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FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL - LEGAL SIGNS OF THE B ANKRUPTCY OF 

THE ENTERPRISE 
 
В статті досліджено фінансові ознаки банкрутства промислового підприємства, що 
перебуває в стані ліквідації. Обґрунтовано, що підприємство є абсолютно 
неплатоспроможним, вид банкрутства – реальне, що підтверджується нездатністю 
підприємства відновити у майбутньому періоді свою фінансову стійкість і 
платоспроможність у силу реальних втрат використовуваного капіталу. Розраховано 
фактичні значення фінансових ознак банкрутства.  
Акцентовано увагу на процедурі ліквідації юридичної особи за ініціативою власників та 
розумінні поняття «банкрутство». Ліквідація як одна з форм припинення діяльності 
суб’єкта господарювання (юридичної особи), досліджена з позиції змін у законодавстві 
України. 



The article investigates the financial signs of the bankruptcy of an industrial enterprise that is in a 
state of liquidation. It is substantiated that the company is completely insolvent, the type of 
bankruptcy is real, which is confirmed by the inability of the company to restore its financial 
stability and solvency in the future period due to actual losses of the used capital. The actual values 
of financial characteristics of bankruptcy are calculated. 
The emphasis is on the procedure for the liquidation of a legal entity on the initiative of owners and 
the notion of "bankruptcy". Liquidation as one of the forms of termination of an entity (legal entity) 
activity, investigated from the standpoint of changes in the legislation of Ukraine. 
 
Ключові слова: ліквідація, реальне банкрутство, неплатоспроможність, принцип 
неоплатності, боржник. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. 
Сьогодні достатньо гостро постала проблема неплатоспроможності багатьох вітчизняних підприємств 

(суб’єктів підприємництва). Умови господарювання характеризуються нестабільністю бізнес – середовища, 
постійною зміною значного набору чинників, що суттєво впливають на господарську діяльність підприємств, 
дестабілізують її та призводять до банкрутства. В економічній літературі існує чимало поглядів на визначення 
поняття «банкрутство» та розуміння процесу ліквідації, також існують певні недосконалості в законодавстві 
про банкрутство, тому виникають проблеми як в самій процедурі, так і в механізмі реалізації процедури. 
Банкрутство та ліквідація юридичної особи це складний процес, який включає юридичну, управлінську, 
організаційну, фінансову, обліково – аналітичну складові. Вітчизняні та зарубіжні вчені продовжують 
здійснювати пошук нових підходів до захисту інтересів всіх учасників системи банкрутства у випадку 
ліквідації збанкрутілого підприємства. Наукове та практичне завдання полягає у подальшому розвитку 
діагностичних процедур, спрямованих на виявлення ознак банкрутства, в удосконаленні власне процедури 
банкрутства з урахуванням інтересів всіх зацікавлених груп в ринковому середовищі. 

Метою статті є обґрунтування фінансових та організаційно – правових ознак банкрутства 
підприємств та визначення етапів процедури банкрутства з позиції фінансового менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Законодавче регулювання процесів ліквідації, банкрутства юридичних осіб (суб’єктів підприємництва) 

здійснюється в Україні в правовому полі Цивільного [1], Господарського [3] Кодексів, Законів України [2, 4, 5] 
та інших нормативно – правових та законодавчих документів і актів. Серед вітчизняних науковців питаннями 
розвитку теорії і практики фінансового управління при загрозі банкрутства, зокрема діагностикою банкрутства, 
займались І.О. Бланк [6], Т.Д. Косова [7], І.В. Сіменко, Л.О. Лігоненко [8],  О.О. Терещенко [] та ін. З боку 
зарубіжних вчених питання оцінювання ймовірності банкрутства розглядались Е. Альтманом, У. Бівером, Р. 
Сайфулліним, Г. Кадиковим, В. Ковальовим та ін. Однак розроблені методики та практичні підходи до 
ліквідації суб’єкта господарювання стикаються з проблемами неадаптованості, неспівставності до діючого 
вітчизняного законодавства і реальних умов функціонування суб’єктів підприємництва, що перебувають на 
межі банкрутства, тому вони потребують подальшого опрацювання в напряму удосконалення. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. 
 Не дивлячись на те, що банкрутство є юридичним фактом, його підґрунтям та передумовами є 

