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ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ
Досліджено еволюцію інституту банкрутства в Україні, обґрунтовано виділення 6 етапів розвитку інституту банк-

рутства та їх характерні риси, з’ясовано шляхи подальшого розвитку інституту банкрутства в умовах фінансової кризи.
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ВСТУП
Функціонування економіки України в сучасних умовах характеризується уповільненим вирі-

шенням трансформаційних проблем, що в свою чергу призводить до низької ефективності функ-
ціонування господарюючих суб’єктів та погіршення їх фінансового стану.

Для дослідження проблем та шляхів розвитку інституту банкрутства в України потрібно про-
вести аналіз його еволюції.

Значний внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів функціонування інституту
банкрутства зробили науковці — Є.М. Андрущак, М.М. Берест, І.О. Бланк, Б.М. Грек, А.К. Джалал,
В.В. Джунь, М.О. Кизим, С.В. Климчук, Б.М. Поляков, О.О. Терещенко, М.І. Тітов, В.В. Чепурко,
А.В. Череп та інші. При всій важливості проведених досліджень окремі питання вимагають по-
дальшого поглибленого вивчення, оскільки специфіка функціонування інституту банкрутства в
Україні висвітлена переважно в правовому аспекті, а економічні аспекти розглянуті однобічно —
здебільшого щодо прогнозування банкрутства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз еволюції інституту банкрутства в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття і аналіз сучасного стану інституту банкрутства неможливі без розгляду еволюції бан-

крутства в Україні, оскільки на формування цього інституту мали вплив не лише сучасні чинни-
ки, але й чинники історичного розвитку держави і державності.

Після революції 1917 р., в умовах радянської влади були зроблені спроби відносно урегулю-
вання відносин неспроможності і банкрутства підприємств у системі господарських відносин
СРСР, свідченням чого стали постанови, які регулювали наслідки неспроможності, видані ще в
1927-1929 рр. [1, с. 94]. У СРСР діючі господарські положення передбачали лише теоретичну
можливість оголошення підприємства неплатоспроможним. І тільки у 1987 р. поняття «неплато-
спроможність» і «збитковість» знайшли своє відображення у Законі СРСР «Про державне підпри-
ємство (об’єднання)», де в ст. 23. «Створення і припинення діяльності підприємства» було визна-
чено: «Діяльність підприємства може бути припинена при тривалій збитковості і неплатоспро-
можності підприємства» [2, с. 33]. Але і тоді, незважаючи на введення в дію цього Закону, преце-
дентів оголошення банкрутами збиткових і неплатоспроможних підприємств не було. Разом з тим
стверджувалося, що суспільна форма власності виключає будь-яку форму експлуатації, а значить
і можливість неплатоспроможності і банкрутства підприємств.

У перші роки незалежності Україну охопили глибокі кризові явища, які певною мірою були
успадковані від СРСР, а значною частиною — викликані складністю адаптації її економіки і насе-
лення до ринкових умов. Саме тому у цей період економічна криза в Україні лише закономірно
поглиблювалася, що негативно відобразилося на діяльності вітчизняних підприємств, понизило
їх фінансову стійкість і привело до виникнення неплатоспроможності і, як наслідок, банкрутства.

Становлення ринкових відносин в Україні стало тим каталізатором, який прискорив виникнен-
ня кризового стану більшості вітчизняних підприємств і обумовив їх банкрутство.

Після прийняття і введення в дію Верховною Радою України Закону України «Про банкрут-
ство» №2343-XII від 14.05.1992 р. [3] Кабінетом Міністрів України відповідно до Указу Прези-
дента України від 17.06.1996 р. № 435 «Про створення Агентства з питань запобігання банкрут-
ства підприємств і організацій» [4] був створений державний орган влади — Агентство з питань
запобігання банкрутства. Метою його створення було забезпечення розробки і реалізації держав-
ної політики, спрямованої на запобігання банкрутству суб’єктів підприємницької діяльності. При-
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чиною створення цього органу була необхідність державного регулювання даних питань, що ста-
ло початком формування інституту банкрутства.

