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ЛЕКЦІЯ 1 

Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства 
Навчальна мета: Розкрити суть понять: «фінансова криза», «види і фази фінансових 

криз», «екзогенні і ендогенні фактори». Розкрити зміст криз збуту і постачання та механізму 
їх ліквідації. Охарактеризувати процеси розвитку кризових явищ та їх системозалежність.  

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 10 хв. 

2. 10 хв. 

3. 15 хв. 

4. 10 хв. 

5. 10 хв. 

6. 15 хв. 

7. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 1,2,54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84. 

ПЛАН 
1. Фінансова криза та її ознаки. 
2. Фактори фінансової кризи. 
3. Види кризи. 

4.  Економічна сутність санації підприємств. 

5. Управління фінансовою санацією підприємств. 

6. Класична модель санації. 
1. Фінансова криза та її ознаки. 

Банкрутство підприємств — визнана господарським судом неспроможність боржника 
відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і 
погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної 
процедури. 

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та 
обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на 
цьому підприємстві. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза 
неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або 
відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. З позиції 
фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності здійснювати 
фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. 

Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: джерелами 
(факторами) виникнення; видом кризи; стадією її розвитку. Ідентифікація цих ознак дає 
змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібрати 
найефективніший каталог санаційних заходів. Класифікацію ознак фінансової кризи 
наведено на рис. 1. 

Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо 

усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової 

неспроможності суб‘єкта господарювання. 

Кризову ситуацію можна розглядати і як загальну тенденцію, що притаманна економічній 

системі, і є наслідком її нерівномірного розвитку в цілому та окремих її частин, коливань 

обсягів виробництва та збуту, виникнення загальних спадів кон‘юнктури тощо. Кризову 

ситуацію доцільно розглядати як таку, за якої порушується баланс загроз і можливостей, що 

об‘єктивно існують у середовищі та суб‘єктивно оцінені керівниками підприємства; постає 

загроза основним цінностям та цілям; спостерігається ефект несподіванки для осіб, що 

приймають рішення, та є гостра нестача часу для прийняття відповідних рішень та дій. 

Кризові ситуації можуть розгортатись на різних рівнях, охоплюючи окрему особистість, 

групу людей, організацію (підприємство, фірму), галузі (регіони), нації (держави) і т. ін. 
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Фаза кризи
Криза, що загрожує 

існуванню підприємства

Криза, що не загрожує 
існуванню підприємства

Криза стратегії

Криза прибутковості

Криза ліквідності
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и

Екзогенна 
криза

Ендогенна
криза

Джерело кризи  

Рис. 1. Класифікація ознак фінансової кризи (див.: Hess H., Fechner D.  Sanierungshandbuch, 3 Aufl. — Neuwied., 
1997. — S. 10) 

Кризова ситуація, яку не було заздалегідь виявлено (ідентифіковано) та до якої не було 

вжито певних профілактичних заходів, може призвести до розбалансування організаційно-

економічного механізму підприємства, виникнення низки локальних криз, що можуть 

потягти за собою системну та стратегічну кризу. Це, у свою чергу, виявляється у 

неможливості та нездатності здійснювати подальше фінансове забезпечення виробничого 

процесу, що кваліфікується як банкрутство. 

 

2. Фактори фінансової кризи. 

Варто зазначити, що факторами, які сприяють формуванню (виникненню) кризових 

явищ на підприємстві, насамперед потрібно вважати фактори ризику, тобто такі процеси 

та явища, які негативно впливають на діяльність підприємства, призводять до 

розбалансованості виробничо-управлінської системи та дедалі частіших збоїв та 

подальшого формування кризових ситуацій у різних підсистемах підприємства та за його 

межами — у зв‘язках з агентами зовнішнього середовища. Вплив на ці фактори у 

принципі може попередити розвиток криз на підприємстві або пом‘якшити вплив 

кризових явищ на його діяльність. 

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на 

зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або 

ендогенні (що залежать від підприємства). 

Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути: 

 спад кон‘юнктури в економіці в цілому; 

 зменшення купівельної спроможності населення; 

 значний рівень інфляції; 

 нестабільність господарського та податкового законодавства; 

 нестабільність фінансового та валютного ринків; 

 посилення конкуренції в галузі; 

 криза окремої галузі; 

 сезонні коливання; 

 посилення монополізму на ринку; 

 дискримінація підприємства органами влади та управління; 

 політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в країнах 

підприємств — постачальників сировини (споживачів продукції); 

 конфлікти між засновниками (власниками). 

Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють 

фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на 

них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та 

реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства. 

Можна назвати багато ендогенних факторів фінансової кризи. З метою систематизації 
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їх можна згрупувати в перелічені далі блоки. 

1.  Низька якість менеджменту. 

2.  Дефіцити в організаційній структурі. 

3.  Низький рівень кваліфікації персоналу. 

4.  Недоліки у виробничій сфері. 

5.  Прорахунки в галузі постачання. 

6.  Низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції. 

7.  Прорахунки в інвестиційній політиці. 

8.  Брак інновацій та раціоналізаторства. 

9.  Дефіцити у фінансуванні. 

10.  Відсутність або незадовільна робота служб контролінгу (планування, аналіз, 

інформаційне забезпечення, контроль). 

Загалом усі названі причини кризи досить тісно взаємопов‘язані, становлять складний 

комплекс причинно-наслідкових зв‘язків. Безперечно, досліджуючи те чи інше 

підприємство, той чи інший випадок фінансової кризи, можна виокремити певні специфічні 

причини фінансової неспроможності, але по суті вони зводяться до щойно перелічених. 

Типові наслідки впливу зазначених причин і факторів на фінансово-господарський стан 

підприємства такі: 

 втрата клієнтів і покупців готової продукції; 

 зменшення кількості замовлень і контрактів із продажу продукції; 

 неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей; 

 підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці; 

 збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і наявність наднормативних запасів; 

 виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і підвищення плинності кадрів; 

 підвищення тиску на ціни; 

 істотне зменшення обсягів реалізації і, як наслідок, недоодержання виручки від 

реалізації продукції. 

3. Види кризи. 

Щодо класифікації кризових явищ в сучасній літературі існує багато підходів до 

вибору критеріїв та окремих класифікаційних груп. Найчастіше кризи та кризові ситуації 

класифікують за такими ознаками: за можливістю прогнозування, за ступенем реалізації, за 

адекватністю часу прийняття рішення в антикризовому управлінні, за мірою впливу на 

функціонування суб’єктів управління, за причинами виникнення, за часовою 

характеристикою (короткострокові та довгострокові), за ступенем впливу на діяльність 

підприємства (легкі, важкі та катастрофи). 

Таким чином, залежно від рівня та глибини розвитку, причини та місця виникнення 

розглядають такі види криз: локальна криза, системна криза, стратегічна криза. 

Локальна криза охоплює певну підсистему підприємства, а її результати значною 

мірою відбиваються на роботі всього підприємства. У разі застосування вчасних та 

адекватних антикризових заходів таку кризу можна ліквідувати. Якщо таких заходів не було 

вжито, локальна криза може перерости в системну кризу. 

Системна криза — це криза, що охоплює всі підсистеми підприємства і призупиняє 

його діяльність, вона утворюється із сукупності кризових ситуацій та локальних криз, 

розвиток яких вчасно не було зупинено. Системна криза може розвиватись у двох основних 

напрямках: як керована криза, коли ще можливо, створюючи нову систему управління з 

підсистемою антикризового управління, нормалізувати ситуацію на підприємстві; як 

некерована криза, єдиним виходом з якої є ліквідація підприємства з використанням 

процедури банкрутства або без неї. 

Найбільше відповідає обраній концепції таке визначення стратегічної кризи: це 

незапланований процес певної тривалості, існують лише обмежені можливості впливу з боку 

керівників та власників підприємств із важко прогнозованими наслідками, які призводять до 

вичерпування стратегічного потенціалу та втрати доцільності подальшого існування 

організації з незмінними місіями, цілями, напрямками діяльності та виробничим 

потенціалом. 
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Формування системної та стратегічної криз в організації, наслідками яких можуть 

бути банкрутство та ліквідація (в тому числі самоліквідація) її як суб‘єкта господарювання 

потрібно розглядати як послідовний процес нарощування кризових явищ — від 

технологічного збою через кризові ситуації та окремі види локальних криз — до системної, 

стратегічної кризи. Для ідентифікації типу кризових явищ необхідно досліджувати 

джерела, причини, рівні та наслідки їх виникнення, формування та розвитку. 

Розрізняють три види кризи за ступенем реалізації: 

 стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і 

відсутні довгострокові фактори успіху); 

 криза прибутковості (перманентні збитки вихолощують власний капітал, і 

це призводить до незадовільної структури балансу); 

 криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує реальна 

загроза втрати платоспроможності). 

Основні фактори, які зумовлюють кожний із наведених видів кризи, подані в 

табл. 1. Між розглядуваними видами кризи існують тісні причинно-наслідкові зв‘язки: 

стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, яка, у свою чергу, призводить до 

втрати підприємством ліквідності.  
Таблиця 1 

ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ РІЗНІ ВИДИ КРИЗИ 

Стратегічна криза Криза прибутковості Криза ліквідності 

 неправильний вибір виробничого 
майданчика (місця розташування під-
приємства) 

 неефективна політика збуту та 
асортиментна політика 

 недосконале планування та 
прогнозування 

 помилкова політика диверсифікації 
 неефективний апарат управління 
 дефіцити в організаційній структурі 
 відсутність виробничої програми 
 зайві виробничі потужності 
 відсутність або недієздатність 

системи контролінгу 
 форс-мажорні обставини 

 несприятливе співвідношення цін 
та собівартості 

 невиправдане завищення цін 
 ризиковані великі проекти 
 зростання собівартості за 

стабільних цін 
 зменшення обороту від реалізації 

продукції 
 збитковість окремих структурних 

підрозділів 
 придбання збиткових підприємств 
 значні запаси готової продукції на 

складі 
 високі витрати на персонал 
 високі процентні ставки; 
 неефективна маркетингова 

політика 
 форс-мажорні обставини 

 невраховані вимоги золотого 
правила фінансування 
(конгруентність строків) 

 незадовільна структура капіталу 
 відсутність або незначний рівень 

страхових (резервних) фондів 
 незадовільна робота з дебіторами 
 надання незабезпечених товарних 

кредитів 
 великий обсяг капіталовкладень із 

тривалим строком окупності 
 великі обсяги низьколіквідних 

оборотних активів 
 зниження кредитоспроможності 

підприємства 
 високий рівень кредиторської 

заборгованості 
 форс-мажорні обставини 

 
Зумовлене зовнішніми та внутрішніми факторами зменшення обсягів реалізації 

продукції призводить, з одного боку, до зниження прибутковості та до збитковості, а з 
іншого — до зниження рівня ліквідності та платоспроможності. Закономірним 
результатом розвитку симптомів фінансової кризи є непомірна кредиторська 
заборгованість, неплатоспроможність та банкрутство підприємства. 

Важливою передумовою застосування правильних антикризових заходів є 
ідентифікація глибини фінансової кризи. Існують три фази кризи: 

а) фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за 
умови переведення його на режим антикризового управління); 

б) фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує негайного 
проведення фінансової санації; 

в) кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням підприємства і 
призводить до його ліквідації. 

Ідентифікація фази фінансової кризи є необхідною передумовою правильної та 
своєчасної реакції на неї. 

 

4. Економічна сутність санації підприємств 

Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. 

Термін «санація» походить від латинського «sanare» —оздоровлення, видужання. 

Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для 

запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що 

санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з 
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потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового 

капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням 

короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею 

державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства
1
. 

Деякі з вітчизняних авторів (наприклад, І. А. Бланк) із санацією ототожнюють лише 

заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства, які реалізуються з допомогою 

сторонніх юридичних чи фізичних осіб і спрямованих на попередження оголошення 

підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації
2
. Із цим не можна погодитись, оскільки 

мобілізація внутрішніх фінансових резервів є невід‘ємною складовою процесу оздоровлення 

будь-якого підприємства. 

М. І. Титов у монографії, присвяченій матеріально-правовим та процесуальним 

аспектам банкрутства, пропонує дати таке законодавче визначення санації: санація — це 

оздоровлення неспроможного боржника, надання йому фінансової допомоги з боку власника 

майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому числі зарубіжних), 

спрямованих на підтримку діяльності боржника і запобігання його банкрутству
3
. Це 

визначення також тяжіє до розуміння санації як інституту зовнішньої фінансової підтримки. 

 Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом», прийнятий у 1992 році, розрізняє поняття «санація» та «санація боржника до 

порушення справи про банкрутство». У цьому разі під санацією розуміється система заходів, 

що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання 

визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-

господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково 

вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни 

організаційно-правової та виробничої структури боржника. 

Санація боржника до порушення справи про банкрутство - система заходів щодо 

відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, 

акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, 

кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття 

організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-

економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у 

справі про банкрутство. 

Своє тлумачення поняття «санація» має і Національний банк України: режим 

фінансової санації — це система непримусових і примусових заходів, спрямованих на 

збільшення обсягів капіталу до необхідного рівня протягом визначеного періоду з метою 

відновлення ліквідності та платоспроможності й усунення порушень, які призвели 

комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового стану, а також 

наслідків цих порушень
4
. 

У зв'язку з цим можна виділити наступні форми санації підприємства: 

>  Санація підприємства, яка направлена на реорганізацію боргу (без зміни статусу 

юридичної особи підприємства, що сапується), передбачає наступні варіанти: 

•  погашення боргу підприємства за рахунок коштів бюджету; 

•  погашення боргу підприємства за рахунок цільового банківського кредиту; 

•  переклад боргу на іншу юридичну особу (підприємство); 

•  випуск облігацій (та інших боргових цінних паперів) під гарантію санатора. 

>  Санація підприємства, яка направлена на реорганізацію (зі зміною, як правило, 

статусу юридичної особи підприємства, що сапується), носить наступні основні форми: 

злиття, поглинання, розділення, перетворення у відкрите акціонерне товариство, передача 

в оренду, приватизація. 

Визначення  санації як сукупності усіх можливих заходів, які здатні привести 

                                                           
1 Див.: Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / За заг. ред. М. І. Молдованова. — К.: Техніка, 

1993. — С. 643. 
2 Див.: Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, 1999. — С. 310. — Т. 2. 
3 Титов М. І. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гайворонського. — Х.: Консум, 1997. — 

С. 49. 
4 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського 

законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ від 04.02.98 №38. 
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підприємство до фінансового оздоровлення, втілює комплексний підхід до розглядуваного 

поняття, є універсальним і всебічно висвітлює економічну сутність санації підприємств. 

Пропоноване визначення санації унаочнює рис. 2. Для повнішого розкриття змісту санації 

слід конкретизувати види заходів, які проводяться в межах фінансового оздоровлення 

суб‘єктів господарювання. 
Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово-економічного характеру, 

які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання 

внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами 

фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики або на умовах власності; на 

поворотній або безповоротній основі. 
 

ТИПИ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Соціальні
Організаційно- 

правові
Виробничо-

технічні
Фінансово-
економічні

Формування 
фінансових 

ресурсів

Поліпшення 
структури 
капіталу

Конкуренто-
спроможність

Скорочення 
заборгованості

Покриття
 поточних 

збитків

Відновлення, 
збереження 
ліквідності

Відновлення,
досягнення 

прибутковості

Платоспро-
можністьМЕТА

 

Рис. 2. Економічний зміст поняття «санація» 

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх 
виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, 
скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та 
формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів 
виробничо-технічного характеру. 

Санаційні заходи організаційно-правового характеру спрямовані на вдосконалення 

організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості 

менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення 

виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо. У цьому контексті розрізняють 

два види санації. 