фінансові причини, до яких І.О. Бланк відносить такі [6, с. 473 – 474]: порушення фінансової стійкості 
підприємства, що перешкоджає нормальному здійсненню його господарської діяльності; суттєва 
незбалансованість в рамках відносно тривалого періоду обсягів грошових потоків підприємства; тривала 
неспроможність підприємства, що спричинена низькою ліквідністю активів. Характер цих причин свідчить, що 
фінансова неспроможність підприємства, яка визначає юридичний факт його банкрутства, є наслідком 
неефективного фінансового менеджменту, а саме неефективного управління ризиками.  

З метою своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують про той чи інший напрям розвитку 
окремих показників, внутрішніх і зовнішніх параметрів діяльності підприємства, вжиття превентивних заходів 
доцільно впроваджувати через систему раннього попередження та реагування (СРПР) [9, с. 419 – 420]. Кожне 
підприємство у залежності від сфери спостереження, аналітичних завдань, інформаційних каналів формує 
власну систему раннього попередження та реагування. До ключових індикаторів розвитку негативного процесу 
втрати фінансової рівноваги, позицій на товарному ринку, платоспроможності на промисловому підприємстві 
Командитне Товариство «Запорізький Завод Високовольтної Апаратури – Вакатов» і Компанія» (далі КТ 
«ЗЗВА») нами віднесено найбільш вагомі показники, які представлені в табл. 1. Неплатоспроможність одного 
підприємства позначається на неплатоспроможності інших, та на платоспроможності фізичних осіб – найманих 
працівників. Так, у КТ «ЗЗВА» заборгованість із заробітної плати зросла з 2 265 тис.грн. на кінець 2011 р. до 10 



646 тис.грн. на кінець 2016 р., пропорційно росту заборгованості із заробітної плати зросла заборгованість зі 
страхування (ЄСВ)  до 3 644 тис.грн. (без урахування штрафних санкцій, пов’язаних з несвоєчасним 
перерахуванням грошових коштів до бюджету).  
У 2017 році господарська діяльність підприємства була зупинена, за ініціативою власників КТ «ЗЗВА» 
ліквідується та порушено справу про банкрутство в умовах наявності факту припинення боржником платежів 
по всіх зобов’язаннях. Фінансова ситуація, що склалась на КТ «ЗЗВА» у 2017 році, свідчить про настання 
реального банкрутства – повна нездатність підприємства відновити в майбутньому періоді свою фінансову 
стійкість  і  платоспроможність у силу реальних втрат використовуваного капіталу. Катастрофічний рівень 
втрат капіталу не дозволяє такому підприємству здійснювати ефективну господарську діяльність у 
майбутньому періоді, унаслідок чого воно являється банкрутом юридично [7, с. 290]. 



Таблиця 1 
Динаміка фактичних значень фінансових ознак банкрутства КТ «ЗЗВА» в періоді 2011 – 2016 рр. 

Фактичні значення фінансових ознак банкрутства 
Назва ознаки банкрутства 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 
Щорічні чисті збитки -9 134  

тис.грн. 
-12 827,2 
тис.грн. 

-14 236 тис.грн. -21 005 тис.грн. 
-2 054  
тис.грн. 

-25 329 тис.грн. 

Показник платоспроможності (Кпл) 1,82 1,35 0,97 0,54 0,66 0,43 
Наявність (відсутність)  власних оборотних 

коштів 
-6 655  
тис.грн. 

-13 948 тис.грн. -21 382 тис.грн. -44 808 тис.грн. -52 205 тис.грн. -74 501 тис.грн. 

