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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  
ТА ЗАХОДИ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЇХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
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У даній статті досліджено динаміку банкрутства підприємств в Україні, проаналізовано основні тенденції 
розгляду справ про банкрутство, розміри заявлених і задоволених вимог кредиторів, ефективність про-
цедур запобігання банкрутству. В загальних рисах висвітлено причини банкрутства вітчизняних суб’єктів 
господарювання і запропоновано комплекс дій в рамках антикризового фінансового управління для 
запобігання банкрутству підприємств.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
нестабільного економічного середовища, 

що динамічно змінюється, значна кількість під-
приємств в Україні та світі перебуває у стані 
банкрутства чи кризовому стані, що зумовлено 
неспроможністю суб’єкта господарювання вчас-
но і в повній мірі виконати взяті на себе боргові 
зобов’язання. Нині відбувається процес поступо-
вої інтеграції України в європейське співтовари-
ство з його специфічними жорсткими умовами на 
ринку, які ставлять проблему виживання перед 
вітчизняними суб’єктами господарювання. Тому 
для вітчизняних підприємств проблема вчасно-
го виявлення кризових явищ та запобігання фі-
нансової неспроможності стоїть особливо гостро. 
У зв’язку з цим виникає необхідність розробки 
комплексу дій, що попереджують банкрутство 
підприємств, та пошуку нових методів антикри-
зового фінансового управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам банкрутства підприємств присвячено праці 
вітчизняних і зарубіжних науковців та економістів, 
серед яких: Т.Н. Внуковський [3], І.Ф. Прокопенко 
[5], Є.М. Руденко [6], Г.В. Савицкая [7], О.О. Тере-
щенко [8], Г.В. Федорова [9], О.В. Хаджинова [10] 
та інші. Однак, не зважаючи на значний науковий 
доробок з цієї тематики, проблема банкрутства за-
лишається остаточно не вирішеною і вимагає по-
дальшого, більш глибокого дослідження.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблеми банкрутства підпри-
ємств в Україні є особливо актуальними в умовах 
економічної кризи. У такі періоди механізм бан-
крутства є своєрідним критерієм відбору більш 
ефективних, економічно міцних та конкуренто-
спроможних підприємств. Водночас, набуває все 
більшого поширення порушення законодавства, 
що регулює процедуру банкрутства, факти фік-
тивного банкрутства, доведення до банкрутства, 
незаконних дій при банкрутстві. Досвід провід-
них країн із ринковою економікою свідчить, що 
банкрутство виступає як механізм регулювання 
та саморегулювання економіки, характеризуючи 
неспроможність підприємства задовольнити ви-
моги кредиторів, а також забезпечити обов’язкові 
платежі в бюджет і позабюджетні фонди. Розгляд 
і провадження справ про банкрутство суб’єктів 
господарювання в Україні, а також питання щодо 
запобігання банкрутству боржника визначені За-
коном України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом» від 

14.05.1992 р. № 2343–XII. Згідно з ним, банкрут-
ство – це визнана господарським судом неспро-
можність боржника відновити свою платоспро-
можність та задовольнити визнані судом вимоги 
кредиторів не інакше, як через застосування лік-
відаційної процедури [1].

Метою статті є дослідження тенденцій бан-
крутства підприємств в Україні на сучасному 
етапі та пошук шляхів запобігання їх неплато-
спроможності на сучасному етапі розвитку на-
ціональної економіки. Поряд з цим, визначено 
ключові причини неплатоспроможності та бан-
крутства вітчизняних підприємств. Завдяки цьо-
му окреслено ряд заходів, які здатні забезпечити 
платоспроможність та фінансову стійкість вітчиз-
няних підприємств у коротко- та довгостроко-
вій перспективі, зменшити кількість банкрутств 
та ліквідацій підприємств, а також зміцнити 
та вдосконалити механізм протидії банкрутству. 
Перспективою подальших досліджень є побудо-
ва раціональної моделі системи антикризового 
управління, яка б ураховувала особливості на-
ціональної економіки та потреби підприємств.