1.  Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-боржника. 

2.  Санація зі зміною організаційно-правової форми та юридичного статусу санованого 

підприємства (реорганізація). 

Виробничо-технічні санаційні заходи пов‘язані насамперед з модернізацією та оновленням 

виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, 

скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, 

вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних 

резервів у сфері виробництва. 

Оскільки санація підприємства пов‘язана, як правило, зі скороченням зайвого персоналу, 

велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується 

фінансового оздоровлення підприємств-гігантів або підприємств-міст. В такому разі 

звільнення працівників може призвести до соціальної нестабільності в регіоні. Саме тому слід 

вести помірковану політику звільнення у взаємозв‘язку із реалізацією соціального плану 

проекту санації. Тут можуть бути передбачені такі заходи, як створення та фінансування 

системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові 

виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо. 

Проведення заходів санації переслідує два види цілей: оперативні 
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(короткострокові) і стратегічні (довгострокові). У перелік найбільш важливих 

оперативних цілей включають: а) забезпечення ліквідності; б) управління прибутковістю і 

оптимізація використання готівкових ресурсів. 

Стратегічною ціллю санації є забезпечення життєдіяльності підприємства і активної 

позиції на ринку. Звідси метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення 

причин їх виникнення, поповнення або збереження ліквідності та платоспроможності 

підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного 

капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних 

заходів виробничо-технічного характеру. 

На практиці досить часто із санацією ідентифікується поняття «реструктуризація». 

Реструктуризація суб’єкта господарювання — це проведення організаційно-

економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його 

структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які 

здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність 

виробництва. 
Можна стверджувати, що «санація» є ширшим поняттям, ніж «реструктуризація». 

Реструктуризацію доцільно розпочинати на ранніх стадіях кризи. Вона спрямована 

переважно на подолання причин стратегічної кризи та кризи прибутковості. А санація 

включає в себе як реструктуризацію (заходи щодо відновлення прибутковості та 

конкурентоспроможності), так і заходи фінансового характеру (спрямовані на відновлення 

ліквідності та платоспроможності). 

В економічній літературі часто згадується концепція швидкого виявлення фінансової 

кризи та радикальних санаційних дій («Prіmat des Handelns»). Прихильники цього напрямку 

(здебільшого економісти-практики) не враховують, що в разі його вибору не залишається 

часу для досконалого дослідження причин кризи та розробки оптимальної санаційної 

стратегії. На противагу цим поглядам теоретики додержують думки, що цейтнот у підготовці 

санаційних заходів — основний фактор майбутніх невдач, оскільки втрачається шанс для 

розробки імпровізованих та гнучких дій. 

На методи та форми проведення санації вплинули розвиток економічної теорії; 

еволюція ролі держави як регулятора ринкової економіки; макроекономічні зміни в країнах 

колишнього соціалістичного блоку та зумовлений цими змінами трансформаційний спад; 

нові підходи до приватизації (реприватизації) підприємств. Вивчаючи теоретичну і 

практичну базу санації підприємств, ознайомлюємося з основними проблемами, що 

становлять предмет досліджень зарубіжних економістів у цій галузі. Предметом дискусій 

провідних учених Німеччини, США, Великобританії є питання, пов‘язані з методами 

прогнозування банкрутства підприємств, класифікацією фінансових джерел санації та 

послідовністю їх мобілізації; змістом контролінгу санації, порядком проведення санаційного 

аудиту; формами та розмірами державної фінансової підтримки підприємств; санаційними 

пріоритетами; швидкістю фінансового оздоровлення; приватизаційними аспектами санації 

підприємств тощо. 
 

5. Управління фінансовою санацією підприємств. 

Вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення 

підприємствами має організація ефективного менеджменту санації, яку можна розглядати у 

двох аспектах: інституційному та функціональному. 

Отже, економічним змістом санації є відновлення платоспроможності й 

фінансової стійкості підприємства. При цьому санація здійснюється за допомогою (за 

участю) зовнішніх позицій з боржниками осіб (власника майна; органу, уповноваженого 

управляти майном боржника; інвестора). 

Фінансове оздоровлення підприємства шляхом санації здійснюється за такими 

основними етапами: 

•  визначення доцільності й можливості проведення санації; 

•  обґрунтування концепції санації; 

•  визначення напряму здійснення санації; 
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•  вибір форми санації; 

• розробка плану санації; 

•  проведення процедури санації. 

На первинному етапі санаційного управління на основі результатів діагностики 

банкрутства і контролінгу здійснення заходів щодо внутрішньої фінансової стабілізації 

підприємства приймається принципове рішення про проведення санації. 

Доцільність проведення санації зумовлюється тим, що використання внутрішніх 

механізмів фінансової стабілізації підприємства не досягло своєї мети і кризовий фінансовий 

стан підприємства продовжує поглиблюватися. 

Можливість здійснення санації визначається перспективами виходу з кризового 

фінансового стану й успішного розвитку підприємства при наданні йому істотної зовнішньої 

допомоги на сучасному етапі. Якщо за результатами об'єктивного оцінювання така 

перспектива існує, то санація, яку ініціює саме підприємство, має шанси на успіх. 

Санація становить складний і з багатьох поглядів болючий для підприємства процес, 

що потребує ефективного фінансового управління на всіх стадіях його здійснення. 

Важливим елементом санації є вибір її концепції. Концепція відображає ідеологію 

здійснення передбачуваної санації, визначаючи її майбутні напрями та форми. Залежно від 

принципового підходу, розрізняють захисну і наступальну концепції здійснення санації 

підприємства. 

Захисна концепція санації спрямована на скорочення обсягів операційної й 

інвестиційної діяльності підприємства, що забезпечує збалансованість грошових потоків на 

більш низькому за їх обсягом рівні. Ця концепція передбачає залучення зовнішньої 

фінансової допомоги для відповідної реструктуризації підприємства, у процесі якої воно 

позбавляється ряду виробничих структурних підрозділів, незавершених реальних інвестицій 

та інших фінансових активів з метою фінансової стабілізації. 

Наступальна концепція санації спрямована на диверсифікованість операційної й 

інвестиційної діяльності підприємства, що забезпечує збільшення розміру чистого 

грошового потоку в майбутньому періоді за рахунок зростання ефективності господарської 

діяльності. У цьому випадку зовнішня фінансова допомога й інші реорганізаційні заходи, 

здійснювані в процесі санації, використовуються з метою розширення асортименту 

конкурентоспроможної продукції, виходу на інші регіональні ринки, швидкого завершення 

розпочатих реальних інвестиційних проектів. Наступальна концепція санації не суперечить 

основним параметрам загальної стратегії економічного розвитку підприємства. 

Залежно від масштабів кризового стану підприємства, ідентифікованих у процесі 

діагностики банкрутства, і прийнятої концепції санації, розрізняють два основних напрями її 

здійснення: 

>  санація, спрямована на рефінансування боргу підприємства. Така санація 

здійснюється, зазвичай, з метою допомоги підприємству в усуненні його 

неплатоспроможності, якщо його кризовий стан ідентифікований і не має катастрофічного 

характеру. Цей напрям санації не змінює статусу юридичної особи підприємства, на якому 

здійснюється санація; 

>  санація, спрямована на реструктуризацію (реорганізацію) підприємства. Така 

санація здійснюється при більш важких масштабах кризового фінансового стану 

підприємства і вимагає здійснення ряду реорганізаційних процедур, що забезпечують більш 

ефективні організаційні форми його господарської діяльності. Як правило, цей вид санації 

пов'язаний зі зміною статусу юридичної особи підприємства, на якому здійснюється санація. 

Той механізм, за допомогою якого досягаються основні цілі санації, безпосередньо 

характеризує її форма. Форма санації має відповідати конкретному напряму, обраному 

підприємством з урахуванням особливостей його кризової ситуації. Форми санації можна 

структурувати так: 1) форми санації, визначені законодавством; 2) форми санації, 

спрямованої на реструктуризацію (реорганізацію) підприємства. 

План санації розробляють за дорученням власників чи керівництва підприємства 

консалтингові чи аудиторські фірми в тісному взаємозв‘язку із внутрішніми службами 

контролінгу (якщо такі є на підприємстві). У разі, якщо санація здійснюється у ході 
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провадження справи про банкрутство, то розробляти план повинен призначений 

господарським судом керуючий санацією. Санаційний аудит здійснюється аудиторськими 

компаніями на замовлення потенційних санаторів, кредиторів та інших осіб, які можуть 

взяти участь у фінансуванні санації. 

Вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення 

підприємства маєє організація ефективного менеджменту санації. Сутність менеджменту 

санації можна розглядати у двох аспектах: інституційному та функціональному. 

З інституційного боку до менеджменту санації можна віднести всіх фізичних осіб, 

які уповноважені власниками суб‘єкта господарювання чи силою закону провести фінансову 

санацію підприємства, тобто здійснювати фактичне управління підприємством на період 

його оздоровлення. Зауважимо, що досить часто на межу банкрутства підприємство 

доводить саме невміле чи навмисно неправильне управління. Керівництво підприємства, яке 

привело його до фінансової кризи, як правило, не в змозі ефективно управляти фінансовою 

санацією. Звідси випливає необхідність заміни керівництва підприємства або передачі 

повноважень щодо санації третім особам. У Великобританії, наприклад, щорічно з 60 тис. 

порушених справ про банкрутство близько 90% закінчується зміною керівництва. 

Загалом до осіб, які можуть бути носіями менеджменту санації, слід віднести 

контролюючі органи (наприклад департамент банківського нагляду НБУ, страховий нагляд 

тощо), консультантів, аудиторів, керуючих санацією, які призначаються відповідно до 

рішення господарського суду, представників банківських установ чи інших кредиторів, 

досвідчених менеджерів, а також колишнє керівництво підприємства. Вирішення питання з 

призначенням менеджменту санації належить до числа першочергових заходів у рамках 

фінансового оздоровлення.  

З функціонального боку менеджмент санації — це система антикризового 

управління, яка полягає в ефективному використанні фінансового механізму з метою 

запобігання банкрутству та фінансового оздоровлення підприємства. Функціональні сфери 

менеджменту санації можна розглядати як окремі фази управлінського циклу, причому у 

процесі санації підприємства такі цикли перманентно повторюються при досягненні окремих 

стратегічних чи тактичних цілей. 

До функціональних сфер менеджменту санації слід віднести такі: 

а) постановка цілей (загальні завдання та цілі менеджменту санації ілюструє рис. 3); 

б) формування та аналіз проблеми (головна проблема — фінансова криза); 

в) пошук альтернатив, прогнозування та оцінювання їх реалізації (добір і оцінювання 

необхідного каталогу санаційних заходів); 

г) прийняття рішення; 

д) реалізація (проведення конкретних санаційних заходів); 

е) контроль; 

є) аналіз відхилень. 

 

Завдання   менеджменту санації

Оперативна Стратегічна

Забезпечення 
ліквідності

Ліквідність Прибутковість
Конкуренто-

спроможність

Управління прибут-
ковістю та оптимі-
зація використання 
наявних ресурсів

Забезпечення жит-
тєдіяльності під-
приємства

 

Рис. 3. Завдання менеджменту фінансової санації підприємства 
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Важливою складовою організації дієвого менеджменту санації є створення 

ефективної системи контролінгу, головним завданням якого є визначення стратегічних та 

тактичних цілей санації та орієнтація процесу управління на досягнення цих цілей. 

Вирішальним при цьому є створення системи інформаційного забезпечення, планових, 

аналітичних та контрольних служб. 

Зауважимо, що не існує єдиних рецептів організації менеджменту санації підприємства. 

Кожен випадок фінансової кризи потребує індивідуального підходу до управління процесом її 

подолання. 

6. Класична модель санації. 

Економічно розвинені країни по-різному вирішують проблеми санації та банкрутства 

підприємств. Відмінності пояснюються особливостями економічного й соціального 

розвитку, принципами побудови національних фінансових систем та їх складових — 

фінансів підприємств. Цілісний погляд на етапи проведення фінансового оздоровлення 

окремого підприємства являє собою так звана «класична модель санації», яка широко 

використовується як основа для розробки механізму фінансової санації суб‘єктів 

господарювання у країнах з розвиненою ринковою економікою. 

Згідно з класичною моделлю санації, функціональна схема якої зображена на рис. 4, 

процес фінансового оздоровлення підприємства починається з виявлення (ідентифікації) 

фінансової кризи.  
 

Підприємство у кризовому стані

Аналіз причин виникнення 
кризової ситуації (причинно-

наслідковий аналіз)

Рішення 
щодо ліквідації 

чи санації

Заходи для ліквідації:
• на добровільній 
  основі
• примусовими 
  методами

Санація Санація

Негайні 
першочергові

 заходи для 
санації

Визначення цілей санації

Формування 
стратегії санації

Розробка санаційних заходів

Програма санації

Проект санації

Реалізація, координація й нагляд

Ні Так

 

Рис. 4. Класична модель санації  (за N. Zdrowomyslоw, C. Spies, M. Gellink) 

Наступним етапом санації є проведення причинно-наслідкового аналізу фінансової 
кризи. На підставі поданої інформації (первинні бухгалтерські документи, рішення зборів 
акціонерів, фінансові плани тощо) визначаються зовнішні та внутрішні фактори кризи, вид 
кризи, її глибина та якість фінансового стану фірми. 

У рамках аналізу здійснюється експертна діагностика фінансово-господарського стану 
підприємства, аналізуються його сильні та слабкі сторони. На підставі результатів причинно-
наслідкового аналізу, згідно з класичною моделлю санації, робиться висновок про санаційну 
спроможність підприємства, доцільність чи недоцільність санації відповідної господарської 
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одиниці. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано, ринки збуту продукції 
втрачено, структура балансу незадовільна, то приймається рішення про консервацію та 
ліквідацію суб‘єкта господарювання. У противному разі санація означатиме лише відстрочку в 
часі ліквідації підприємства і нічого окрім додаткових збитків для власників та кредиторів не 
принесе. Ліквідація може здійснюватися на добровільній основі та у примусовому 
порядку.Добровільна ліквідація підприємства-боржника — це процедура ліквідації 
неспроможного підприємства, яка здійснюється поза судовими органами на підставі рішення 
власників або угоди, укладеної між власниками даного підприємства та кредиторами і під 
контролем кредиторів. 

Примусова ліквідація підприємства — це процедура ліквідації неспроможного 
підприємства, яка здійснюється за рішенням господарського суду (як правило, у процесі 
провадження справи про банкрутство). 

У разі, якщо підприємство має реальну можливість відновити платоспроможність, 
ліквідність та прибутковість, володіє достатньо підготовленим управлінським персоналом, 
ринками збуту товарів, виробництво продукції відповідає пріоритетним напрямкам 
економіки країни, то приймається рішення про розробку санаційної концепції з метою 
проведення фінансового оздоровлення з одночасним визначенням цільових орієнтирів. Чим 
раніше на санаційно спроможному підприємстві розпочнеться санація, тим більші шанси на 
її кінцевий успіх. 

У разі прийняття рішення на користь санації слід здійснити невідкладні заходи щодо 
поліпшення ліквідності, платоспроможності підприємства та оптимізації структури капіталу в 
бік зменшення питомої ваги кредиторської заборгованості. Ідеться про реалізацію так званої 
першочергової (Crach) програми. Даною програмою можуть бути передбачені такі санаційні 
заходи: лізинг замість купівлі, зворотний лізинг, факторинг, заморожування інвестицій, 
збільшення власного капіталу, пролонгація заборгованості, акції з розпродажу товарів за 
зниженими цінами та деякі інші. 