Залежність від короткострокових кредитних 
ресурсів (обсяг кредиту) 

2 998           
тис.грн. 

5 855    тис.грн. 20 750  тис.грн. 20 450  тис.грн. 20 262 тис.грн. 19 750 тис.грн. 

Рівень оборотності активів 0,42 0,44 0,42 0,16 0,44 0,28 
Оборотність дебіторської заборгованості (в днях 

обороту) 
29 дн. 28 дн. 50 дн. 143 дн. 51 дн. 79 дн. 

Оборотність кредиторської заборгованості (в 
днях обороту) 

56 дн. 79 дн. 78 дн. 97 дн. 60 дн. 94 дн. 

Умова комерційного кредитування                      
(Поб ДЗ – Поб КЗ) 

-27 дн. -51 дн. -28 дн. +46 дн. -9 дн. -15 дн. 

Коливання обсягу продажу продукції 104 068,7 
тис.грн. 

108 797,2 
тис.грн. 

103 802 тис.грн. 39 433  тис.грн. 
108 087 
тис.грн. 

68 328 тис.грн. 

Накопичення непокритих збитків минулих років 
у складі власного капіталу на кінець року 

11 907 тис.грн. 24 233 тис.грн. 38 469 тис.грн. 59 474 тис.грн. 61 758 тис.грн. 87 071 тис.грн. 

Сукупні поточні зобов’язання, на кінець року 22 375 тис.грн. 25 839 тис.грн. 46 620 тис.грн. 57641  тис.грн.  81365 тис.грн. 88 919 тис.грн. 



Так, за підсумками 2017 року обсяг власного капіталу становить  – 37 730 тис.грн. (від’ємне значення); 
обсяг майна дорівнює 47 371 тис.грн., а обсяг кредиторських зобов’язань 85 101 тис.грн.  З цього випливає, що 
підприємство не має можливості за рахунок реалізації майна погасити кредиторську заборгованість. Існує дві 
правові доктрини інституту неспроможності (банкрутства), які засновані на принципах неоплатності і 
неплатоспроможності боржника.  Провадження в справі про банкрутство порушується в тому випадку, якщо 
має місце факт перевищення розміру зобов’язань боржника над вартістю його майна, що і спостерігається у КТ 
«ЗЗВА» у 2017 році (табл. 2). 

При погашенні заборгованості за кредитними ресурсами перед банком (іпотечний договір), цілісний 
майновий комплекс підприємства КТ «ЗЗВА» відійшов новим власникам. Незалежна оцінка майна показала, що 
реальна вартість основних засобів дорівнює 5 865 тис.грн. Аналогічна процедура незалежної експертної оцінки 
була застосована до запасів підприємства (виробничі запаси, запаси незавершеного виробництва, запаси готової 
продукції), реальна вартість яких на 31.03.2018 р. становить 2 000 тис. грн.  
 

Таблиця 2. 
Динаміка складових майна та капіталу КТ «ЗЗВА»   

Найменування статті майна, капіталу 01.01.2017 р. 31.12.2017 р. 31.03.2018 р. 
Остаточна вартість основних засобів 179 630 5 865 3 126 
Запаси (до та після визначення реальної ринкової 
вартості) 

23 871 20 329 2 000 

Власний капітал 148 286 -37 730 -75 316 
Кредиторська заборгованість 89 292 85 101 96 698 

 
Динаміка непокритих збитків підприємства свідчить про від’ємне значення власного капіталу, який на 

31.03.2018 р. становить – 75 316 тис.грн., очевидно, що розмір зобов’язань боржника суттєво перевищує 
вартість його майна. Таким чином, передумовами банкрутства КТ «ЗЗВА» є результат взаємодії таких факторів 
зовнішнього і внутрішнього характеру: 

− економічна та політична криза в Україні, що почалась у 2013 році і триває до сьогодні; 
− застава за кредитом у вигляді цілісного майнового комплексу та більшої частини ліквідного 