15 грудня 1999 року був виданий Указ Президента України «Про зміни у структурі централь-
них органів виконавчої влади» №1573/99, який передбачав утворення державної госпрозрахунко-
вої установи (ДГУ) «Агентство з питань банкрутства» [5]. У квітні 2000 р. агентство було ліквідо-
вано як орган державної виконавчої влади із спеціальним статусом, а на його базі створена госп-
розрахункова установа при Мінекономіки — Агентство з питань банкрутства, яке є суб’єктом
господарювання, тобто суб’єктом господарського права у розумінні Господарського і Цивільного
кодексів України. На сьогодні така організаційна форма, як державна госпрозрахункова установа,
взагалі не передбачена законодавством України. Це прямо суперечить статті 2 Бюджетного кодек-
су України, згідно з якою бюджетна установа — це орган, установа або організація, яка повністю
утримується за рахунок відповідного державного бюджету або місцевих бюджетів і є неприбутко-
вою [6]. Завдання Агентства були визначені Постановою Кабінету Міністрів України №691 від 24
квітня 2000 року і зводилися до надання платних послуг з питань банкрутства, зокрема, до визна-
чення порядку продажу активів, організації торгів і конкурсів з продажу активів, створення інфор-
маційної бази неплатоспроможних боржників, розробки планів санації і проведення їх експерти-
зи. У місячний термін був виданий наказ Міністерства економіки України №92 про цю установу.
Це агентство було підзвітне Міністерству економіки України і здійснювало свою діяльність на
підставі Положення про державну госпрозрахункову установу «Агентство з питань банкрутства»,
затвердженого наказом Міністерства економіки №114 від 6.06.2000 р. [7].

Після цього була видана ще низка нормативно-правових актів, що стосуються діяльності ДГУ
«Агентство з питань банкрутства», а саме [7]:

1. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про порядок форму-
вання і ведення Єдиної бази даних про підприємства, відносно яких порушено справу про банк-
рутство» від 11.04.2001 р. №77., згідно з яким Агентство виконує функції адміністратора Єдиної
бази даних.

2. Наказ Міністерства економіки України «Про виконання Агентством з питань банкрутства
окремих повноважень державного органу з питань банкрутства» від 25.04.2001 р. №86., згідно з
яким Агентство виконує окремі повноваження державного органу з питань банкрутства.

3. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку представлення пропо-
зицій арбітражному суду відносно кандидатур арбітражних керівників» від 25.04.2001 р. №87.
Він визначає порядок представлення пропозицій господарському суду відносно кандидатур арбіт-
ражних керуючих (розпорядників майна, що управляють санацією, ліквідаторів) для державних
підприємств або підприємств, у статутному фонді яких доля державної власності перевищує 25%,
у разі порушення відносно них справи про банкрутство і в інших випадках, передбачених Зако-
ном України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Згідно
з цим наказом при Агентстві працює Комісія з акредитації арбітражних керуючих.

4. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку виконання Агентством
з питань банкрутства окремих повноважень державного органу з питань банкрутства» від
27.07.2001 р. №156., який визначив конкретні питання виконання Агентством окремих повнова-
жень державного органу з питань банкрутства.

5. Наказ Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України «Про удосконален-
ня організаційної структури Агентства з питань банкрутства» від 20.06.2002 р. №187. Згідно з
ним почалася реорганізація Агентства шляхом ліквідації дочірніх підприємств — регіональних
агентств і створення філій в кожній області.

6. Наказ Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України «Про внесення
змін до Положення про державну госпрозрахункову установу Агентство з питань банкрутства»
від 29.11.2002 р. №355 (Зміни №2).