Окремим аналітичним блоком у класичній моделі є формування стратегічних 
цілей і тактики проведення санації. При визначенні цілей санації слід враховувати, що 
кожне підприємство має обмежені ресурси, обмежені можливості збуту продукції та має 
здійснювати свою діяльність у рамках правового поля держави, в якій воно розташоване. 
Цілі мають бути реальними та піддаватися кількісному (чи якісному) вимірюванню. 
Головною стратегічною метою санації є відновлення ефективної діяльності підприємства в 
довгостроковому періоді. Для досягнення цієї мети слід узгодити тактичні цілі, а саме: 

 сферу діяльності, асортимент продукції та її споживачів; 
 основні вартісні цільові показники (виручка, прибуток, ліквідність тощо); 
 соціальні цілі. 
Лише за умови досягнення консенсусу щодо тактичних цілей між сторонами, 

відповідальними за прийняття рішень, можна досягти головної стратегічної мети санації. 
Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення 

поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів компанії. Конкретні оперативні 
заходи в санаційній стратегії не відображаються. Кінцева мета санаційної стратегії полягає в 
досягненні довгострокових конкурентних вигод, які б забезпечили компанії високу 
рентабельність. Суть стратегії полягає у виборі найкращих варіантів розвитку фірми та в 
оптимізації політики капіталовкладень. 

Згідно з обраною стратегією розробляється програма санації, яка являє собою 
послідовний перелік основних етапів та заходів, що передбачається здійснювати в ході 
фінансового оздоровлення підприємства. Конкретизація програмних заходів здійснюється в 
плані санації. Програма формується на підставі комплексного вивчення причин фінансової 
кризи, аналізу внутрішніх резервів, висновків про можливості залучення стороннього 
капіталу та стратегічних завдань санації. 

Наступним елементом класичної моделі санації є її проект, який розробляється на базі 
санаційної програми і містить у собі техніко-економічне обгрунтування санації, розрахунок 
обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей, конкретні 
графіки та методи мобілізації фінансового капіталу, строки освоєння інвестицій та їх 
окупності, оцінку ефективності санаційних заходів, а також прогнозовані результати 
виконання проекту. 

Важливим компонентом санаційного процесу є координація та контроль за якістю 
реалізації запланованих заходів. Менеджмент підприємств має своєчасно виявляти та 
використовувати нові санаційні резерви, а також приймати об‘єктивні кваліфіковані рішення 
для подолання можливих перешкод при здійсненні оздоровчих заходів. Відчутну допомогу 
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тут може надати оперативний санаційний контролінг, який синтезує в собі 
інформаційну, планову, консалтингову, координаційну та контрольну функції. Завданням 
санаційного контролінгу є ідентифікація оперативних результатів, аналіз відхилень та 
підготовка проектів рішень щодо використання виявлених резервів та подолання 
додаткових перешкод 

 

ЛЕКЦІЯ 2 

Тема 2. Санаційний контролінг 

Навчальна мета: Розкрити суть методів контролінгу, їх значення та 

взаємодоповнюваність і порівняльність результатів. 

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 10 хв. 

2. 10 хв. 

3. 10 хв. 

4. 8 хв. 

5. 8 хв. 

6. 8 хв. 

7. 8 хв. 

8. 8 хв. 

9. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 1,2,54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84. 
 

ПЛАН 
1. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу 
2. Характеристика методів контролінгу 

2.1. Факторний  аналіз відхилень. 

2.2. Аналіз точки беззбитковості. 

2.3. Бенчмаркінг. 

2.4. Вартісний аналіз. 

2.5. Портфельний аналіз. 

2.6. АВС-аналіз. 
3. Експрес-діагностика кризового фінансового стану. 
4. Фундаментальна діагностика кризового фінансового стану. 
5. Моделі прогнозування ймовірності банкрутства. 
6. Аналіз стабільності фінансового стану. Аналіз поточної та прогнозування 

майбутньої платоспроможності 
7. Прогноз здатності до нейтралізації поточної загрози банкрутства 
8. Механізм внутрішньої фінансової стабілізації діяльності господарюючого 

суб'єкта при загрозі кризи 
 
1. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу 
Поняття ―контролінг” походить від англійського ― to control ‖, яке в економічному 

розумінні означає управління, спостереження, регулювання, контроль. Контролінг - це 
функціональна система планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього 
консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством, це 
спеціальна, саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на 
функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і 
включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та 
внутрішній консалтинг. 

Контролінг можна також охарактеризувати як систему визначення цілей, 
прогнозування й планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а також 
перевірки того, наскільки успішно виконані поставлені цілі, тобто контролінг є системою 
спостереження та вивчення економічного механізму конкретного підприємства і розробки 
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шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою; це система, зорієнтована на 
майбутній розвиток підприємства. 

Контролінг вирішує завдання: 
· збір та аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації, яка стосується об'єкта 

контролінгу;  
· виявлення та ліквідація ―вузьких місць‖ на підприємстві;  
· своєчасне реагування на появу нових шансів і можливостей (виявлення й розвиток 

сильних сторін);  
· забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській 

діяльності, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації;  
· виявлення резервів зниження собівартості продукції;  
· оцінювання повноти та надійності ведення бухгалтерського обліку, операційного та 

адміністративного контролю;  
· розробка стратегії розвитку підприємства та координація роботи з планування 

фінансово-господарської діяльності;  
· аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих та вироблення на 

цій основі пропозицій щодо корекції планів або усунення перешкод на шляху їх виконання;  
· забезпечення постійного контролю за додержанням співробітниками встановленого 

документообороту, процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з 
покладеними на них обов'язками;  

· надання рекомендацій структурним підрозділам підприємства у процесі планування, 
розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем;  

· проведення внутрішнього консалтингу та розробка методичного забезпечення 
діяльності окремих структурних підрозділів;  

· проведення внутрішнього аудиту та координація своєї діяльності з діями незалежних 
аудиторських фірм під час зовнішнього (у тому числі санаційного) аудиту підприємства з 
метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторські фірми можуть з довірою 
покластися на висновки служби внутрішнього , уникнувши дублювання зусиль. 

Із наведених завдань контролінгу випливає необхідність його впровадження на 
підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. 

 
2. Характеристика методів контролінгу 
Служби контролінгу в процесі виконання своїх функцій вдаються до багатьох методів 

— як загальнометодологічних і загальноекономічних (спостереження, порівняння, 
групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування), так і 
специфічних. 

До головних специфічних методів контролінгу належать : 
- · опитування (анкетування);  
- · факторний аналіз відхилень;  
- · СОФТ- аналіз (аналіз сильних та слабких місць);  
- · портфельний аналіз;  
- · вартісний аналіз;  
- · аналіз точки беззбитковості;  
- · нуль-базис бюджетування;  
- · АВС (XYZ) – аналіз;  
- · бенчмаркінг.  

 

2.1. Факторний  аналіз відхилень. 

Мета методу полягає у визначенні та оцінюванні причини відхилень фактичних 

показників витрат від нормативних (планових). Аналіз відхилень вважається основним 

інструментом оцінювання діяльності центрів витрат (прибутковості). Відхилення 

обчислюють за кожним місцем виникнення витрат та  за  кожною  

їх групою. Відхилення може виникнути в результаті дії трьох основних факторів: 

 зміни обсягів виробництва продукції; 

 зміни цін на ресурси; 

 зміни норм витрат на одиницю продукції. 

Методика розрахунку впливу змін окремих факторів докладно висвітлюється у 

відповідних підручниках з аналізу господарської діяльності. 

Факторний аналіз відхилень характеризується двома головними недоліками. 
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1. Враховуються лише внутрішні співвідношення між плановими та 

фактичними показниками, оскільки базою для порівняння є результати діяльності одного 

підприємства. Відсутність  порівняння з показниками діяльності інших підприємств 

зумовлює небезпеку суб‘єктивного тлумачення результатів аналізу та помилкових висновків.  

2. Період, в якому виникли відхилення, не збігається з періодами, коли 

здійснюється аналіз та настає відповідна реакція на відхилення. 

Цінність аналізу значно підвищується, якщо контролеру вдається дібрати інформацію 

для порівняння показників діяльності досліджуваного підприємства з аналогічними 

показниками інших суб‘єктів господарювання, зокрема тих, які здійснюють той самий вид 

діяльності або використовують споріднені методи, процеси чи технології. Це можна зробити 

засобами бенчмаркінгу. 

 

2.2. Аналіз точки беззбитковості. 

Цей метод контролінгу зводиться до визначення мінімального обсягу реалізації 

продукції (у разі незмінних цін та умовно-постійних витрат), за якого підприємство може 

забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді. Точка 

беззбитковості характеризує такий обсяг виробництва й реалізації продукції, якому 

відповідає нульовий прибуток підприємства — виручка від реалізації продукції дорівнює 

валовим витратам на її виробництво та реалізацію. 

Цей метод побудований на тезі, що зі зростанням обсягів реалізації умовно-постійні 

витрати на одиницю продукції зменшуються. Аналізувати точку беззбитковості можна 

побудовою графіків, а також за допомогою відповідних математичних розрахунків. У разі 

використання графічного методу аналізу точкою беззбитковості вважається точка перетину 

кривої сукупних витрат і кривої, яка характеризує виручку від реалізації продукції (рис. 9). 
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Рис. 9. Точка беззбитковості: 

 
F — фіксовані витрати; m — крива, яка характеризує виручку від реалізації;  

n — крива сукупних витрат; f — лінія умовно-постійних витрат;  

A — точка беззбитковості 

Неодмінним елементом аналізу точки беззбитковості є розрахунок маржинального 

прибутку (суми покриття) — різниці між виручкою від реалізації продукції та умовно-

змінними витратами. Маржинальний прибуток — це показник, що характеризує частину 

виручки, яка спрямовується на заміщення умовно-постійних витрат і формування прибутку 

від реалізації. Його можна розраховувати як на весь обсяг реалізації, так і на одиницю 

продукції. В останньому разі це різниця між оптовою ціною та умовно-змінними 

витратами на виробництво одиниці продукції. За допомогою суми покриття обчислюють 

приріст прибутку від випуску та реалізації кожної додаткової одиниці продукції
5
. 

Додатна різниця між фактичною виручкою від реалізації та виручкою від реалізації, 

                                                           
5 Див.: Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н. Г. Данилочкиной. — М.: ЮНИТИ, 1998. — С. 205. 
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що відповідає точці беззбитковості, називається зоною безпеки. На цю різницю 

підприємство може знизити обсяги реалізації або підвищити рівень витрат без загрози 

зазнати збитків. Зауважимо, що кожне підприємство має прагнути розширити зону безпеки, 

оскільки чим вона менша, тим більший ризик одержання збитків. 

На практиці точку беззбитковості, як правило, знаходять, обчислюючи в ній виручку 

від реалізації або кількість реалізованої продукції. З цією метою застосовують такі 

математичні формули: 

p
v

FB



1

,  (17) 

vp
FO


 ,  (18) 

де B — виручка від реалізації в точці беззбитковості, грн.; 

О — обсяг реалізованої продукції в цій точці, шт. (або інші натуральні одиниці); 

F — умовно-постійні витрати на випуск товарної продукції, грн.; 

p — оптова ціна одиниці продукції, грн.; 

v — умовно-змінні витрати на одиницю продукції, грн. 

Аналізуючи точку беззбитковості, можна визначити, наскільки успішно підприємство 

працює (у разі його прибутковості) і наскільки глибокою є криза (у разі збитковості). На 

підставі відповідних висновків розробляються рекомендації щодо шляхів зменшення 

збитковості та збільшення прибутковості операційної діяльності підприємства
6
.  

 

2.3. Бенчмаркінг. 

Бенчмаркінг (від англ. benchmarking) — це перманентний, безперервний процес 

порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів 

досліджуваного підприємства (структурного підрозділу) з аналогічними об’єктами інших 

підприємств чи структурних підрозділів. Основна мета бенч-маркінгу полягає у виявленні 

негативних відхилень у значеннях порівнюваних показників і причин таких відхилень та 

розробці пропозицій щодо їх ліквідації. Бенчмаркінг має на меті знайти відповідь на 

запитання: чому інші працюють успішніше, ніж ми? За допомогою цього інструменту 

контролінгу можна визначити цільові параметри діяльності підприємства, яких слід 

додержувати, щоб забезпечити його стабільну конкурентоспроможність. 

Розрізняють три види бенчмаркінгу: 

1. Внутрішній бенчмаркінг, який зводиться до аналізу та порівняння показників 

діяльності різних структурних підрозділів одного й того самого підприємства. 

2. Бенчмаркінг, зорієнтований на конкурентів, — сконцентрований на порівняльному 

аналізі товарів (робіт, послуг), продуктивності виробничих процесів та інших параметрів 

досліджуваного підприємства з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів. 

Вважається, що найпридатнішим аналогом для порівняння є «ринковий лідер». Ідентифікація 

факторів, які призводять до відставання досліджуваного підприємства від лідера, дає змогу 

розробити рекомендації щодо скорочення відставання. 

3. Функціональний бенчмаркінг, що має на меті проаналізувати окремі процеси, 

функції, методи й технології в порівнянні з іншими підприємствами, які не є конкурентами 

розглядуваного. Фірми, які застосовують схожі методи, прийоми чи технології і не є 

конкурентами, охоче йдуть на взаємний обмін первинною інформацією та зацікавлені в 

реалізації спільних проектів, спрямованих на вдосконалення тих чи інших порівнюваних 

операцій. 

Отже, у разі бенчмаркінгу, за порівняльні аналоги можна брати підприємства-

конкуренти; підприємства, які є провідними у відповідній галузі; суб‘єкти господарської 

діяльності інших галузей, структурні підрозділи досліджуваного чи інших підприємств. 

Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні параметри 

продукції, показники фінансово-господарської діяльності підприємств (структурних 

                                                           
6 Для поглибленого вивчення методики аналізу беззбитковості можна скористатися: Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — 

К., 1999. — Т. 1. 



 19 

підрозділів). 

Досліджуючи виробничі процеси, методи чи технології виробництва і збуту 

продукції, головну увагу приділяють пошуку резервів зниження витрат виробництва та 

підвищенню конкурентоспроможності продукції.  

Як метод контролінгу бенчмаркінг уперше на початку 80-х років застосувала 

американська фірма Xerox, яка через високу собівартість продукції опинилася під значним 

тиском з боку японських конкурентів. З метою оптимізації виробничих функцій було 

проаналізовано ефективність виконання окремих процесів цією фірмою у порівнянні з 

підприємствами інших галузей виробництва. Завдяки цьому вдалося розв‘язати важливі 

функціональні проблеми стосовно техніки реалізації продукції, зокрема прискорити процес 

її відвантаження, вдосконалити систему складування і т. ін.  

Розрізняють три фази бенчмаркінгу. 

1. Підготовча стадія. На цій стадії здійснюють вибір об‘єкта бенчмаркінгу та 

порівняльних аналогів; визначають оцінні показники (наприклад, собівартість, затрати часу, 

частка браку); збирають необхідну для аналізу інформацію. Зауважимо, що порівняльних 

аналогів має бути якомога менше. Адже зі зростанням їх кількості витрати на бенчмаркінг 

підвищуються, а результати стають дедалі поверховішими. 

2. Аналіз. На підставі порівняння з підприємством-партнером виявляються 

недоліки в об‘єктах бенчмаркінгу та ідентифікуються причини їх виникнення. Критерієм 

оцінювання процесів, функцій, методів чи виробничих процесів є показники їх 

продуктивності. 

3. Впровадження. Виконується робота щодо реалізації результатів аналізу в 

практичній діяльності підприємства. Увага зосереджується на розробці стратегії і тактики 

нейтралізації виявлених у ході бенчмаркінгу слабин підприємства. 

Оскільки ринок є системою, яка постійно та динамічно розвивається, суб‘єкти 

господарювання мають здійснювати перманентний бенчмаркінг, дбаючи про забезпечення 

стабільної конкурентоспроможності, що ґрунтується на виявленні та впроваджен-ні 

інновацій і раціоналізаторства. 