Виклад основного матеріалу. Проблема бан-
крутства підприємств в Україні є досить акту-
альною, адже економіка країни перебуває в стані 
кризи. В такі періоди механізм банкрутства є сво-
єрідним критерієм відбору більш ефективних під-
приємств. Щоб оцінити масштаби кризових явищ 
проаналізуємо основні тенденції порушення справ 
про банкрутство суб’єктів господарювання.

Основною ознакою банкрутства є неспромож-
ність підприємства забезпечити виконання вимог 
кредиторів протягом трьох місяців від дня настан-
ня строків платежів [7, с. 511]. Передумовою бан-
крутства є тривалий нестабільний стан фінансів 
підприємства та неефективне їх використання.

Суб’єктом банкрутства є боржник, неспромож-
ність якого виконати свої грошові зобов’язання 
визнано господарським судом [9, с. 411]. Одним 
з основних завдань аналізу є оцінка ступеня 
близькості підприємства до банкрутства. Існують 
критерії формального та неформального харак-
теру, за якими підприємство може бути визнане 
неспроможним (банкрутом) [5, с. 373].

Для діагностики ймовірності банкрутства ви-
користовується кілька підходів, заснованих на 
застосуванні:

а) аналізу широкої системи критеріїв і ознак;
б) обмеженого кола показників;
в) інтегральних показників [7, с. 511].
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Для оцінки ймовірності банкрутства промис-

лового підприємства проводиться аналіз його 
фінансового стану. Показниками, які використо-
вуються під час проведення аналізу фінансово-
господарського стану неплатоспроможних під-
приємств, є:

– показники оцінки стану основних засобів;
– показники оцінки ліквідності;
– показники оцінки фінансової стійкості;
– оцінка рентабельності [2].
Як відомо, банкрутство підприємства не за-

вжди означає припинення діяльності і ліквідацію 
суб’єкта господарювання. Можливим є ситуація, 
коли втрата платоспроможності є тимчасовим 
явищем і може бути подолана засобами запобі-
гання банкрутству, такими як санація та мирова 
угода [6, с. 21]. Для оцінки ефективності таких 
процедур розглянемо динаміку розгляду гос-
подарськими судами справ про банкрутство за 
2014–2016 рр. (табл. 1).

За даними дослідження Всесвітнього банку, 
ефективність процедури відновлення платоспро-
можності й банкрутства в Україні є низькою. 
Адже в середньому вдається відшкодувати всьо-
го близько 9% вимог кредиторів, у той час як цей 
середній показник у розвинених європейських 
країнах становить 67%, у державах Східної Єв-
ропи й Азії – 28%. Крім того, в основному всі 
процедури банкрутства призводять до ліквідації 
компаній-боржників, а не до відновлення їх пла-
тоспроможності, – менше 10% справ закінчують-
ся оздоровленням. В інших державах цей показ-
ник становить 60–85% [4, с. 38].

Крім того, умови ведення бізнесу в Україні 
є вкрай несприятливими і не дозволяють опера-
тивно відновити платоспроможність боржника. За 
даними Світового банку і Міжнародної фінансової 
корпорації позиція України у рейтингу «Ведення 
бізнесу» за індикатором «Банкрутство» є низькою 
порівняно з іншими країнами світу. За показником 
«Банкрутство» Україна у 2014 р. посіла 158 місце 
серед 183 країн світу, бізнес-клімат яких дослі-
джувався; у 2015 р. – 157 місце серед 185 країн. 
Експерти наголошують, що зростання на одну по-
зицію відбулося внаслідок не поліпшення власних 
показників, а погіршення складових цього індика-
тору в інших країнах. Також, стримуючим фак-
тором виступають високі витрати підприємств під 
час процедури банкрутства, що в Україні склада-
ють 42% від статутного капіталу. Високі витрати 
підприємства при його закритті (судові витра-
ти, оплата послуг юристів, ліквідаційної комісії 
тощо) не дозволяють власникам та кредиторам 
в належній мірі розподілити майно компанії, що 
ліквідується. Експерти пояснюють такий високий 

відсоток «втрат» бізнесу під час банкрутства ще 
й тим, що часто боржник потрапляє в цей процес 
у фінансовому стані, що об’єктивно не дозволяє 
відновити платоспроможність. Головною причи-
ною такої проблеми є виведення активів неплато-
спроможного боржника ще до ініціювання справи 
про банкрутство [10, с. 275].