Згідно з наказом Агентство [7]: організовує систематичні заходи щодо підвищення кваліфі-
кації арбітражних керуючих; готує на запити Мінекономіки пояснення відносно відповідності дій
арбітражних керуючих законодавству України у сфері банкрутства; розробляє плани санації дер-
жавних підприємств-боржників і підприємств, у статутному фонді яких доля державного майна
перевищує 25%, інших суб’єктів підприємницької діяльності або проводить їх експертизу; бере
участь у проведенні аналізу фінансово-господарського становища суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які знаходяться в державній власності, з метою виявлення серед них боржників і запобіган-
ня їх банкрутству.
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Проте в ході проведення Міністерством економіки України комплексної ревізії фінансово-гос-
подарської діяльності Агентства були виявлені численні порушення, зокрема, не було забезпече-
но належного ведення єдиної бази даних про підприємства, відносно яких порушено проваджен-
ня у справі про банкрутство, і виконано в повному об’ємі функцій узагальнення інформації що-
квартального моніторингу виконання справ про банкрутство державних підприємств і підприємств,
у статутному фонді яких 25% належить державі (акт перевірки від 28 липня 2005 р.). Це є прямим
порушенням вимог наказу Міністерства економіки від 11.04.2001 р. №77 «Про затвердження По-
ложення про порядок формування і ведення єдиної бази даних про підприємства, відносно яких
порушено провадження у справі про банкрутство». Окрім цього, було виявлено, що в багатьох
регіонах України Агентство займало монопольне становище на ринку реалізації майна банкрутів.
В окремих випадках це призводило до реалізації майна за заниженими цінами, що, у свою чергу,
порушувало права кредиторів на отримання своїх коштів. Зокрема, Агентство практикувало по-
рядок реалізації майна державних підприємств, при якому учасником конкурсу з придбання май-
на може бути тільки особа, визнана інвестором комітетом кредиторів. У зв’язку з цим 24 вересня
2005 року Кабінет Міністрів України видав Постанову №942 «Про ліквідацію державної госпроз-
рахункової установи «Агентство з питань банкрутства».

Рішенням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. у складі Міністерства економіки був
створений новий урядовий орган державного управління — Державний департамент з питань
банкрутства. Створення таких органів передбачено Указом Президента України від 15.12.1999 р.
№1572/99 «Про систему органів виконавчої влади» і постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.2000 р. №386 «Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управ-
ління». Департамент створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2006 р.
№370 «Про створення Державного департаменту з питань банкрутства» [8] і діє на підставі поло-
ження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. №533. Необхідність
існування такого органу мотивувалася недостатньою ефективністю державного впливу на проце-
си, що відбуваються у процедурах банкрутства, зокрема, про відсутність дієвого контролю за
діяльністю арбітражних керуючих, а також про поширення схем неконкурентного відчуження
державного майна шляхом застосування процедур санації, з наступною реалізацією цього майна
способами, встановленими комітетом кредиторів. До 2012 р. відповідно до пункту 3 вказаного
положення Департамент виконував усі функції державного органу по банкрутству, які визначені
статтею 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» [9]: проведення державної політики по запобіганню банкрутству, забезпечення умов
реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
відносно державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких доля державної влас-
ності перевищує 25%. Серед його функцій також — організація системи підготовки арбітражних
керівників, ліцензування арбітражних керуючих і контроль над їх діяльністю. З 2012 р. вищезга-
дані функції виконує Міністерство юстиції України [10].

Таким чином, в Україні інститути банкрутства стали формуватися в 1991-1994 рр., але цей про-
цес ще не закінчено, що пов’язано з тривалістю трансформаційних процесів в економіці України.

Еволюцію інститутів банкрутства і законодавства з питань банкрутства в Україні можна пред-
ставити як ряд етапів (табл. 1).

До 2001 року процедура банкрутства в Україні здійснювалася відповідно до Закону України
«Про банкрутство», який був прийнятий 14 травня 1992 року [3]. Його прийняття було спрямова-
не на виконання ним трьох основних функцій: служити механізмом запобігання непродуктивно-
му використанню активів підприємств; бути інструментом реабілітації підприємств, які опинили-
ся на межі банкрутства, проте мають значні резерви для успішної фінансово-господарської діяль-
ності у майбутньому (як правило, така реабілітація передбачає фінансову санацію); сприяти як-
найповнішому задоволенню претензій кредиторів. Проте, вищезгаданий закон мав ряд недоліків,
які згодом стали гальмувати проведення ринкових реформ в країні. У першу чергу, у ньому спо-
чатку не була передбачена можливість ефективного впровадження механізму санації і фінансово-
го оздоровлення підприємств-боржників, а тільки процедура їх ліквідації. Крім того, до основних
вад цього закону, які, виходячи з практики його застосування, гальмували своєчасне проведення
реструктуризації підприємств і організацій, повернення заборгованості кредиторам, можна та-
кож віднести:

 зниження ролі запобіжних процедур банкрутства — реорганізації і реструктуризації непла-
тоспроможних підприємств;
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Таблиця 1. Етапи еволюції інституту банкрутства в Україні *

Період Опис етапу Характеристика етапу та причини переходу
до наступного етапу

до
1991-
1992
рр.

