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Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем сьогодення. 

Світова економічна криза, нестабільність економічного і політичного 

середовища в країні, недосконалість правового та податкового законодавства 

призвели до збільшення кількості неплатоспроможних підприємств, які 

прямують до банкрутства, що призводить у більшості випадків до ліквідації 

таких підприємств. 

Закон України «Про банкрутство» під банкрутством розуміє зв’язану з 

браком активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи суб’єкта 

підприємницької діяльності задовольнити в установлений для цього строк 

пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати зобов’язання перед 

бюджетом [1]. 

Загалом банкрутство є регулятором ринкової економіки, основне 

призначення якого полягає у «відсіюванні» неефективних, неплатоспроможних 

та збиткових суб’єктів підприємницької діяльності. Незважаючи на це, можна 

констатувати, що рівень банкрутства в Україні є досить високим. 

Аналіз статистичних даних свідчить про збільшення кількості 

підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство в Україні, та які 

підлягають ліквідації. За січень – листопад 2012 р. в Україні збитково 

працювало 39,1% підприємств і ними було допущено 82764,9 млн. грн. збитків, 

що на 6,1% більше ніж за відповідний період попереднього року [2]. За даними 

Державного комітету статистики в Україні у 2013 році частка збиткових 

підприємств порівняно з відповідним періодом 2012 року зросла на 0,4% і 

склала 40,2%. 

На жаль, процедура банкрутства українських підприємств може тягнутися 

роками, саме тому за оцінками Всесвітнього банку, Україна за легкістю ведення 



бізнесу займає 137-е місце, а за ефективністю процедури ліквідації підприємств 

– 157-е місце із 185 країн світу [3].  

Причини банкрутства підприємств можуть бути найрізноманітнішими, 

вони спричиняються неплатоспроможністю підприємства, а основними 

причинами виникнення неплатоспроможності є: зменшення національного 

доходу; зростання інфляції, безробіття; нестабільність податкової системи; 

зниження рівня реальних доходів населення, суттєве зниження попиту; 

нестабільність фінансового, валютного ринків; політична нестабільність; 

негативні демографічні процеси; неефективний маркетинг, менеджмент; 

низький рівень використання основних фондів; суттєва перевитрата 

інвестиційних ресурсів; недосягнення запланованих обсягів прибутку по 

реалізованих проектах; неефективна фінансова стратегія; низька ліквідність 

активів; надмірна частка позикового капіталу; зростання дебіторської 

заборгованості та ін. [3]. 

Отже, наявність значної кількості невирішених проблем щодо 

банкрутства підприємств в Україні є причиною її низького рейтингу щодо 

ведення бізнесу в світі і, як наслідок, недостатньої інвестиційної привабливості 

українських підприємств. Крім того, наявність проблем у сфері регулювання 

банкрутства підприємств тягне за собою негативні соціально-економічні 

наслідки для країни в цілому, саме тому вони потребують негайного вирішення 

та подолання. 
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