 

2.4. Вартісний аналіз. 

Вартісний аналіз — це метод оперативного контролінгу, який полягає в дослідженні 

функціональних характеристик продукції, що виробляється, з погляду еквівалентності їх 

вартості та корисності. Отже, в центрі уваги вартісного аналізу перебувають функціональні 

та вартісні параметри продукції (робіт, послуг). Він має на меті класифікувати функції 

продукту на функціональні класи: головні функції; додаткові функції та непотрібні функції. 

Далі розробляються пропозиції щодо мінімізації витрат на виконання кожної функції, а 

також анулювання другорядних функцій, які потребують значних витрат. 

Розглядають два основні завдання вартісного аналізу: 

 зменшення вартості окремих компонентів продукції без зменшення обсягів її 

виробництва та реалізації; 

 поліпшення функціональних параметрів продукції за мінімальних витрат. 

З огляду на ці завдання вартісний аналіз зосереджує увагу на мінімізації витрат під 

час перегляду функціональних параметрів у разі: 

а) зменшення вимог до якості продукції (якщо споживачі нехтують підвищеною 

якістю продукції або не готові сплачувати належну ціну за вищу якість); 

б) підвищення вимог до якості (якщо споживачі готові сплачувати вищу ціну за 

якіснішу продукцію). 

Порядок виконання вартісного аналізу відображає табл. 4. 

                                                                                                                     Таблиця 4 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ7 

                                                           
7 VDI — Gemeinschaftsausschuss Wertanalyse. — Deusseldorf, 1975. — S.5. 
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Етап Відповідні дії 

Етап 1. Підготовчі заходи  1. Вибір об‘єктів вартісного аналізу та постановка 
завдань 

2. Постановка кількісних цілей 
3. Створення робочої групи 
4. Розробка програми аналізу 

Етап 2. Визначення фактичного стану 
об‘єкта аналізу 

1. Збір інформації та описання об‘єкта аналізу 
2. Характеристика функцій 
3. Визначення витрат на виконання функцій 

Етап 3. Перевірка фактичного стану 1. Перевірка якості виконання функцій 

2. Перевірка обґрунтованості витрат 

Етап 4. Пошук рішення Виявлення всіх можливих варіантів вирішення 

Етап 5. Експертиза варіантів рішень 1. Перевірка можливості реалізації 
2. Перевірка економічності 

Етап 6. Висновок щодо впровадження 
оптимального рішення 

1. Вибір рішення 
2. Рекомендація щодо реалізації 
3. Реалізація запропонованого рішення 

 

Вартісний аналіз розглядається як один з найдієвіших інструментів скорочення 

собівартості продукції, зокрема витрат на сировину та матеріали. У процесі аналізу 

досліджуються всі без винятку характеристики продукту, статті калькуляції з метою ви-

явлення резервів зниження собівартості. За оцінками західних експертів, успішний вартісний 

аналіз може виявити резерви зниження витрат в розмірі до 20% повної собівартості 

продукції. 

Зауважимо, що такий аналіз може стосуватися не лише продукції (робіт, послуг), а й 

окремих структурних підрозділів (центрів витрат) чи виробничих процесів. 

На практиці вартісний аналіз, як правило, комбінується з іншими методами 

контролінгу, зокрема бенчмаркінгом, АВС-аналізом, СОФТ-аналізом, причому результати 

аналізу переваг і недоліків є основою для вибору об‘єктів вартісного аналізу. 

 

2.5. Портфельний аналіз. 

Портфельний аналіз — ефективний інструмент стратегічного контролінгу. 

Традиційно цей інструмент використовується з метою оптимізації портфеля цінних паперів 

інвестора. Фінансист під терміном «портфоліо» розуміє «оптимальний з погляду комбінації 

ризику та прибутковості набір інвестицій»
8
. Отже, в основу портфельного аналізу покладено 

два оцінні критерії: теперішня вартість очікуваних доходів від володіння цінними паперами 

(проценти, дивіденди) та рівень ризикованості вкладень. 

За аналогією з цінними паперами можна проводити аналіз портфеля продукції 

(послуг) підприємства. Це означає, що портфельний аналіз доцільний на тих підприємствах, 

які виробляють багато видів продукції. У процесі аналізу окремі групи продукції 

розглядаються як відповідні стратегічні «бізнес-одиниці», причому кожна з них оцінюється 

щодо прибутковості та ризикованості виробництва.  

Під час аналізу використовуються дві широковідомі в теорії та практиці портфельні 

матриці: 

 портфель «зростання ринку — частка ринку» (матриця Бостонської 

консультативної групи); 

 портфель «привабливість ринку — конкурентні переваги» (матриця Мак-Кінсі). 

Ми не спинятимемося докладно на дослідженні цих матриць, оскільки вони досить 

вичерпно схарактеризовані у відповідних літературних джерелах
9
. Зазначимо лише, що на 

підставі результатів портфельного аналізу приймаються рішення про додаткові інвестиції в 

окремі виробничі програми, реінвестиції чи дезінвестиції, а також визначається стратегія 

управління ризиками за кожною зі стратегічних бізнес-одиниць. 

 

2.6. АВС-аналіз. 

                                                           
8 Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях/ А. М.Карминский и др. 

— М.: Финансы и статистика, 1998. — С. 33. 
9 Поглиблений виклад методики портфельного аналізу див.: Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А до Я. 
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АВС-аналіз є методом контролінгу, застосовуваним з метою селективного добору 

найцінніших для підприємства постачальників і клієнтів, найважливіших видів сировини та 

матеріалів, найбільш вагомих елементів витрат, найрентабельнішої продукції, 

найефективніших напрямків капіталовкладень. 

АВС-аналіз полягає у виявленні та оцінюванні кількісних значень небагатьох величин, 

частка яких у загальній сукупності вартісних показників найбільша. Завдяки цьому вдається 

сконцентрувати увагу на пріоритетних напрямках зниження собівартості продукції, а також 

визначити реальні шляхи підвищення обсягів реалізації. 

Зауважимо, що у структурі собівартості продукції більшості вітчизняних підприємств 

найвагоміша частка припадає на витрати з придбання сировини й матеріалів. Отже, 

суб‘єктам господарювання доцільно здійснювати АВС-аналіз саме цього елемента витрат як 

за окремими постачальниками, так і за видами сировини й матеріалів. Очевидно, що в 

останньому разі аналіз спрямований на добір видів сировини (матеріалів, комплектуючих), 

на які у вартісному вираженні припадає найбільша частка у структурі собівартості за даним 

елементом витрат. 

Ефективність АВС-аналізу сировини (матеріалів) можна істотно підвищити, 

скориставшись випробуваною в зарубіжній практиці класифікацією окремих її видів: 

1) А-сировина — види сировини (матеріалів), на які припадає понад 50% витрат у 

загальній структурі закупок; 

2) В-сировина — види сировини (матеріалів), відповідна частка яких перевищує 

25%; 

3) С-сировина — інші, незначні за внеском у собівартість види сировини 

(матеріалів). 

Зрозуміло, що найбільші резерви зниження витрат за елементом «сировина 

(матеріали)» можуть бути виявлені під час аналізу А-сировини. Щоб розкрити такі резерви, 

складають перелік відповідних заходів: 

 якомога точніше оцінювання втрат сировини (матеріалів) на кожній стадії 

виробництва; 

 мінімізація втрат якості сировини (матеріалів); 

 обчислення норм витрат за методом нуль-базис бюджетування; 

 добір економічніших технологій; 

 оптимізація запасів; 

 переговори з постачальниками щодо зниження закупівельних цін; 

 пошук альтернативних постачальників; 

 посилений контроль за збереженням сировини (матеріалів). 

З метою оптимізації запасів на практиці досить часто АВС-аналіз комбінують з іншим 

методом контролінгу — XYZ-аналізом. Цей метод контролінгу широко використовується з 

метою нормування оборотних коштів, для створення виробничих запасів. Під час XYZ-аналізу 

найчастіше застосовувані види сировини (матеріалів) залежно від рівня їх споживання 

поділяють на три класи. 

1. Х-сировина — рівномірно споживана у процесі виробництва без істотних 

коливань. 

2. Y-сировина — споживана з відчутними коливаннями, залежними, наприклад, 

від виробничого циклу чи сезонності виробництва. 

3. Z-сировина — споживана нерегулярно через значні коливання відповідної 

потреби. 

Залежно від класу, до якого віднесена сировина, має забезпечуватися точність 

прогнозування потреби в ній для виробництва, а отже — розмір запасів. 

Зрозуміло, що потреба в Х-сировині вимагає найвищої, а в Y-сировині середньої 

точності прогнозування й нормування. Потребу в Z-сировині спрогнозувати дуже важко. З 

огляду на це доходять висновку щодо рекомендованого розміру запасів (обсягу оборотних 

коштів, які заморожуються в них): у першому випадку запаси є мінімальними; у другому — 

запаси мають бути високими в певні періоди, а в третьому — постійні запаси створювати взагалі 

недоцільно. 
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Зазначимо, що АВС-аналіз застосовний для пошуку резервів зниження собівартості 

за окремими центрами витрат, інвестиційних проектів чи видів продукції. Цей метод 

придатний і для оптимізації портфеля продукції, що її виробляє та реалізує підприємство, або, 

скажімо, для максимізації обсягів реалізації продукції. 

 
3. Експрес-діагностика кризового фінансового стану 

Головною метою антикризового менеджменту є розробка та реалізація заходів, 
спрямованих на нейтралізацію факторів, які найбільш негативно впливають на діяльність 
підприємства і можуть призвести до його кризи. У такому контексті управління ризиками та 
антикризовий менеджмент збігаються. Однак це справедливо лише для «планового підходу» 
до антикризового менеджменту, спрямованого на запобігання кризам. 

У реальному житті найчастіше не вдається розробити надійні антикризові заходи, які 
б зі 100%-ою ймовірністю запобігли кризі. Це пояснюється наявністю таких чинників, як 
динамічність, складність, невизначеність середовища, брак методичних розробок щодо 
ідентифікації кризових явищ та кваліфікованих кадрів та обмеженістю методів впливу на 
кризи (нестача коштів та інформації, недоліки в системі страхування тощо), які не дають 
змоги передбачати варіанти розвитку подій. При цьому відсутність цілеспрямованого впливу 
на кризові явища загрожує підприємству зруйнуванням та ліквідацією. 

Сучасна практика антикризового управління, зумовлена загальним кризовим станом 
економіки України в цілому та окремих галузей, регіонів і підприємств, показує обмежену 
можливість використання зазначеного «планового підходу». Сьогодні основна увага має 
приділятися обґрунтуванню заходів на таких етапах антикризового менеджменту, як 
подолання кризи (різними способами), стабілізація діяльності організації та прийняття 
рішень щодо подальшої долі підприємства: 

а) у разі подолання системної кризи — ліквідація її наслідків, створення умов для 

розвитку на новій основі, розробка стратегій такого розвитку; 

б) у разі, коли підприємство є стратегічно мертвим, — прийняття рішень про 

форму, темпи та методи ліквідації підприємства. 

Ефективне управління ризиками не зменшує ролі антикризового менеджменту в 

сучасних умовах, а навпаки, вони є невід‘ємними частинами один одного. Із поліпшенням 

ситуації в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємств України роль інструментів 

запобігання кризам буде тільки зростати. 
Одне з головних завдань стратегічного контролінгу полягає у своєчасному виявленні 

стратегічних проблем на підприємстві. З метою швидкої ідентифікації фінансової кризи, 
виявлення причин, що її зумовлюють, та розробки антикризових заходів на підприємствах 
доцільно впроваджувати систему раннього попередження та реагування (СРПР). Система 
раннього попередження та реагування — це особлива інформаційна система, яка 
сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство 
як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. СРПР розглядається як експрес-
діагностика кризового фінансового стану  - один з важливих інструментів системи 
контролінгу. 

Система виявляє та аналізує інформацію про приховані обставини, настання яких 
може призвести до виникнення загрози для підприємства чи до втрати потенційних шансів. 
Першочерговим завданням системи раннього попередження є своєчасне виявлення кризи 
на підприємстві, тобто ситуації безпосередньої чи непрямої загрози його існуванню. 
Водночас за допомогою такої системи виявляються додаткові шанси для суб‘єкта 
господарювання.  

Експрес-діагностика кризового фінансового стану банкрутства характеризує 
систему регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку господарюючого 
суб'єкта, здійснюваної на базі даних його фінансового обліку по стандартних алгоритмах 
аналізу [8]. 

Основною метою експрес-діагностики банкрутства є раннє виявлення ознак 
кризового розвитку господарюючого суб'єкта й попередня оцінка масштабів його кризового 
стану. 

Експрес-діагностика банкрутства здійснюється за такими наступними етапами. 
1) Визначення об'єктів спостереження "кризового поля", що реалізує загрозу 

банкрутства господарюючого суб'єкта. Досвід показує, що в сучасних економічних умовах 
практично всі аспекти фінансової діяльності господарюючого суб'єкта можуть генерувати 
загрозу його банкрутства. Тому система спостереження "кризового поля" повинна 
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будуватися з урахуванням ступеня генерування цієї загрози шляхом виділення найбільш 
істотних об'єктів за цим критерієм. Із цих позицій система спостереження "кризового поля" 
господарюючого суб'єкта може бути представлена такими основними об'єктами: 

• ринкова вартість господарюючого суб'єкта; 
• структура капіталу господарюючого суб'єкта; 
• склад фінансових зобов'язань господарюючого суб'єкта по терміновості погашення; 
• склад активів господарюючого суб'єкта; 
• склад поточних витрат господарюючого суб'єкта; 
• рівень концентрації фінансових операцій у зонах підвищеного ризику; 
• чистий грошовий потік господарюючого суб'єкта. 
2) Формування системи індикаторів оцінки загрози банкрутства 

господарюючого суб'єкта. Система таких індикаторів формується по кожному об'єкту 
спостереження "кризового поля". До найважливіших об'єктів "кризового поля" належать: 
чистий грошовий потік, ринкова вартість господарюючого суб'єкта, структура капіталу 
господарюючого суб'єкта з позицій оцінки автономії, склад фінансових зобов'язань 
господарюючого суб'єкта по терміновості погашення, склад активів господарюючого 
суб'єкта з позицій їхньої ліквідності, склад поточних витрат господарюючого суб'єкта, рівень 
концентрації фінансових операцій у зонах підвищеного ризику. 

Система індикаторів по кожному з об'єктів "кризового поля" підрозділяється на два 
класи: об'ємні й структурні індикатори. Об'ємні індикатори виражаються абсолютною 
сумою, структурні — відносними показниками, коефіцієнтами. 

Склад індикаторів оцінки загрози банкрутства залежить від особливостей фінансової 
діяльності господарюючого суб'єкта, цілей діагностики. 

3) Аналіз окремих сторін кризового фінансового розвитку господарюючого 
суб'єкта, здійснюваний стандартними методами. Основу такого аналізу становить 
порівняння фактичних індикаторів - показників-індикаторів із плановими (нормативними) і 
виявлення розмірів відхилень у динаміці. Зростання розміру негативних відхилень у 
динаміці характеризує наростання кризових явищ фінансової діяльності господарюючого 
суб'єкта, що генерують загрозу його банкрутства. 

У процесі аналізу окремих сторін кризового фінансового розвитку господарюючого 
суб'єкта використовуються такі методи: 

• горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз; 
• вертикальний (структурний) фінансовий аналіз; 
• порівняльний фінансовий аналіз; 
• аналіз фінансових коефіцієнтів; 
• аналіз фінансових ризиків; 
• інтегральний фінансовий аналіз, заснований на "Моделі"Дюпон". 

4) Попередня оцінка масштабів кризового фінансового стану господарюючого 
суб'єкта. Така оцінка проводиться на основі аналізу окремих сторін кризового розвитку 
господарюючого суб'єкта за ряд попередніх етапів з використанням обговорених вище 
індикаторів оцінки загрози банкрутства. 