Підготовка до формування
та розвитку інституту банк-
рутства в Україні

Перехід України до ринкової економіки обумовив появу
приватних підприємств, кредитних відносин, що привело
до можливості виникнення інституту банкрутства (в УРСР
він фактично не існував). У зв’язку з цим виникла потреба в
правовому регулюванні цього процесу, що стало причиною
прийняття Закону України «Про банкрутство» (1992 р.).

1993-
1995
рр.

Зародження інститутів бан-
крутства, початок дії Закону
України «Про банкрутство»

Відсутність контролю за діяльністю підприємств-банкрутів
обумовило необхідність створення державного органу вла-
ди, який би здійснював регулювання інституту банкрутства
(створено у 1995-1996 рр.)

1996-
2000
рр.

Створення центрального
органу влади, що регулює
процедуру банкрутства, зро-
стання кількості банкрутів в
Україні

Недоліки першої редакції Закону, а саме перевага ліквіда-
ційних заходів над санаційними, привели до прийняття
другої редакції профільного Закону (1999 р.). Недостатня
ефективність державного впливу на процеси банкрутства,
зокрема відсутність дієвого контролю за діяльністю арбіт-
ражних керуючих, реалізацією майна банкрутів, санацією
державних підприємств, привели до необхідності передачі
регулюючих функцій Міністерству економіки.

2001-
2005
рр.

Передача повноважень що-
до регулювання діяльності
інституту банкрутства від
Агентства з питань банкрут-
ства до Міністерства еконо-
міки, прийняття нової реда-
кції закону

Розширення функціональних можливостей держави в регу-
люванні інституту банкрутства обумовило потребу у ство-
ренні в структурі Міністерства економіки спеціального ор-
гану, який би регулював цю сферу.

2006-
2010
рр.

Створення Державного де-
партаменту з питань банк-
рутства, загострення проти-
річ між окремими
суб’єктами інституту банк-
рутства

Адміністративна реформа, розгляд та прийняття Податко-
вого кодексу, світова криза призвели до необхідності лікві-
дації Державного департаменту з питань банкрутства, та
ініціювання законодавчих змін у сфері банкрутства.

з 2010
р. по
тепе-

рішній
час

Ліквідація Державного де-
партаменту з питань банк-
рутства, передача функцій у
сфері банкрутства Міністер-
ству юстиції України, підго-
товка нової редакції профі-
льного закону

Перехід до наступного етапу буде здійснено після набрання
чинності третьої редакції Закону України «Про банкрутст-
во» та розробки підзаконних нормативних актів (орієнтовно
в 2013 р.).

* Складено авторами

 нечіткість у визначенні повноважень учасників процесу банкрутства (зборів кредиторів, роз-
порядників майна і ліквідаційних комісій, боржників, а також органів, уповноважених управляти
державним майном, акціями, які належать державі);

 нечіткість проведення процедур досягнення мирової угоди, санації і ліквідації підприємств-
банкротів, повноважень учасників цих процедур;

 відсутність процедури списання боргів;
 відсутність регламентованих термінів здійснення процедури банкрутства і граничних термінів

ліквідації підприємства-банкрута;
 відсутність вузькоспеціалізованого кадрового забезпечення з питань банкрутства — розпо-

рядників майна, ліквідаторів підприємств-банкротів і їх підготовки, навчання, сертифікації і ліцен-
зування з боку держави.
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Недоліки цього Закону були викликані, передусім, відсутністю в Україні під час його прийнят-
тя реального досвіду і практики вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з процесом банк-
рутства, в арбітражних (господарських) судах. До того ж для економічного життя України проце-
си банкрутства у перші роки проведення ринкових реформ не були основними.