Врахувавши недоліки досліджених нами ме-
тодик, пропонуємо застосовувати підприємствам 
в системі антикризового управління таку послі-
довність діагностики банкрутства:

– перший етап – аналіз ранніх ознак кризово-
го стану підприємства;

– другий етап – економічна оцінка та аналіз 
бухгалтерського балансу підприємства;

– третій етап – аналіз фінансового стану під-
приємства за групами коефіцієнтів, які характе-
ризують майновий стан, ліквідність та платоспро-
можність, фінансову стійкість, ділову активність 
та рентабельність діяльності;

– четвертий етап – діагностика на основі рей-
тингової оцінки;

– п’ятий етап – дискримінантний аналіз (мо-
делі Е. Альтмана, Спрінгейта, Р. Ліса, Конана 
і Гольдера, У. Бівера, Таффлера і Тішоу, Фул-
мера та інші).

Таким чином, варто зазначити, що сьогодні 
основними проблемами банкрутства українських 
підприємств є такі:

– недосконала законодавча база щодо регу-
лювання питання банкрутства підприємств, яка, 
незважаючи на реформування, вимагає доопра-
цювання;

– відсутність методики визначення та попе-
редження банкрутства підприємств за видами 
економічної діяльності;

– відсутність будь-яких відкритих статистич-
них та аналітичних даних щодо динаміки бан-
крутства підприємств в Україні (за виключенням 
платних джерел інформації) для реальної оцінки 
масштабності явища і розуміння нагальності ви-
рішення проблеми;

– недостатній контроль держави щодо рівня 
банкрутства підприємств в Україні та здійснення 
заходів щодо його зниження;

– відсутність підтримки з боку держави не-
платоспроможних підприємств приватної форми 
власності;

– недостатність коштів і кваліфікованих фа-
хівців для формування відокремлених антикри-
зових підрозділів на підприємстві [11, с. 65].

Для нормального існування підприємства 
в сучасних ринкових умовах, необхідно створен-
ня такої системи управління, яка чітко реагува-
ла б на часті зміни зовнішнього та внутрішнього 

Таблиця 1
Загальна характеристика справ про відновлення платоспроможності боржників  

або визнання їх банкрутами, закінчених провадженням в Україні у 2014–2016 рр.

Роки

Кількість 
справ, закін-
чених прова-

дженням

З них Кількість 
справ про 

визнання бан-
крутом

залишено без 
розгляду

Припинено
у зв’язку з 
санацією

з укладенням 
мирової угоди

з інших під-
став

2014 3324 55 4 70 177 2096
2015 2463 47 4 58 123 1084
2016 1713 42 3 46 97 845

Джерело: [12]



«Молодий вчений» • № 11 (51) • листопад, 2017 р. 1094

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

середовища, розвиток і конкурентоспроможність 
партнерів, створення оптимальних трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасне 
прийняття управлінських рішень оперативного 
та стратегічного значення. Саме для недопущен-
ня кризового стану підприємств варто сформу-
вати адекватну реальним соціально-економічним 
процесам систему попередження, прогнозування 
та подолання банкрутства підприємства, яка по-
роджує здатність промислового виробництва до 
функціонування в умовах підвищеного ризику 
і загроз [3, с. 257].

До найважливіших першочергових заходів, 
спрямованих на поліпшення ліквідності активів 
підприємства, можна віднести: реалізацію части-
ни основних фондів, що не беруть безпосеред-
ньої участі в процесі виробництва; використання 
зворотного лізингу; оптимізацію структури роз-
міщення оборотного капіталу; стягнення дебітор-
ської заборгованості, що є суттєвим резервом 
відновлення платоспроможності; рефінансування 
дебіторської заборгованості [8, с. 172].