обладнання; 
− дефіцит власного оборотного капіталу, який станом на кінець 2016 року становить 74 501 тис.грн., що 

є наслідком неефективної виробничо – комерційної діяльності; 
− низький рівень техніки і технології, зношеність активної частини основних засобів більше 60%; 
− стрімке зниження ефективності використання виробничих ресурсів, зокрема виробничих 

потужностей, в результаті чого рівень собівартості перевищує рівень отриманих доходів вже протягом останніх 
дев’яти років (рис. 1); 

− створення залишків виробничих запасів та незавершеного виробництва (станом на кінець 2016 р. в 
обсязі 10599 тис.грн. та 10327 тис.грн. відповідно), що уповільнило оборотність капіталу та створило його 
дефіцит; 

− ненадійні (з точки зору платоспроможності) покупці продукції підприємства, що нарощують 
дебіторську заборгованість та змушують його залучати платні позикові кошти; так зароджується ланцюгове 
банкрутство; 

− втрата ринків збуту з політичних причин. 
 

 
Рис. 1. Витрати на 1 грн. товарного випуску КТ «ЗЗВА» впродовж 2008 – 2016 рр. 

 



Наявність перерахованих ознак неплатоспроможності боржника КТ «ЗЗВА» характеризують її 
абсолютність (стійкість) і дають підставу ініціювати процедуру банкрутства. 

Як стверджують автори [7, с. 287 – 288], у правовій термінології різних правових систем зустрічаються 
два близьких один одному за змістом поняття – «банкрутство» та «неспроможність». За часів існування 
інституту банкрутства завжди виникало питання про те, що є достатньою умовою для початку конкурсного 
процесу (процедури банкрутства).   Згідно ст. 139 Цивільного Кодексу України [1] Командитне товариство 
ліквідується при вибутті усіх вкладників, повні учасники мають право у разі вибуття всіх вкладників 
перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство ліквідується також на 
підставах, встановлених статтею 132 цього Кодексу, воно не зобов’язане ліквідуватись, якщо в ньому 
залишаються хоча б один повний учасник і один вкладник. У разі ліквідації командитного товариства, після 
розрахунків з кредиторами, вкладники мають переважне право перед повними учасниками на одержання 
вкладів у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом, іншим законом і засновницьким договором 
(меморандумом). За недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їхніх вкладів наявні 
кошти розподіляються між вкладниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства. 

У зв’язку із тим, що новими власниками КТ «ЗЗВА» у грудні 2017 року було прийнято рішення про 
ліквідацію, розкриємо основні етапи цієї процедури.  

Ліквідація підприємства – складний і тривалий процес. Це одна з форм припинення діяльності суб’єкта 
господарювання (юридичної особи), тобто це повне припинення діяльності, виключення підприємства з 
єдиного державного реєстру (ЄДР), зняття з обліку у фондах соціального страхування, Пенсійного фонду 
України, державної фіскальної служби тощо. Відповідно до ч. 1 ст. 104 ЦКУ [1] юридична особа (суб’єкт 
господарювання) може бути припинений в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) 
або ліквідації. У випадку ліквідації діяльність юридичної особи припиняється без правонаступництва, тобто її 
права та зобов’язання не переходять до інших осіб. У випадку КТ «ЗЗВА» ліквідацію обрано не випадково, 
враховуючи значний обсяг кредиторської заборгованості, яку не мають намірів погашати нові власники, а при 
ліквідації права та зобов’язання припиняються. Розглянемо більш детально ліквідацію підприємства за власним 
бажанням його учасників (засновників). 

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення 
про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 
2) довідка архівної установи про прийняття документів, що підлягають довгостроковому зберіганню. 
Державним архівом Запорізької області проведено експертизу цінності документів КТ «ЗЗВА» з метою 

відбору справ постійного зберігання, тимчасового зберігання та з кадрових питань (особового складу) та 
визначено документи, що не підлягають подальшому зберіганню. Підготовка архівної справи повинна бути 
завершена та узгоджений акт приймання – передавання документів переданий ліквідатору. 