З метою ліквідації недосконалості законодавчого регулювання інституту банкрутства, вирі-
шення проблем з питань банкрутства був прийнятий Верховною Радою України 30 червня 1999
року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство», завдяки якому
з’явилася реальна можливість фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств, по-
вернення боргів кредиторам, залучення реальних інвесторів шляхом застосування процедури бан-
крутства [10]. Ідеологію автори цього Закону відобразили у новій назві: «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом», яка покликана допомогти боржникові,
який виявився у стані неплатоспроможності нерідко через причини, які можуть бути ліквідовані.
Цей Закон був введений в дію з 01.01.2000 року (відносно сільськогосподарських підприємств —
з 01.01.2004 р.). Друга редакція Закону істотно відрізняється від його першої редакції, який скла-
дався лише з 22 статей і мав істотні недоліки. Положення другої редакції Закону викладене у 356
пунктах і 450 підрозділах і частинах, які згруповані у 53 статті і 7 розділів. У підготовці нового
варіанту Закону брали участь комітети Верховної Ради України, окремі депутати, фахівці Вищого
арбітражного суду (нині Вищого господарського суду), Агентство з питань банкрутства, Міністер-
ство економіки, Міністерство фінансів, громадські юридичні організації і інші. При цьому робив-
ся акцент на усунення недоліків, що були у старій редакції Закону, а основним напрямом механіз-
му банкрутства буде безпосередньо відновлення платоспроможності, і тим самим вдасться запо-
бігти значним втратам, які щорічно спричиняються державному бюджету, зменшити бюджетні
витрати по фіктивних фірмах, які створювалися для разових операцій з переказом коштів в оф-
шорні зони і «податкові гавані», а також з метою відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Закон структурований таким чином, що майже половина його тексту присвячена запобіганню
банкрутству суб’єктів підприємницької діяльності, його досудовим і судовим санаційним проце-
дурам, четверта частина — особливостям застосування положень до окремих суб’єктів господа-
рювання: місцеутворюючих і особливо небезпечних підприємств, селянських (фермерських) гос-
подарств, страхових організацій і професійних учасників ринку цінних паперів, а також грома-
дян-підприємців, і тільки 15,5% — відносно ліквідації боржника, визнаного господарським су-
дом банкрутом.

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том», іншими нормативно-правовими документами передбачено використання реструктуризації
як ефективного засобу відновлення платоспроможності підприємства, яку рекомендується вклю-
чати в план санації [9].

Але функціонування цього закону було також пов’язано з системними трансформаційними
процесами та кризовими явищами, які обумовили перехід з 4 етапу до 5 й пізніше з 5 до 6.

За даними Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації, позиція України у рейтингу
«Ведення бізнесу» (2011 р.) за індикатором «закриття бізнесу» є низькою порівняно з іншими
країнами світу і за останні роки не тільки не покращилася, а ще й погіршується. Фактори, які
негативно впливають на показник «закриття бізнесу», — це часові та фінансові витрати, пов’я-
зані з процедурами банкрутства, низький показник індексу стягнення у вказаних процедурах. За
показником «закриття бізнесу» Україна у 2011 році посіла 150 місце серед 183 країни світу, бізнес-
клімат яких досліджувався; у 2010 році — 145 місце серед 183 країн; середня тривалість процеду-
ри банкрутства у 2011 році становить 2,9 роки; фінансові витрати на провадження справи про
банкрутство — 42% від вартості майна; індекс стягнення у процедурі банкрутства становить 7,9
центів на долар, що суттєво гірше у порівнянні із попереднім роком, коли цей показник становив
9,1 цент на один долар. Низький рейтинг України за показником «закриття бізнесу» свідчить про
наявність в українському законодавчому полі, яке регулює правові аспекти процедури банкрут-
ства суб’єктів господарської діяльності, певних перешкод, а також про відсутність в останні роки
прогресивних реформ у цій сфері державного регулювання. Суттєве погіршення показників Ук-
раїни за 2011-2012 рр. свідчить про необхідність здійснення кардинальних та оперативних ре-
форм у цій сфері.

Таким чином, у січні-лютому 2013 р. почався 6 етап еволюції інституту банкрутства в Україні,
але його характеристика буде можлива лише після початку практичної діяльності суб’єктів інсти-
туту банкрутства згідно нової редакції профільного закону.
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ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило отримати наступні висновки:
1. Формування інституту банкрутства в Україні фактично почалось у 1991 році з появою пер-

ших неплатоспроможних недержавних підприємств.
2. Еволюцію інституту банкрутства в Україні можна умовно представити як послідовність

6 етапів розвитку, останній з яких почався у січні-лютому 2013 року.
3. Основними причинами переходу на новий етап були недоліки існуючої системи функціону-

вання інституту банкрутства в умовах трансформаційної економіки.
4. Розвиток нового етапу дозволить вирішити існуючі проблеми, які загострилися після впливу

фінансової кризи.
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