Практика фінансового менеджменту використовує при оцінці масштабів кризового 
фінансового стану господарюючого суб'єкта три принципових характеристики: легка 
фінансова криза; глибока фінансова криза; фінансова катастрофа. Кожна із цих 
характеристик при необхідності одержує більш глибшу диференційованість. 

Система експрес-діагностики банкрутства забезпечує раннє виявлення ознак 
кризового розвитку господарюючого суб'єкта й дозволяє вжити оперативних заходів по їхній 
нейтралізації, її попереджувальний ефект найбільш відчутний в стадії легкої фінансової 
кризи господарюючого суб'єкта. При інших масштабах кризового фінансового стану 
господарюючого суб'єкта вона обов'язково повинна доповнюватися системою 
фундаментальної діагностики. 

На базі системи раннього попередження та реагування будується система управління 
ризиками, яка включає в себе такі блоки завдань: 

 ідентифікація ризиків; 
 оцінка ризиків; 
 нейтралізація ризиків. 
Одним із головних завдань СРПР є виявлення загрози банкрутства, тобто 

прогнозування банкрутства. Основне значення прогнозування банкрутства полягає в 
своєчасній розробці контрзаходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних 
тенденцій. Коло осіб (інституцій), для котрих надзвичайно важливими є результати 
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прогнозування банкрутства, доволі широке. Сюди можна віднести як менеджмент, 
наглядову раду, власників підприємства, так і його клієнтів, кредиторів, постачальників 
засобів виробництва, конкурентів, фінансові органи. Існує думка, що прогнозування 
банкрутства (кризи) є не чим іншим, як оцінюванням кредитоспроможності підприємства. У 
такому разі основний зміст прогнозування — передбачення й оцінювання можливих 
негативних сценаріїв діяльності підприємства, які можуть призвести до його 
неплатоспроможності і втрати ліквідності, а отже, до неповернення кредитів — збитків для 
кредиторів.  

 
4. Фундаментальна діагностика кризового фінансового стану 

Фундаментальна діагностика кризового фінансового стану (банкрутства) характеризує 
систему оцінки параметрів кризового фінансового розвитку господарюючого суб'єкта, 
здійснювану на основі методів факторного аналізу і прогнозування. 

Основними цілями фундаментальної діагностики кризового фінансового стану 
(банкрутства) є: 

• поглиблення результатів оцінки кризових параметрів фінансового розвитку 
господарюючого суб'єкта, отриманих у процесі експрес-діагностики банкрутства; 

• підтвердження отриманої попередньої оцінки масштабів кризового фінансового стану 
господарюючого суб'єкта; 

 прогнозування розвитку окремих факторів, що генерують загрозу банкрутства 
господарюючого суб'єкта, і їхніх негативних наслідків; 

•оцінка   й   прогнозування   здатності  господарюючого суб'єкта до нейтралізації 
загрози банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу. 

Фундаментальна діагностика (і прогнозування) банкрутства здійснюється шляхом 
оцінки фінансового стану на основі комплексного аналізу. При цьому визначаються основні 
фактори, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток господарюючого суб'єкта. 
Причому першочергова увага приділяється систематизації основних факторів, намічуваних 
до дослідження. 

У процесі вивчення й оцінки основні фактори підрозділяються на дві групи [8]: не 
залежні від діяльності господарюючого суб'єкта — зовнішні, або екзогенні, фактори; залежні від 
діяльності господарюючого суб'єкта — внутрішні або ендогенні фактори. 

Зовнішні (екзогенні) фактори кризового фінансового розвитку у свою чергу 
підрозділяються при аналізі на три підгрупи: загальноекономічні, ринкові та інші. 

Загальноекономічні фактори {соціально-економічні загального розвитку країни). У 
складі цих факторів розглядаються тільки ті, які впливають на господарську діяльність даного 
господарюючого суб'єкта, тобто формують загрозу його банкрутства. До цих факторів 
належать: обсяг національного доходу; інфляція; платіжний оборот; стабільність податкової 
системи; стабільність регулюючого законодавства; рівень реальних доходів населення; рівень 
безробіття. 

Ринкові фактори. При розгляді цих факторів досліджуються негативні для даного 
господарюючого суб'єкта тенденції розвитку товарних (як по сировині й матеріалах, так і по 
продукції, що випускається) і фінансових ринків. До ринкових факторів належать: ємність 
внутрішнього ринку; монополізм на ринку; рівень попиту; пропозиція товарів-субститутів 
(замінників, подібних за властивостями і призначенням); активність сировинного ринку; 
стабільність валютного ринку.  

Інші зовнішні фактори. їхній склад господарюючий суб'єкт визначає самостійно з 
урахуванням специфіки своєї діяльності. До цих факторів можуть бути віднесені: політична 
стабільність; демографічні тенденції; наявність стихійних лих; криміногенна ситуація й ін. 

Внутрішні (ендогенні) фактори кризового фінансового розвитку також 
підрозділяються при аналізі на три підгрупи залежно від особливостей формування грошових 
потоків господарюючого суб'єкта — фактори, пов'язані з операційною, інвестиційною й 
фінансовою діяльністю. 

Операційні фактори. До цих факторів належать: маркетинг; структура поточних 
витрат (частка постійних витрат); рівень використання основних коштів; розмір страхових і 
сезонних запасів; диверсифікованість асортиментів продукції; виробничий менеджмент. 

Інвестиційні фактори. До цих факторів належать: тривалість будівельно-монтажних 
робіт; витрата інвестиційних ресурсів; обсяги прибутку по реалізованих реальних проектах; 
інвестиційний менеджмент, та ін.  

Фінансові фактори. До цих факторів належать: фінансова стратегія; структура активів 
(їхня ліквідність); частка позикового капіталу; частка короткострокових джерел залучення 
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позикового капіталу; дебіторська заборгованість; вартість капіталу; рівень фінансових 
ризиків; фінансовий менеджмент. 

В основі проведення комплексного фундаментального аналізу фінансового стану 
господарюючого суб'єкта лежить використання спеціальних методів оцінки впливу окремих 
факторів на кризовий фінансовий розвиток господарюючого суб'єкта, виявлення ступеня 
негативного впливу окремих факторів на різні аспекти фінансового розвитку господарюючого 
суб'єкта. У процесі здійснення такого фундаментального аналізу використовуються такі 
методи аналізу. 

1. Повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів. При здійсненні цього 
аналізу істотно розширюється коло об'єктів "кризового поля", а також система показників-
індикаторів можливої загрози банкрутства. При проведенні повного комплексного аналізу може 
бути використана "Методика поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 
неплатоспроможних підприємств й організацій" [3]. Цей метод є основним у системі  методів  
фундаментального аналізу. 

2. Кореляційний аналіз. Цей метод використовується для визначення ступеня впливу 
окремих факторів на характер кризового фінансового розвитку господарюючого суб'єкта. 
Кількісний ступінь цього впливу може бути виміряний за допомогою одно- або 
багатофакторних моделей кореляції. За результатами такої оцінки проводиться ранжирування 
окремих факторів за ступенем їхнього негативного впливу на фінансовий розвиток 
господарюючого суб'єкта [8]. 

3. СВОТ-аналіз [SWOT-analysis]. Назва цього методу - абревіатура початкових букв 
термінів, що характеризують об'єкти цього аналізу: S — Strength (сильні сторони господа 
рюючого суб'єкта); W — Weakness (слабкі сторони господарюючого суб'єкта); О — 
pportunity (можливості розвитку господарюючого суб'єкта); Т — Treat (загрози розвитку 
господарюючому суб'єктові). Основним змістом ОВОТ-аналізує дослідження характеру 
сильних і слабких сторін господарюючого суб'єкта в розрізі окремих внутрішніх 
(ендогенних) факторів, а також позитивний або негативний впливи окремих зовнішніх 
(екзогенних) факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток господарюючого 
суб'єкта [8, 20]. 

Певні характеристики (значення) внутрішніх і зовнішніх факторів можуть з'явитися 
першим імпульсом формування стану господарюючого суб'єкта в антикризовому напрямку 
 

5. Моделі прогнозування банкрутства. 
В економічній літературі можна знайти чимало моделей прогнозування банкрутства. 

Одним притаманний фундаментальний підхід, іншим — суто технічне вирішення проблеми 
прогнозування банкрутства. 

Фундаментальний підхід заснований на тому, що контролер збирає й аналізує всю 
інформацію про підприємство із внутрішніх та зовнішніх стосовно нього джерел. На підставі 
зовнішньої інформації оцінюється поточна і перспективна ситуація в галузі, до якої 
належить це підприємство, загальний розвиток кон‘юнктури і т.д. З огляду на здобуті 
загальноекономічні дані, внутрішні джерела інформації та фінансові плани досліджуваного 
підприємства прогнозуються результати його господарської діяльності на найближчий 
період. Отже, фундаментальний підхід до оцінювання кредитоспроможності та 
прогнозування банкрутства підприємства зорієнтований на внутрішнє фінансове планування 
й бюджетування та на оцінку перспективного розвитку суб‘єкта господарювання.  

На противагу цьому технічний підхід до прогнозування банкрутства ґрунтується на 
аналізі даних звітності минулих періодів — показників балансу та звіту про прибутки і 
збитки.  

Одним із найважливіших інструментів системи раннього попередження банкрутства 
підприємств та методом його прогнозування є дискримінантний аналіз. Зміст 
дискримінантного аналізу полягає в тому, що за допомогою математично-статистичних 
методів будується функція та обчислюється інтегральний показник, на підставі якого з 
достатньою ймовірністю можна передбачити банкрутство суб‘єкта господарювання. 

Дискримінантний аналіз базується на емпіричному дослідженні фінансових 
показників численних підприємств, певна частка з яких збанкрутіли, а решта — успішно 
діють далі. При цьому добирається сукупність показників — коефіцієнтів, для кожного з 
яких визначається питома вага в так званій «дискримінантній функції». Вагомість, як і 
граничне значення розглядуваних коефіцієнтів, може коригуватися. Вона залежить від 
галузі, до якої належить підприємство, загальної економічної та політичної ситуації в країні, 
рівня інфляції та інших факторів. Значення інтегрального показника дає підстави для 
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висновку про належність об‘єкта аналізу до підприємств-банкрутів чи підприємств, які 
успішно функціонують. 

Попередником дискримінантного аналізу є тест на банкрутство Тамарі (фінансовий 
аналітик «Bank of Israel»). В основу тесту Тамарі покладено шість показників: коефіцієнт 
забезпеченості власним капіталом, прибутковість капіталу; абсолютна ліквідність; 
коефіцієнт співвідношення вартості товарної продукції до запасів готової продукції на 
складі; коефіцієнт оборотності основного капіталу; коефіцієнт, що відбиває залежність 
обороту від реалізації та дебіторської заборгованості. 

Існує багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності суб‘єктів 
господарювання. Будь-яка методика оцінювання кредитоспроможності є, по суті, методикою 
прогнозування банкрутства. У зарубіжній практиці поширення набули дві моделі — 
Альтмана та Спрінгейта, названі на честь їх авторів. 

Модель Альтмана (розроблена в 1968 році і відома також під назвою «розрахунок Z-
показника» — інтегрального показника рівня загрози банкрутства): 

 
Z = 1,2 А + 1,4 В + 3,3 С + 0,6 D + 1,0 E.                                      (1) 

 
Це п‘ятифакторна модель, де факторами є окремі показники фінансового стану 

підприємства: A — робочий капітал / загальна вартість активів; B — чистий прибуток / 
загальна вартість активів; C — чистий дохід / загальна вартість активів; D — ринкова 
капіталізація компанії (ринкова вартість акцій) / сума заборгованості; E — обсяг продажу / 
загальна вартість активів. 

Значення показника «Z» так пов‘язане з імовірністю банкрутства: 
Z  1,8 — дуже висока; 
1,81  Z  2,70 — висока; 
2,71  Z  2,99 — можлива; 
Z  3,00 — дуже низька. 
За деякими джерелами, точність прогнозування банкрутства згідно з цією моделлю 

становить 95%.  
Оцінка загрози банкрутства по моделі Альтмана в наших економічних умовах може 

розглядатися як умовна, попередня, особливо якщо господарюючий суб'єкт не можна 
віднести до середніх або великих. Дана модель не дозволяє одержувати досить об'єктивний 
результат. Це пов'язане з розходженнями в обліку окремих показників, впливом на їхнє 
формування ряду зовнішніх факторів (у першу чергу інфляції), невідповідністю балансової й 
ринкової вартості окремих активів й інших об'єктивних причин. Такі особливості 
визначають необхідність коригування коефіцієнтів значущості показників, наведених у 
моделі Альтмана, що в умовах економіки, що розвивається, навряд чи можливо. Тому для 
оцінки кризового розвитку господарюючого суб'єкта доцільно застосовувати критерії 
фінансової стабільності, засновані не на відносних, а на абсолютних показниках поточного 
фінансового стану господарюючого суб'єкта. 

Українські господарюючі суб'єкти можуть використати тест, запропонований 
Альтманом в 1983 р.: 

 

Z = 3,107 •К1+0,955•К2 +0,42•К3
’
 +0,847•К4 +0.717•К5 ,                              (2) 

де К3‘   — відношення балансової вартості власного капіталу до позикового капіталу.  
Граничне значення Z83 = 1,23. 

 
Модель Спрінгейта: 

Z = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D.                                           (3) 
 

Тут A — робочий капітал / загальна вартість активів; B — прибуток до сплати 
податків та процентів / загальна вартість активів; C — прибуток до сплати податків / 
короткострокова заборгованість; D — обсяг продажу / загальна вартість активів. 

Вважається, що точність прогнозування банкрутства за цією моделлю становить 92%, 
проте з часом цей показник зменшується. 

Якщо Z < 0, 862, то підприємство є потенційним банкрутом. 
Згідно з кількома методиками прогнозування банкрутства побудовано універсальну 

дискримінантну функцію: 
 

Z = 1,5•X1 + 0,08•X2 + 10•X3 + 5•X4 + 0,3•X5 + 0,1•X6 ,                                (4) 
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де  Х1 — cash-flow / зобов‘язання; 
Х2 — валюта балансу / зобов‘язання; 
Х3 — прибуток / валюта балансу; 
Х4 — прибуток / виручка від реалізації; 
Х5 — виробничі запаси / виручка від реалізації; 
Х6 — оборотність основного капіталу (виручка від реалізації / валюта балансу). 
Здобуті значення Z-показника можна інтерпретувати так: 
Z > 2 — підприємство вважається фінансово стійким, і йому не загрожує банкрутство; 
1 < Z < 2 — фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена, але за 

умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує; 
0 < Z < 1 — підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних 

заходів; 
Z < 0 — підприємство є напівбанкрутом. 
 
