження є аналіз того, яким чином економічні та фінансові показники
відображають ризик невдачі у групі компаній.
Використовуючи вибірку з 163 збанкрутілих чи ліквідованих компаній, автори показують
динаміку поведінки компанії та шлях до повної невдачі. Автори аналізують цю динаміку для
представлення та опису емпіричних доказів різної динаміки банкрутства. У статті також показано,
що оцінка ризику невдачі є більш точною, коли визначена різна динаміка невдач.
Автори роблять висновок про існування різної динаміки невдач, яку можна використати для більш
точного визначення факторів, що попереджають про ризик невдачі проаналізованих компаній.
Ключові слова: невдача у бізнесі, динаміка невдач, фінансовий показник, банкрут,
неплатоспроможність, ліквідація.
Класифікація JEL: G32, G33.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative
Commons Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання,
розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на
оригінальну версію статті.
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Анализ динамики разных неудач в бизнесе
Целью статьи является анализ неудач в бизнесе. Авторы рассматривают метод анализа динамики
неудач в бизнесе, поскольку целью исследования является анализ того, каким образом
экономические и финансовые показатели отображают риск неудачи в группе компаний.
Используя выборку из 163 обанкротившихся или ликвидированных компаний, авторы показывают
динамику поведения компании и путь к полной неудаче. Авторы анализируют данную динамику
для представления и описания эмпирических доказательств разной динамики банкротства. В
статье также показано, что оценка риска неудачи является более точной, когда определена разная
динамика неудач.
Авторы делают вывод о существовании разной динамики неудач, которую можно использовать
для более точного определения факторов, предупреждающих о риске неудачи
проанализированных компаний.
Ключевые слова: неудача в бизнесе, динамика неудач, финансовый показатель, банкрот,
неплатежеспособность, ликвидация.
Классификация JEL: G32, G33.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование,
распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и
требует присутствия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

