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Банкрутство підприємства є важливою та невід’ємною складовою

ринкової економіки, природним процесом конкурентної боротьби, у ході якої

слабкі підприємства вибувають з цього процесу, а натомість держава отримує

економічно міцних, конкурентоспроможних суб’єктів господарювання. У той

же час у процесі банкрутства набули поширення порушення законодавства, що

його регулює, факти фіктивного банкрутства, доведення до нього та незаконні

дії у разі банкрутства [1].

Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах

ринкових відносин багато в чому залежить від ефективної системи економічної

безпеки підприємства. Оцінювання економічної безпеки для промислових

підприємств є визначальним в умовах ринкових відносин. Зазначене

обумовлюється тим, що потенціал підприємств виступає як чинник їх

антикризового розвитку, являється гарантом економічного зростання і

забезпечення економічної безпеки як підприємств, так і держави загалом.

У цьому контексті дослідження проблематики банкрутства підприємства

знаходиться у взаємозв’язку з його економічною безпекою, а відтак, і

економічною безпекою держави. Адже погіршення фінансового стану суб’єкту

господарювання може призвести до його банкрутства і, у результаті, до

погіршення макроекономічних показників держави та зниження рівня її

економічної безпеки.

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом» [2] «банкрутство – визнана



господарським судом неспроможність боржника відновити свою

платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити

встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів

не інакше як через застосування ліквідаційної процедури».

На економічну безпеку підприємства впливає ряд чинників, що

визначаються ефективністю створених державою умов для підвищення

ефективності діяльності підприємства з метою недопущення виникнення або

ліквідації кризових явищ в економіці держави; заходів, що впроваджуються на

рівні підприємств задля покращення їх фінансово-економічних показників і

запобіганню банкрутства.

Основними причинами банкрутства вітчизняних підприємств є такі:

девальвація національної валюти, військові дії у східному регіоні та анексія АР

Крим, недостатній рівень корпоративного управління. Зазначене зумовлює

нарощування негативних тенденцій в економіці країни, в цілому, і сприяє

збільшенню кількості збанкрутілих підприємств [3].

Динаміка банкрутств в Україні істотно збільшилася в період кризи.

Одночасно збільшується кількість підприємств, що отримують збитки від своєї

діяльності, а отже мають передумови для банкрутства в майбутньому [1].

Розробка превентивних заходів запобігання банкрутства суб’єкта

господарювання передбачає покращання управління підприємством,

підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції як

на вітчизняних, так і на міжнародних товарних ринках, поліпшення фінансово-

економічних результатів його діяльності тощо.

Цілі запобігання банкрутства підприємств включають: забезпечення

ліквідності і платоспроможності підприємства; отримання прибутку і

забезпечення відповідного рівня рентабельності. Існують певні напрями дій, що

сприяють підвищенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання і

запобіганню їх банкрутства: технологічні нововведення; рівень ефективності

використання устаткування; ресурсозберігаючі технології [1].

З урахуванням зазначеного можна констатувати, що підвищити рівень



економічної безпеки підприємства та держави в цілому можливо за умови

визначення основних напрямів запобігання банкрутства підприємства та

розробки на їх основі адекватних сучасним умовам заходів, які дозволять

уникнути загроз внутрішнього та зовнішнього характеру або нівелювати

негативний вплив ризиків підприємницькій діяльності суб’єктів

господарювання. До основних з таких заходів доцільним вбачається віднесення

інструментів державної економічної політики, які мають на меті досягнення

цілей економічного зростання, підвищення рівня зайнятості і зменшення рівня

безробіття, в регіоні та державі в цілому, забезпечення цінової стабільності та

укріплення курсу національної валюти тощо [3]. Ці інструменти значними

чином, хоча і опосередковано, впливають на діяльність вітчизняних суб’єктів

господарювання, сприяють покращенню фінансово-економічних показників

підприємств та забезпеченню рівня як їх економічної безпеки, так і держави

загалом.
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