Після подання заяви про припинення шляхом ліквідації за рішенням власників, обов’язковою є 
процедура комплексної податкової перевірки, яку ініціює юридична особа, що ліквідується.  

Єдиного документа, яким би регламентувався порядок ліквідації підприємства, не існує, однак 
внутрішній порядок ліквідації конкретного підприємства має бути передбачений в статутних документах. Так, 
для КТ «ЗЗВА», в Меморандумі чітко зазначено, що добровільне припинення Товариства здійснюється за 
рішенням Зборів Повного Учасника Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
Порядок ліквідації Товариства визначається законом, Меморандумом та рішеннями Зборів Повного Учасника 
Товариства. Рішення про ліквідацію оформлюється протоколом. В протоколі затверджується особа ліквідатора 
та формулюються його права (наприклад, на одноособове прийняття рішень). 

Порядок проведення ліквідації у більшості випадків включає таку послідовність дій: 
− звернення до органу, що здійснив державну реєстрацію Товариства, з повідомленням про його 

припинення через ліквідацію; 
− звернення до органів ДФС та Пенсійного фонду України у триденний термін з відповідним 

повідомленням та організація позапланової податкової перевірки; 
− організація комплексу робіт зі звільнення працівників у зв’язку із ліквідацією; цей етап робіт може 

бути ускладнений у випадку, якщо підприємство має значний обсяг заборгованості із заробітної плати та 
відділом державної виконавчої служби (далі ВДВС) відкрито виконавче провадження про стягнення грошових 
коштів з юридичної особи на користь юридичних та фізичних осіб; у ході проведення виконавчих дій ВДВС 
має право на арешт майна боржника та примусове стягнення грошових коштів;  

− звільнення працівників у зв’язку із ліквідацією можливе за рахунок попередження працівників за два 
місяці про їх звільнення та ознайомлення (під підпис) їх з наказом; 

− виявлення кредиторів і листування з ними з пропозицією заявити свої вимоги до Товариства протягом 
двох місяців із часу опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства через 
ліквідацію; врахування всіх вимог кредиторів, що визнані згідно бухгалтерському обліку та рішень суду; 

− закриття банківських рахунків, які не використовуватимуться у процедурі ліквідації (у тому випадку, 
якщо рахунки не арештовано ВДВС в процедурі примусового списання грошових коштів з рахунків боржника); 

− інвентаризація та оцінювання майна Товариства (до інвентаризаційної комісії повинні увійти ліквідатор та 
провідні фахівці підприємства); оцінювання майна повинно здійснюватися незалежними експертами; 



− стягнення дебіторської заборгованості та проведення розрахунків з кредиторами в порядку 
черговості, встановленої у ст. 112 ЦКУ [1]; 

− по завершенні процедури ліквідації за рішенням власників складання і затвердження проміжного 
ліквідаційного балансу Товариства. 

У випадках, якщо за результатами проведених робіт з ліквідації з’ясувалось, що безспірні вимоги 
кредиторів до боржника сукупно становлять більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не 
були задоволені протягом встановленого терміну ліквідації (припинення) за рішенням власників, порушується 
справа про банкрутство. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не 
може становити менше двох і більше шести місяців із дня опублікування повідомлення про рішення щодо 
припинення юридичної особи [1, ч. 5 ст. 105]. 

Висновки. 
Таким чином, встановлено, що підприємство є абсолютно неплатоспроможним, ознаки реального 

банкрутства економічно доведені. Дослідження законодавчих актів дозволило здійснити детальний опис 
припинення діяльності суб’єкта господарювання через ліквідацію за ініціативою власників підприємства, 
враховуючи певні особливості припинення КТ «ЗЗВА». Подальші дії з припинення підприємства стосуються 
наступного етапу – відкриття провадження у справі про банкрутство.     
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