Модель Романа Ліса для оцінки фінансового стану: 
 

ZЛ=0,063• Х1+0,092• Х2+0,057 Х3+0,001• Х4 ,                                      (5) 
де Х1 – відношення обігового капіталу до суми активів;  
Х2 – відношення операційного прибутку до суми пасивів;  
Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до суми пасивів;  
Х4 – відношення власного капіталу до позикового. 
Граничне значення тут складає 0,037. 
Метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємства. Р.С. Сайфулін та 

Г.Г. Кадиков запропонували використовувати для експрес-оцінки фінансового стану 
підприємства рейтингове число:  

 
R=2•K0+0,1•Kтл +0,08•Kи +0,45•Kм +Kпр ,                                         (6) 

де Ко – коефіцієнт забезпеченості власними коштами;  
Ктл – коефіцієнт поточної ліквідності;  
Ки – інтенсивність обігу авансованого капіталу, яка характеризує обсяг реалізованої 

продукції, яка приходиться на 1 у. о. коштів, вкладених у діяльність підприємства;  
Км – коефіцієнт менеджменту, який характеризується відношенням прибутку від 

реалізації до величини виручки від реалізації;  
Кпр – рентабельність власного капіталу (відношення балансового прибутку до 

власного капіталу. 
Якщо рейтингове число R для підприємства є більшим за 1, то підприємство 

знаходиться у задовільному стані, якщо менше за 1 – у незадовільному. 
R-модель прогнозу ризику банкрутства. Вченими Іркутської державної економічної 

академії була запропонована власна 4-факторна модель пронозу ризику банкрутства, котра 
має наступний вигляд:   

R=8,38•K1+K2 +0,054•K3 +0,63•K4  ,                                          (7) 
де К1 – відношення обігового капіталу до активів;  
К2 – відношення чистого прибутку до власного капіталу;  
К3 – відношення виручки від реалізації до активів;  
К4 – відношення чистого прибутку до інтегральних витрат підприємства.  
Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі 

визначається наступним чином: 
Зони банкрутства 

Значення R Вірогідність банкрутства, % 
Менше 0 Максимальна (90-100) 

0–0,18 Висока (60-80) 
0,18–0,32 Середня (35-50) 

0,32–0,42 Низька (15-20) 

Більше 0,42 Мінімальна (до 10) 

 
Прогнозна модель Таффлера: 
 

ZТ=0,53• Х1+0,13• Х2+0,18• Х3+0,16• Х4,                                                         (8) 
де Х1 – відношення операційного прибутку до короткострокових зобов'язань;  
Х2 – відношення обігових активів до суми зобов'язань підприємства;  
Х3 – відношення короткострокових зобов'язань до суми активів; 
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Х4 – відношення виручки від реалізації до суми активів. 
Якщо величина інтегрального показника більша за 0,3, це говорить про те, що у 

підприємства непогані довгострокові перспективи, а якщо менша за 0,2, то банкрутство є 
більш ніж вірогідним. Проміжок від 0,2 до 0,3 становить так звану „зону невизначеності‖. 

Модель Фулмера. Модель прогнозує банкрутство у 98% випадків на рік вперед і у 
81% випадків на два роки вперед. Має такий загальний вигляд:  

 
Н=5,528 •V1+0,21•V2 +0,073•V3 +1,27•V4 -0,12V5+2,335V6+0,575•V7 +1,083•V8 +0,894•V9 -6,075 ,     (9) 

 
де V1 – відношення нерозподілених прибутків минулих років до сукупних активів;  
V2 – відношення об'єму реалізації до сукупних активів;  
V3 – відношення прибутку до сплати податків до сукупних активів;  
V4 – відношення грошових потоків до повної заборгованості;  
V5 – відношення суми боргу до сукупних активів;  
V6 – відношення поточних пасивів до сукупних активів;  
V7 – натуральним логарифм (ln) від суми матеріальних активів;  
V8 – відношення обігового капіталу до повної заборгованості;  
V9 – натуральний логарифм (ln) від величини відношення прибутку до сплати 

відсотків і податків до суми сплачених відсотків. 
За результатами моделі можна одержати наступним прогноз: настання 

неплатоспроможності неминуче при Н<0; при Н≥0 компанія функціонує нормально. 
Модель Ж. Депаляна. Згідно цієї моделі ймовірність банкруства визначається за 

формулою:  
N=25 •R1+25•R2 +20•R3 +20•R4 +10•R6  ,                                  (10) 

де R1 – коефіцієнт обороту запасів;  
R2 – коефіцієнт поточної ліквідності;  
R3 – коефіцієнт левериджу;  
R4 – рентабельність активів;  
R5 – ефективність виробництва. 
Підприємство вважається фінансово стабільним при показнику N, що перевищує 100. 

В іншому випадку високою є ймовірність банкрутства. 
Модель Чессера. Оціночні показники цієї моделі наступні:  
 

Y= -2,0434 - 0,5324• Х1+0,0053• Х2 - 6,6507 Х3+4,4009• Х4 - 0,0791• Х5 - 0,1020• Х6,  (11) 
де Х1 – частка готівки та короткострокових фінансових вкладень у сукупних активах;  
Х2 – відношення нетто-продажів до найбільш ліквідних активів;  
Х3 – відношення брутто-доходів до сукупних активів;  
Х4 – відношення сукупної заборгованості до сукупних активів;  
Х5 – відношення основного капіталу до чистих активів;  
Х6 – відношення оборотного капіталу до нетто-продажів. 
Змінна Y, яка являє собою лінійну комбінацію незалежних змінних, використовується 

для оцінки ймовірності банкрутства у наступній формулі: 

,
1

1
Ye

P


                                                                        (12) 

де е = 2,71828. 
 
Порогове значення показника Р дорівнює 0,50. При показнику, вищому за порогове, 

ймовірність банкрутства - висока. 
Зауважимо, що у вітчизняній практиці зазначені моделі застосовуються мало, 

оскільки не враховують галузевих особливостей розвитку підприємств та притаманних їм 
форм організації бізнесу. Ідеться про суто теоретичний характер підходів до прогнозування 
банкрутства. У вітчизняних умовах дані такого прогнозування є вельми суб‘єктивними і не 
дають підстав для практичних висновків. Мають бути розроблені вітчизняні моделі 
прогнозування з урахуванням галузевих особливостей.  

Робота з прогнозування банкрутства може бути організована як на самому 
підприємстві, так і за його межами, наприклад на базі консалтингової фірми, яка обслуговує 
це підприємство. 
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ЛЕКЦІЯ 3 

Тема 3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства 

Навчальна мета: Розкрити принципи, зміст та послідовність складання плану досудової 

та фінансової санації підприємства у судовому порядку , охарактеризувати повноту і мету 

висвітлення окремих розділів. Висвітлення особлив остей узгодження плану фінансової 

санації. 

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 15 хв. 

2. 15 хв. 

3.15 хв. 

4. 15 хв. 

5.10 хв. 

6. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-5, 9-16,18-31,37,39-47. 

 

 
ПЛАН 

1. Складання і погодження плану фінансового оздоровлення підприємства в 
процесі досудової санації. 

2. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства в ході 
процедури розпорядження майном боржника. 

3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства в ході 
процедури санації. 

4. План реорганізації боржника у ході провадження справи про банкрутство. 
5. Оцінка ефективності реалізації плану фінансової санації. 

 
 

1. Складання і погодження плану фінансового оздоровлення підприємства в процесі 
досудової санації 

Санація боржника до порушення справи про банкрутство - система заходів щодо 
відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, 
акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, 
кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття 
організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-
економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у 
справі про банкрутство. Надання фінансової допомоги боржнику зобов'язує його, як 
правило, взяти па себе певні зобов'язання перед особами, які надали таку допомогу. Таким 
чином, погодження плану фінансового оздоровлення підприємства в процесі досудової 
санації відбувається на основі договорів, укладених між санатором та са-нованим 
підприємством. 

Розробляти план санації підприємства, що перебуває в кризовому стані, можуть 

працівники підприємства, представники потенційного санатора чи керуючий санацією. 

Уповноважений орган у разі виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 

приймає  рішення про проведення досудової санації. 

Про рішення  щодо  проведення  досудової  санації  кредиторів повідомляє керівник 

підприємства у п'ятиденний термін з  дня  його отримання. 

Для  розроблення  плану  досудової санації на підприємстві утворюється робоча група 

на чолі з керівником підприємства, до складу якої входить також представник 

уповноваженого органу та можуть залучатися кредитори за їх згодою. 

У разі надходження пропозицій від потенційних інвесторів план досудової санації 

розробляється за їх участю.  

План  досудової  санації розробляється у місячний термін з дня  прийняття  рішення  

щодо  її  проведення   і   подається   на затвердження уповноваженому органові. 
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План досудової санації повинен містити: 

     реквізити підприємства (повна назва, юридична адреса, організаційно-правова 

форма, орган управління); 

     відомості про фінансово-господарське становище; 

     заходи щодо відновлення  платоспроможності  (реструктуризація підприємства,      

перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв,  відчуження 

основних засобів,  передача майна  в  оренду,  відстрочення  та  (або)  розстрочення 

платежів, переоформлення  короткотермінових кредитів у довготермінові, скорочення 

чисельності працюючих тощо) і терміни їх здійснення; 

     розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів; 

     визначення джерел фінансування заходів (зобов'язання інвесторів, кредиторів 

щодо погашення боргу або надання фінансової допомоги, кошти державного бюджету,  

кошти, отримані від оренди майна, відчуження основних засобів, погашення дебіторської 

заборгованості, кредити банків тощо); 

     умови участі  інвесторів  і кредиторів у проведенні досудової санації (набуття 

права власності на майно підприємства  відповідно до  законодавства,  розпорядження 

частиною його продукції,  оренда майна   підприємства,   задоволення   вимог   кредиторів    

шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора тощо); 

     очікувані наслідки виконання плану досудової санації. 

Термін проведення досудової санації не повинен перевищувати 12 місяців.  В 

окремих випадках  уповноважений  орган може продовжити термін, але не більше ніж на 6 

місяців. 

Керівники підприємств несуть відповідальність згідно із законодавством за   

достовірність інформації, що подається уповноваженому органові. Уповноважений орган у 

місячний термін розглядає та затверджує або відхиляє поданий підприємством план  

досудової санації. Рішення про відхилення плану досудової санації приймається 

уповноваженим органом, якщо запропоновані заходи не забезпечують відновлення 

платоспроможності підприємства. 

У разі коли витрати на реалізацію заходів, передбачених планом досудової санації, 

пропонується фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, пропозиції про 

включення відповідних видатків до проекту державного бюджету на планований рік 

подаються Мінфіну та Мінекономіки. Заходи, пов'язані із відчуженням основних засобів, 

передачею структурних підрозділів підприємств та нерухомого майна в  оренду, 

погоджуються з Фондом державного майна в установленому порядку.  

 

План санації може містити умови про: 

виконання зобов‘язань боржника третіми особами; 

задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; 

відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань 

органів управління боржника відповідно до цього Закону. 

План санації обов‘язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості 

боржника з виплати заробітної плати. 

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, 

можуть бути: 

 реструктуризація підприємства; 

 перепрофілювання виробництва; 

 закриття нерентабельних виробництв; 

 відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини 

боргів, про що укладається мирова угода; 

 ліквідація дебіторської заборгованості; 

 реструктуризація активів боржника; 

 продаж частини майна боржника; 

 виконання зобов‘язань боржника власником майна боржника та його 

відповідальність за невиконання взятих на себе зобов‘язань; 
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 відчуження майна та погашення зобов‘язань боржника шляхом заміщення 

активів; 

 звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі 

виконання плану санації; 

 одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які 

звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується   позачергово за 

рахунок продажу майна боржника; 

 розміри, порядок і строки виконання зобов‘язань боржника; 

 відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. 

Крім того, мирова угода може містити умови щодо: 

 виконання зобов‘язань боржника третіми особами; 

 задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону; 

 інші способи відновлення платоспроможності боржника. 

Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в 

голосуванні або голосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не 

гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану 

санації. 

План санації може передбачити поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на 

категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких 

кредиторів. Умовами плану санації може встановлюватися різний порядок задоволення 

вимог для кредиторів різних категорій. 

Умови плану санації, а також мораторій на задоволення вимог кредиторів 

поширюються на вимоги всіх кредиторів, що виникли до затвердження плану санації 

боржника до порушення провадження у справі про банкрутство. 

План санації може передбачати призначення керуючого санацією. Порядок 

призначення, повноваження керуючого санацією визначаються у плані санації. 

 Загальні збори кредиторів скликаються боржником шляхом письмового повідомлення 

усіх кредиторів за даними бухгалтерського обліку боржника. 

Боржник повинен розмістити оголошення про проведення загальних зборів кредиторів 

на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду 

України. 

Порядок проведення зборів кредиторів визначається Положенням про порядок 

проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство. 

Пропонована нами структурно-логічна схема плану фінансового оздоровлення 

підприємства зображена в табл.6.  

Таблиця 6 

Структура плану фінансового оздоровлення підприємства 
Розділ 1 Загальні положення: назва боржника, сфера діяльності, назва інвестора (при наявності) 

Розділ 2 Правовий статус та структура власності: 

- правова форма організації бізнесу 

- структура власності боржника 

- організаційна структура 

Розділ 3 Аналіз фінансово-господарського стану боржника: аналіз фактичного фінансового стану 

підприємства аналіз причин фінансової кризи 

- оцінка сильних та слабких сторін підприємства, можливостей та загроз 

- обгрунтування доцільності санації 

Розділ 4 Перелік основних заходів фінансового оздоровлення підприємства: 

фінансові заходи 

виробничо-технічні заходи 

технологічні заходи 

правові заходи 

соціально-економічні заходи 

організаційні заходи 
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Розділ 5 Фінансування виконання плану санації: 

-фінансова участь керівництва підприємства 

- фінансова участь власників 

- фінансова участь кредиторів 

- фінансова участь держави 

- фінансова участь працівників підприємства -   фінансова участь фінансових організацій та 

інших суб'єктів у санації підприємства 

Розділ 6 Умови участі інвестора у санації підприємства (за наявності інвестора):  

- умови та обсяги фінансування інвестором заходів фінансового оздоровлення 

- зобов'язання   інвестора   виробничо-технічного,   організаційного, соціального характеру 

- умови набуття інвестором права власності на майно боржника 

Розділ 7 Відповідальність: 

- відповідальність боржника за невиконання умов угод, укладених згідно з планом санації 

- відповідальність інвестора за невиконання взятих на себе зобов'язань 

-  відповідальність інших сторін, що беруть участь у санації, за невиконання взятих на себе 

зобов'язань 

Розділ 8 Прогнозні результати виконання плану санації: 

- суми можливих прибутків чи збитків в результаті реалізації плану санації 

- термін відновлення платоспроможності боржника 

- розрахунок ефективності реалізації санаційних заходів 

 

2. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства в ході 

процедури розпорядження майном боржника 

Розпорядник майна повинен розробити разом з боржником не пізніше двох місяців від 

дня порушення провадження у справі про банкрутство план санації боржника та подати його 

на розгляд комітету кредиторів.  

До компетенції комітету кредиторів входить підготовка та укладення мирової угоди; 

схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього; визначення складу майна в 

разі продажу частини майна у процедурі санації боржника або ліквідації банкрута; внесення 

пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур 

розпорядження майном боржника чи санації боржника. 

У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний 

керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, 

акціонерів) боржника, забезпечений кредитор та в разі необхідності представник органу, 

уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого 

самоврядування. 

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів 

кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори. 

Конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог 

кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та кратну одній тисячі гривень. 

Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не 

враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, 

судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у 

справі про банкрутство. 

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів 

зобов‘язані прийняти одне з таких рішень: 

 схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення 

процедури санації і затвердження плану санації; 

 відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення 

процедури санації і зобов‘язання керуючого санацією підготувати план санації; 

 подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і 

зобов‘язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання 

боржником; 

 подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та 

відкриття ліквідаційної процедури; 

 подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди. 
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У підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна 

боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень: 

 ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі 

схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його 

забезпеченими кредиторами в встановленому порядку; 

 ухвалу про введення процедури санації та зобов‘язання керуючого санацією 

підготувати план санації у разі відхилення плану санації боржника зборами 

кредиторів або неподання його боржником; 

 постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 

 ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство; 

 ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення 

підсумкового засідання суду в межах граничного строку. 

Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення 

процедури санації строком на шість місяців. 

За вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів цей строк 

може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців. 

 

3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства в ході 

процедури санації 

Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий 

санацією згідно ухвали суду  зобов‘язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом 

кредиторів план санації боржника. 