Досить часто виживання підприємства в кризо-
вих умовах залежить від своєчасного і правильного 
рішення керівництва. І якщо негативний вплив зо-
внішніх загроз діяльності підприємства не завжди 
можна нейтралізувати, то шляхи виходу підпри-
ємства із кризи цілком і повністю покладено на ке-
рівництво і залежать від своєчасного реагування, 
вміння та знання, як запобігти подібній ситуації 
та не допустити банкрутства підприємства.

Конкретні шляхи виходу підприємств із кри-
зової фінансової ситуації залежать від причин 
його неспроможності. Очевидно, що передумови 
банкрутства виникають задовго до настання не-
безпеки банкрутства. Першочерговими контрза-
ходами за умов кризи для всіх суб’єктів госпо-
дарювання є такі: скорочення витрат, перегляд 
або зупинка інвестиційних проектів, оптимізація 
структури компанії.

Основним завданням у період кризи є активіза-
ція всіх дій не на отримання більшого прибутку, а 
на збереження та виживання підприємства за по-
точних умов господарювання. Основними контрза-

ходами та способами виживання в умовах кризи є: 
зниження величини поточних витрат та підвищен-
ня продуктивності; збільшення обсягу поточних 
доходів; оптимізація грошових потоків – збільшен-
ня надходжень і зниження відтоку коштів.

До способів зменшення поточних і довгостро-
кових витрат можна віднести такі: відправлен-
ня працівників у відпустку за власний рахунок; 
скорочення штату; консервація основних фондів; 
консервація (заморожування) будівництва; зни-
ження обсягу матеріальних запасів на складах; 
отримання від постачальників знижок за умови 
систематичних закупок невеликими партіями. До 
способів підвищення прибутковості належать: 
ліквідація надлишків товарних запасів, які не 
будуть затребувані найближчим часом; продаж 
частини невикористаного устаткування або пере-
дача його в оренду. Серед способів збільшення 
обсягів грошових надходжень варто відзначити: 
стягнення простроченої дебіторської заборгова-
ності, відстрочку поточних платежів; отримання 
банківських кредитів (наприклад, під заставу об-
ладнання або матеріалів в обороті).

Способами зниження обсягів поточних пла-
тежів можуть стати: внесення в договори з по-
стачальниками умов про відстрочення поточних 
платежів; перегляд умов договорів, строк пла-
тежів по яких вже настав; отримання гарантій 
та забезпечення майбутніх операцій.

Висновки і пропозиції. Таким чином, кризові 
умови господарювання зумовлюють необхідність 
розробки, формування і впровадження на під-
приємстві системи попередження, прогнозування 
та подолання банкрутства, яка покликана ство-
рити умови для ефективної діяльності підпри-
ємства і, в результаті, досягнення цілей бізнесу 
в умовах конкуренції та господарського ризику, 
шляхом своєчасного виявлення та послаблення 
дії різних небезпек і загроз. Отже, превентивні 
заходи можуть убезпечити підприємство від бан-
крутства шляхом попереднього виявлення кри-
зових умов розвитку та застосування всіх необ-
хідних контрзаходів для стабілізації його стану 
і поліпшення умов подальшого розвитку.
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И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИХ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Аннотация
В статье исследована динамика банкротства предприятий в Украине, проанализированы основные 
тенденции рассмотрения дел о банкротстве, размеры заявленных и удовлетворенных требований кре-
диторов, эффективность процедур предотвращения банкротству. В общих чертах определены причи-
ны банкротства отечественных субъектов хозяйствования и предложен комплекс действий в рамках 
антикризисного финансового управления для предотвращения банкротству предприятий.
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MAIN CAUSES OF THE BANKRUPTCY OF ENTERPRISES OF UKRAINE  
AND MEASURES INSOLVENCY THEIR ENTERPRISES

Summary
The article studied the dynamics of bankruptcies in Ukraine, analyzes the main trends in bankruptcy 
proceedings and the declared and satisfaction of creditors’ claims, the effectiveness of procedures 
to prevent bankruptcy. In general terms, identified the reasons of bankruptcy domestic enterprises 
and proposed a set of actions in the framework of anti-crisis financial management to prevent the 
bankruptcy of enterprises.
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