Керуючий санацією зобов‘язаний попередньо погоджувати план санації державних 

підприємств або підприємств, у  зареєстрованому капіталі яких частка державної власності 

перевищує п‘ятдесят відсотків, з органом, уповноваженим управляти державним майном. 

Цей орган у десятиденний строк з дня одержання проекту плану санації зобов‘язаний його 

розглянути та надати свій висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації. 

Дії (бездіяльність) уповноважених державних органів щодо погодження плану санації 

можуть бути оскаржені керуючим санацією до господарського суду у межах провадження 

справи про банкрутство. 

У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та 

підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, 

позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об‘єкти інвестування та 

несе відповідальність за невиконання своїх зобов‘язань. Інвестор має право брати участь в 

обговоренні плану санації. 

План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План 

санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. 

Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності. 

План санації може містити умови про: 

виконання зобов‘язань боржника третіми особами; 

задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; 

відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань 

органів управління боржника. 

План санації обов‘язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості 

боржника з виплати заробітної плати. 

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, 

можуть бути: 

реструктуризація підприємства; 

перепрофілювання виробництва; 

закриття нерентабельних виробництв; 

відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, 

про що укладається мирова угода; 

ліквідація дебіторської заборгованості; 

реструктуризація активів боржника; 
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продаж частини майна боржника; 

виконання зобов‘язань боржника власником майна боржника та його відповідальність 

за невиконання взятих на себе зобов‘язань; 

відчуження майна та погашення зобов‘язань боржника шляхом заміщення активів; 

звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання 

плану санації; 

одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які 

звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується   позачергово за рахунок продажу 

майна боржника; 

інші способи відновлення платоспроможності боржника. 

План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з 

урахуванням їх черговості згідно реєстру кредиторів. 

План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий  на засіданні комітету 

кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. 

Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: 

схвалити план санації та подати його до господарського суду; 

відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про 

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 

відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про 

усунення арбітражного керуючого від виконання ним обов‘язків керуючого санацією та про 

призначення нового керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене 

рішення має містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду 

нового плану санації. 

Схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання 

комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до 

господарського суду. 

Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення 

обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття. Зазначене рішення 

повинно містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду 

нового плану санації, яке має відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття 

рішення про відхилення плану санації. Схвалений комітетом кредиторів план санації та 

протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд 

на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. 

Протокол засідання комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які 

голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.  

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк 

санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк , але не 

більше ніж на дванадцять місяців, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і 

виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника. 

Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і 

виносить ухвалу про затвердження плану санації. 

Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського 

суду не буде поданий план санації боржника, господарський суд має право прийняти 

рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно 

до цього Закону. 

 

3. Погодження плану санації забезпеченими кредиторами 

План санації протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про 

його схвалення затверджується всіма забезпеченими кредиторами. 

Якщо будь-хто із забезпечених кредиторів заперечує проти погодження плану санації, 

інші забезпечені кредитори можуть прийняти одне з таких рішень: 

- про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, 

встановленому цим Законом, та задоволення вимог такого кредитора за рахунок отриманих 

від продажу коштів; 
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- про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів. 

Якщо всі забезпечені кредитори заперечують проти погодження плану санації, інші 

кредитори можуть прийняти одне з таких рішень: 

- про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, 

встановленому цим Законом, та задоволення вимог забезпечених кредиторів за рахунок 

отриманих від продажу коштів; 

- про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів. 

Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію в господарський суд 

не буде подано плану санації боржника, суд має право прийняти рішення про визнання 

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 

Отже, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом" чітко регламентує питання, пов'язані з розробкою, затвердженням та 

реалізацією плану фінансової санації підприємства. В процесі провадження справи про 

банкрутство підприємство-боржник для реалізації оздоровчих заходів повинно в стислі 

терміни мобілізувати свої сили, активно вишукувати внутрішні та зовнішні джерела фінан-

сування санаційних процедур, виявити та подолати внутрішні причини фінансової кризи. 

Нижче наведено зразок плану санації підприємства в процесі провадження справи про 

банкрутство з залученням коштів інвестора. 

 

 

План санації 

____________________________(назва підприємства-Боржника) 

 

1. Загальні положення 

Даний план санації складений відповідно до статей 17, 18, 19, 20 Закону України "Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", схвалений 

комітетом кредиторів (протокол № ___від___________________) і спрямований на 

відновлення платоспроможності_________________(назва Боржника) та задоволення вимог 

кредиторів Боржника. План санації визначає також умови участі __________________(назва 

Інвестора), визнаного таким ухвалою  господарського  суду ________________(назва  

області)  від_________________ по справі № ___, в процедурі санації Боржника. 

 

2. Правовий статус та структура власності 

Підприємство-боржник створене у формі ВАТ (ЗАТ, ТзОВ, тощо). 

Статут____________(назва Боржника) зареєстровано__________(ким), 

___________(коли). 

Зареєстрований капітал Боржника складає _____ грн.. 

 

3. Аналіз фінансово-господарського стану Боржника 

Основним предметом діяльності Боржника є _______________________. 

Станом на _______________ балансова вартість основних засобів становить_____тис, грн. 

Нематеріальних активів станом на ________________ на підприємстві немає. 

Незавершене будівництво станом на____________ складає __________тис. грн. 

Станом на___________ на-підприємстві рахується: виробничих запасів на суму____ тис. 

грн., готової продукції - ___ тис. грн.., товарів - ___тис. грн.. 

Збитки підприємства станом на _________складають ____________тис. грн.. 

Аналіз фінансово-господарської діяльності даного підприємства показав значне 

перевищення позикових коштів над власними, незадовільний фінансовий стан підприємства 

та значну залежність від зовнішніх джерел фінансування. 

Основними причинами зниження фінансової стабільності підприємства є зменшення 

обсягів реалізації продукції та відповідно зростаюча збитковість. 

Ухвалою господарського суду ___________________(назва області) від __________ по 

справі затверджена загальна сума кредиторської заборгованості в сумі _____тис. грн. 

Підприємство протягом останніх З років працювало з мінімальною потужністю і 
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зазнавало значних збитків. Основними причинами незадовільних фінансових результатів 

слід вважати відсутність власних обігових коштів, значне збільшення витрат на 

виробництво, Що було обумовлено інфляцією, негнучкою системою ціноутворення, 

скороченням обсягів реалізації, в той час як рівень непрямих витрат зберігався на тому ж 

рівні, а по деяких статтях навіть збільшився. Крім цього, основними перешкодами в 

досягненні прибуткової роботи Боржника є: 

 значна зношеність технологічного обладнання; 

 застаріла виробнича технологія; 

 відсутність фінансових ресурсів для освоєння нових видів продукції, інвестувань в 

оновлення виробничих потужностей; 

 низький рівень маркетингу на підприємстві; 

 низький рівень контролю та управління за витратами на виробництво 

В той же час підприємство, незважаючи на ці та ряд інших причин, має і свої переваги та 

можливості, а саме: 

 асортимент продукції, що користується попитом на ринку, 

 наявність достатніх потужностей для ведення прибуткової діяльності; 

 наявність кваліфікованих працівників; 

 вигідне розташування; 

 вигідне транспортне сполучення. 

 

Основні заходи щодо санації підприємства 

З метою відновлення платоспроможності Боржника ст. 17 Закону України "Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачає 

.процедуру санації, В результаті успішно ,проведених заходів у процедурі санації 

збережеться спеціалізація підприємства, робочі місця, виробничі потужності, з'явиться 

ефективний власник і в кінцевому результаті буде досягнуто основної мети - в певний строк 

(д.,м.,р.) відновиться платоспроможність Боржника. 

В плані санації ________(назва Боржника) вибрано шлях, що дає можливість погасити 

борги, впровадити нові технології, ввести в дію високотехнологічне обладнання, частково 

змінити виробничу структуру Боржника. З метою відновлення платоспроможності 

підприємства планується проведення організаційно-господарських, фінансово-економічних, 

правових заходів, спрямованих на погашення кредиторської заборгованості шляхом 

Переведення боргових зобов'язань Боржника на Інвестора, який за умови виконання 

зобов'язань передбачених даним планом санації, відповідно до п. З ст.., 18 Закону України 

"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та плану 

санації набуває прав власності на майно Боржника. 

План санації______________(назва Боржника) передбачає наступні заходи: 

1. Перевід боргів Боржника на Інвестора_______________(назваІнвестора) шляхом 

укладення між Боржником, Інвестором і Комітетом кредиторів Угоди про перевід боргу. 

Згідно Угоди про перевід боргу Боржник передає, а Інвестор приймає на себе зобов'язання 

першого і стає боржником перед кредиторами, визнаними Ухвалою господарського суду 

___________________(назва області) по справі № ___ від_____________ на загальну суму 

____грн.____коп. 

Угода про перевід боргу є невід'ємним додатком до даного плану санації. 

2. Інвестор зобов'язується сплатити кредиторам переведений на нього борг в сумі _____ грн. 

___ коп. в строк до _________, відповідно до графіка погашення кредиторської 

заборгованості, що додається до даного плану санації, в черговості задоволення вимог 

кредиторів, передбаченій ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом". 

У випадку виникнення об'єктивних причин, що не дозволить Інвестору в зазначений строк 

розрахуватися з кредиторами, рішенням Комітету кредиторів цей строк може бути 

продовжено, але не більше ніж до__________________ . 

3. За умови виконання Інвестором взятих на себе зобов'язань по сплаті кредиторам 
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переведеного боргу Інвестор набуває права власності на майно Боржника на суму___ грн. 

___ коп.. та до нього переходять майнові права (дебіторська заборгованість) Боржника на 

суму ____грн., що обраховується по даних бухгалтерського обліку Боржника. 

Перехід права власності на майно та перехід майнових прав Боржника до Інвестора 

оформляється Договором передачі майна, невід'ємною частиною якого є акт прийому-

передачі майна на суму____ грн.: ___коп., що підписується з одного боку Інвестором, а з 

другого боку Боржником в особі керуючого санацією та посвідчується нотаріально, а також 

укладенням договору про уступку вимоги дебіторської заборгованості Боржника на суму ___ 

грн., що укладається між інвестором та Боржником, в особі керуючого санацією. 

Організаційно-господарські заходи, здійснювані інвестором: За умови переходу до 

інвестора визначених даним планом санації майна та майнових прав Боржника в строк до 

__________.  

Інвестор зобов'язується: 

 встановити лінію для виробництва (назва продукту) вартістю _________тис, грн.; 

 встановити обладнання для упаковки (назва асортимент готової продукції) вартістю 

_______тис. грн.; 

 провести ремонт наявного технологічного обладнання. 

Інвестор також бере на себе зобов'язання: 

 зберегти спеціалізацію даного підприємства; 

 налагодити та вдосконалити маркетингові дослідження з метою відпрацювання схеми 

збуту готової продукції; 

 вивести підприємство на рівень прибуткової діяльності; 

 досягти скорочення витрат на виробництво у порівнянні з витратами Боржника. 

 

Фінансування виконання плану санації 

Джерелами фінансування виконання плану санації є власні кошти Інвестора, погашення 

дебіторської заборгованості Боржника, кошти, отримані від господарської діяльності 

Боржника в умовах санації, кредити комерційних банків. 

Дані кошти будуть направлятися на: 

 погашення кредиторської заборгованості Боржника,- в порядку, передбаченому даним 

планом санації; 

 погашення поточної заборгованості по зарплаті; 

 погашення поточної кредиторської заборгованості; 

 розрахунки з постачальниками; 

 сплату чергових платежів по податках і зборах (обов'язкових платежах); 

 збільшення обсягу реалізації товарної продукції; 

 витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство; 

 збереження спеціалізації виробництва та робочих місць; 

 фінансування інших виробничих програм. 

Оплата праці керуючому санацією здійснюється згідно ст. 27 Закону України "Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в розмірі 

середньомісячної заробітної плати керівника підприємства, крім цього проводиться 

відшкодування витрат згідно з наданим кошторисом витрат. У випадку виконання плану 

санації Інвестором виплачується додаткова винагорода керуючому санацією у розмірі ____ 

% від суми переведеного на Інвестора боргу. 

Додаткова винагорода виплачується не пізніше 5-ти денного строку від дня підписання і 

нотаріального посвідчення документів, що посвідчують перехід права власності на майно та 

майнові права Боржника до Інвестора. 

 

Умови участі інвестора____________(назва Інвестора) 

Дане підприємство реструктуризується шляхом передачі боргових зобов'язань, визнаних 

Господарським судом, Інвестору. 

Інвестор набуває права власності на майно Боржника на умовах, визначених в розділі IV 
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плану санації. 

За умови дострокового виконання Інвестором взятих на себе зобов'язань по сплаті 

кредиторам переведеного боргу Інвестор набуває права власності на майно Боржника на 

суму _______ грн. ____ коп.___ та до нього переходять майнові права (дебіторська 

заборгованість) Боржника на суму______ грн., що рахується по даних бухгалтерського 

обліку Боржника. 

Перехід права власності на майно та перехід майнових прав Боржника до Інвестора 

оформляється Договором передачі майна, невід'ємною частиною якого є акт прийому-

передачі майна на суму _______ грн. ___ коп., що підписується з одного боку Інвестором, а з 

другого боку Боржником в особі керуючого санацією та посвідчується нотаріально, а також 

укладенням договору про уступку вимоги дебіторської заборгованості Боржника на суму 

грн., що укладається між Інвестором та Боржником в особі керуючого санацією. 

Інвестор, крім вищевказаного, набуває майнових прав на власність Боржника (майно і 

майнові права) на суму фактичних витрат на проведення процедури санації відповідно до п. 

3 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом". 

Інвестор здійснює поточні платежі господарської діяльності після переходу до нього 

права власності на майно та майнові права Боржника, передбаченого даним планом санації. 

 

Відповідальність 

Відповідно до п. 8 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом" у разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно з 

планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло 

у зв'язку з проведенням процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі 

про банкрутство. 

У випадку невиконання Інвестором взятих на себе зобов'язань по даному плану санації, а 

саме у випадку несплати кредиторам у визначені даним планом санації строки переведеного 

на нього боргу, не встановлення у визначені розділом 4 даного плану санації строки лінії для 

виробництва продукту та обладнання для упаковки готової продукції Комітет кредиторів 

(керуючий санацією, власник Боржника) має право звернутися до господарського суду з 

вимогою про усунення Інвестора від участі в процедурі санації Боржника з відшкодуванням 

заподіяної Інвестором Боржнику шкоди. 

 

Прогнозні результати виконання плану санації 

Реалізація заходів щодо відновлення платоспроможності_____________(назва Боржника) 

забезпечить в строк до _____________ . вихід підприємства з процедури банкрутства, 

створить необхідні умови для поліпшення його економічного стану, зокрема, перевівши 

борги на Інвестора, підприємство стає фінансове здоровою структурою, а також буде 

ліквідована заборгованість по заробітній платі. 

Впровадження нових технологій та виконання всіх умов, передбачених планом санації, 

дозволить забезпечити випуск конкурентоспроможної і високоякісної продукції» створить 

для району продуктивного платника податків, забезпечить робочими місцями частину 

населення району. 

 

Керуючий санацією                                              ___________ підпис 

 

Даний зразок плану санації боржника в процесі провадження справи про банкрутство 

відповідає пропонованій в таблиці 6 структурі плану санації підприємства та може слугувати 

основою для розробки реальних планів фінансового оздоровлення вітчизняних суб'єктів 

господарювання в сучасних умовах. 

 

4. План реорганізації боржника у ході провадження справи про банкрутство 

Господарський суд спеціальною постановою затверджує умови санації підприємства-

боржника, які можуть набрати форми: 
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а) плану реорганізації (як правило, без збереження юридичної особи боржника); 

б) плану фінансової санації (зі збереженням юридичної особи боржника). 

План реорганізації. Як правило, план реорганізації розробляється в тому разі, якщо 

санація фінансується зовнішнім санатором. Обов‘язкові складові плану реорганізації такі: 

1) умови участі санатора в задоволенні вимог кредиторів; 

2) умови та порядок реорганізації юридичної особи боржника; 

3) механізм виплати санатором боргу кредиторам (строки, послідовність, форми 

тощо). 

Перша складова цього плану має містити угоду між боржником і санатором про 

переведення боргу на санатора, що можливо лише за згодою кредиторів. Якщо у справі про 

банкрутство всього один кредитор, його згода на переведення боргу може бути викладена в 

листі на ім‘я господарського суду або в угоді між ним, боржником і санатором. Участь 

санатора у фінансуванні боржника може полягати в залученні його до складу учасників 

(власників) підприємства. Це може відбуватися як у разі збереження юридичного статусу та 

правової форми організації бізнесу боржника, так і в разі реорганізації останнього. 

Друга складова плану реорганізації полягає в узгодженні умов реструктуризації  

зареєстрованого капіталу юридичної особи боржника. Суть даної реструктуризації полягає в 

частковій або повній зміні власника зареєстрованого капіталу юридичної особи боржника на 

користь санатора. Якщо суб‘єкт банкрутства — господарське товариство, умови 

реструктуризації зареєстрованого капіталу узгоджуються між його учасниками та 

санаторами. 

Санатора можна включити до складу учасників (власників) підприємства такими 

основними способами: 

а) під час збільшення зареєстрованого капіталу боржника, коли всі або більшу 

частину корпоративних прав нової емісії викуповує санатор; 

б) у результаті перевідступлення частини корпоративних прав на користь санатора 

власниками підприємства, що підлягає санації; 

в) у результаті злиття, поглинання чи приєднання. 

Якщо юридична особа боржника заснована у формі підприємства, зареєстрований 

капітал якого не поділений на частки, акції (унітарне підприємство), то однією з умов 

санації має бути перетворення унітарного підприємства на господарське товариство , у  

зареєстрованому капіталі якого санатор отримує певну обумовлену частку або пакет акцій, 

що відповідає обсягу переведеного на нього боргу або зробленого ним внеску на рахунок 

боржника. Зрозуміло, що юридичний статус боржника при цьому зазнає змін. 

Санація реструктуризацією може бути інструментом приватизації цілісного 

майнового комплексу державного унітарного підприємства або часток (паїв, акцій) держави 

в господарських товариствах. Продаж пакетів акцій, що належать державі у  

зареєстрованому капіталі акціонерного товариства — боржника, можливий (якщо 

претендентів на одноосібну участь у санації цього товариства кілька) через аукціон або за 

конкурсом під конкретні зобов‘язання санатора стосовно фінансового оздоровлення 

підприємства, збереження напрямку діяльності й робочих місць тощо. У таких випадках ці 

зобов‘язання стають невід‘ємними умовами плану санації. Умови санації державних 

підприємств реорганізацією, тобто частковою зміною власника його зареєстрованого 

капіталу, погоджуються з органом, уповноваженим управляти державним майном, а також з 

Антимонопольним комітетом. 

Третя складова розглядуваного плану — погодження між санатором та кредиторами 

умов виплати боргу (строки, послідовність та форми). 

Санація затверджується господарським судом лише тоді, коли погоджено умови 

щодо всіх трьох складових розглянутого плану. Якщо пропозицію про санацію прийнято і 

затверджено, вважається, що мета провадження у справі про банкрутство досягнута. 

З метою задоволення вимог кредиторів план реорганізації може передбачати продаж 

підприємства-боржника як цілісного майнового комплексу. При цьому можливі такі варіанти 

щодо реорганізації боржника та погашення його заборгованості: 

1) Злиття, приєднання чи поглинання: усі майнові права та обов‘язки переходять до 
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підприємства-правонаступника, який вживає заходів щодо погашення заборгованості 

боржника. Колишні власники корпоративних прав боржника втрачають їх, отримуючи при 

цьому компенсацію — узгоджену (як правило, ринкову) вартість цих прав або відповідну 

кількість корпоративних прав підприємства-правонаступника. 

2) Цілісний майновий комплекс підприємства має бути викуплений за встановленою 

на відкритих торгах ціною, перейшовши у власність іншої юридичної особи. Заборгованість 

боржника при цьому не переходить до правонаступника, а погашається за рахунок виручки 

від реалізації ліквідаційної маси (цілісного майнового комплексу), яка надходить на рахунок 

юридичної особи-боржника. 

 

5. Оцінка ефективності реалізації плану фінансової санації 

Розрахунок ефективності реалізації плану фінансової санації підприємства дозволяє 

визначити доцільність процесу санації загалом, а також оцінити альтернативні форми 

фінансового оздоровлення. Традиційно економічна ефективність визначається як 

співвідношення результатів та затрат. Для фінансової санації господарюючого суб'єкта 

результатом є очікуваний додатковий прибуток, що отримується після реалізації плану 

санації. Затратами будемо вважати розмір вкладень на розробку та реалізацію плану 

фінансової санації. Таким чином, ефективність санації (Е) можна розрахувати такі: 

Е=ДП/СВ,                                                            (18) 

де: ДП- очікуваний додатковий прибуток за результатами реалізації плану санації;  

СВ - розмір укладень на проведення санаці , 

Очікуваний додатковий прибуток, що отримується після реалізації плану санації 

розраховується як різниця між дисконтованою (тобто приведеною до теперішньої вартості) 

величиною прибутку після реалізації плацу, санації та існуючою в даний момент часу 

величиною прибутку (збитків) підприємства. Отже формула розрахунку даного показника 

має вигляд: 

ДП=ПКд-ПП,                                                      (19) 

де: ПКд - прибуток підприємства після проведення санації' (дисконтований); 

 ПП - прибуток (збитки) підприємства до проведення санації.  

Дисконтована величина прибутку після реалізації плану санації розраховується за 

формулою: 

ПКд=ПКо/(1+R)
N
,                                               (20) 

де: ПКо - очікуваний прибуток підприємства після проведення санації;  

R—ставка дисконту;  

N- термінсанації(років). 

Необхідно зазначити, що ставка дисконту R вибирається на рівні очікуваної на ринку 

дохідності капіталовкладень. 

Також при розрахунку ефективності реалізації плану фінансової санації підприємства 

можна використовувати додаткову вартість підприємства, яка створена в результаті 

застосування санаційних заходів. Вона розраховується за формулою: 

ДВ=ПВ-ЛВ,                                                      (21) 

де: ДВ — додаткова вартість підприємства, створена в результаті виконання плану 

санації; 

 ПВ— прогнозована ринкова  вартість  підприємства  після  проведення санації;  

ЛВ — ліквідаційна вартість підприємства до проведення санації.  

При застосуванні в процесі реалізації плану санації таких заходів, як злиття чи 

приєднання, формулу розрахунку додаткової вартості необхідно дещо модифікувати: 

ДВ = ПВн-(РВ1+РВ2),                                         (22) 

де: ПВн - прогнозована ринкова вартість новостворюваного підприємства після 

проведення санації 

 РВ1,РВ2 - ринкова  вартість окремих підприємств, що об'єднуються в процедурі санації. 

Варто відмітити, що ефективність санаційних заходів, ліквідність, платоспроможність та 

прибутковість буде забезпечена тільки в тому разі, якщо фінансова робота на підприємстві 

буде організована з неухильним дотриманням вимог санаційної концепції в операційній; 
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інвестиційній та фінансовій діяльності. 

 

ЛЕКЦІЯ 4 

Тема 4. Санаційний аудит 
Навчальна мета: Обґрунтувати зміст санаційного аудиту, методи, порядок та 

програму його проведення. Визначити основні етапи та здійснити їх характеристику. 
Розкрити зміст та механізм аудиту фінансової сфери підприємства, особливості проведення 
аудиту в процесі фінансової санації підприємства. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 5 хв. 
2. 5 хв. 
3. 65 хв. 
6. Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література:1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 
 

ПЛАН 
1. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення 

ознак неплатоспроможності підприємства. 
2.  Інформаційно-організаційне забезпечення проведення аналізу. 
3. Методичне забезпечення заповнення складання звіту за результатами 

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного 
підприємства  

 
1. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення 

ознак неплатоспроможності підприємства 
З прийняттям Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», яким передбачена можливість досудової санації, а також санації 
підприємства і укладання мирової угоди під час провадження справи про банкрутство, 
питання проведення саме санаційного аудиту підприємств набуває надзвичайної актуальності. 
Адже рішення санаторів, кредиторів, господарського суду щодо застосування процедури 
санації чи мирової угоди істотно залежить від висновків санаційного аудиту досліджуваного 
підприємства. 

Зазначеним Законом передбачено, зокрема, що для з‘ясування фінансового стану боржника 
суддя на підготовчому засіданні суду чи під час розгляду справи про банкрутство може 
призначити експертизу фінансового стану та наявного в підприємства плану санації. Окрім цього, 
якщо боржник звернеться до суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство, на 
підготовчому засіданні з‘ясовуються ознаки його неплатоспроможності. Господарський суд в 
ухвалі щодо порушення справи про банкрутство може зобов‘язати боржника подати аудиторський 
висновок або провести аудит. Якщо в боржника немає для цього коштів, господарський суд може 
призначити аудит за рахунок кредитора лише за згодою останнього. У такому разі йдеться, з 
одного боку, про аудит з метою встановити наявність підстав для порушення справи про 
банкрутство, а з іншого — про санаційний аудит, що має визначити доцільність санації 
підприємства. 

Арбітражні керуючі у практиці оцінювання загрози неплатоспроможності боржника 
згідно чинного законодавства використовують Методичні рекомендації щодо виявлення 
ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Мінекономіки 
від 26 жовтня 2010 року N 1361. Обгрунтування неплатоспроможності боржника 
здійснюється згідно вказаних рекомендацій ,а всі інші підходи можуть використовуватися в 
якості допоміжних.  

У вказаних рекомендаціях чітко визначено наступні терміни: 
 неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності 

виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед 
кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати 
страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів 
(обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності; 
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 платоспроможність (ліквідність) - один з основних якісних показників діяльності 
підприємства, що визначає спроможність підприємства здійснювати платежі, 
розраховуватися з боргами в необхідному обсязі та в зазначений термін наявними у нього 
коштами або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності;  

 доведення до банкрутства - умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої 
заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-засновником 
(учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до 
стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало 
великої матеріальної шкоди державі чи кредитору;  

 приховування банкрутства - умисне приховування громадянином-засновником 
(учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої 
фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало 
великої матеріальної шкоди кредиторові;  

 фіктивне банкрутство - завідомо неправдива офіційна заява громадянина-
засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само 
громадянина-підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів 
і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам 
або державі;  

Об'єктом аналізу є фінансово-господарський стан підприємств, зокрема фінансові, 
виробничі та інвестиційні аспекти їх діяльності.  

Суб'єктами аналізу є власники, органи, уповноважені управляти майном, або особи, які 
заінтересовані в отриманні інформації щодо діяльності підприємства (державний орган з 
питань банкрутства, арбітражний керуючий, органи податкової служби, керівництво).  

Під час проведення аналізу визначаються:  
1. стан фінансово-господарської діяльності підприємства, структура його балансу 

(задовільна чи незадовільна) та обґрунтованість визнання підприємства 
неплатоспроможним;  

2. тенденції щодо динаміки основних показників ефективності діяльності 
підприємства;  

3. можливість використання санаційних процедур для поліпшення фінансово-
господарського стану підприємства та виведення його з неплатоспроможного стану;  

4. наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного 
банкрутства чи доведення до банкрутства.  

2. Інформаційно-організаційне забезпечення проведення аналізу  

Основними джерелами інформації для проведення аналізу є:  
 установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка 

про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за 
наявності);  

 баланс підприємства (форма N 1, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 1-
м);  

 звіт про фінансові результати (форма N 2, для суб'єктів малого підприємництва - 
форма N 2-м);  

 звіт про рух грошових коштів (форма N 3);  
 звіт про власний капітал (форма N 4);  
 примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);  
 звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ);  
 обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-

інновація);  
 звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 

1-Б);  
 звіт з праці (форма N 1-ПВ);  
 звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами 

праці (форма N 1-ПВ (умови праці));  
 звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ);  
 звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП);  
 інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів 

виробництва.  



 43 

Під час проведення аналізу використовуються показники згідно з переліком, 
визначеним у додатку 1. Система показників оцінки фінансово-господарського стану 
підприємства наведена у додатку 2. За результатами проведення аналізу складається звіт за 
формою згідно з додатком 3.  

3. Методичне забезпечення заповнення складання звіту за результатами 
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного 
підприємства  

Звіт розроблений відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом", наказу Мінфіну від 31.03.99 N 87 "Про 
затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Мін'юсті 
21.06.99 за N 391/3684 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів.  

1. Загальна характеристика підприємства  
У цьому розділі зазначається інформація про найменування підприємства, дату його 

утворення, підпорядкованість, вид економічної діяльності, форму власності (частку 
державної власності), організаційно-правову форму господарювання, статус, а також про 
керівництво підприємства. Дані вносяться до таблиці 1 "Загальна характеристика 
підприємства".  

2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності  
2.1. Оцінка фінансового стану підприємства  
Оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні три календарні 

роки для формування загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За 
результатами аналізу показників складається висновок про спрямованість змін та їх вплив на 
стан платоспроможності підприємства.  

За результатами розрахунку показників заповнюється таблиця 2 "Основні показники, 
що визначають фінансово-господарський стан підприємства" і здійснюється аналіз змін 
(шляхом зіставлення розрахованих показників з оптимальними значеннями) та стану 
платоспроможності підприємства за результатами періоду, що аналізується.  

2.2. Аналіз фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення 
можливості санації підприємства  

2.2.1. Аналіз необоротних активів  
Під час аналізу необоротних активів підприємства з'ясовується відповідність суми 

статті балансу "Необоротні активи" підприємства галузевим особливостям.  
Проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз необоротних активів 

підприємства, за результатами якого заповнюється таблиця 3 "Вертикальний та 
горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства".  

Горизонтальний фінансовий аналіз проводиться з метою вивчення динаміки окремих 
фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний період часу. 
Розраховуються абсолютні та відносні зміни, темпи зростання (приросту) окремих 
показників (доходу, витрат, активів тощо) за ряд періодів і визначаються загальні тенденції 
їх змін.  

Вертикальний фінансовий аналіз використовується для дослідження структури засобів 
і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних 
та оцінювання цих змін.  

Окремо аналізується майно, яке отримане або знаходиться в оренді, а також основні 
засоби та інші необоротні активи, які знаходяться під заставою, з метою встановлення 
ймовірності стягнення цього майна.  

Для оцінки стану незавершеного будівництва визначаються ступінь його придатності 
та термін, протягом якого об'єкт перебуває у незавершеному стані.  

Згідно з результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 4 "Аналіз 
незавершеного будівництва" та визначаються ті об'єкти незавершеного будівництва, 
добудова яких економічно ефективна, а також ті, які можна реалізувати на ринку з 
найменшими додатковими витратами (за умови отримання розміру облікової вартості об'єкта 
або її приблизної суми).  

Якщо вартість незавершеного будівництва є незмінною або несуттєво зменшується, то 
доцільно проаналізувати етап та характеристики зазначених об'єктів, перспективи 
завершення будівництва.  

Для фінансового аналізу стану та показників відтворення основних засобів 
заповнюється таблиця 5 "Аналіз стану основних засобів підприємства" і робиться висновок 
про розмір та стан необоротних активів підприємства.  
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У разі коли загальна вартість необоротних активів підприємства становить у 
структурі балансу понад 50 відсотків, здійснюється ринкова оцінка основних засобів та 
нематеріальних активів, вартість яких перевищує один відсоток загальної вартості таких 
активів.  

З урахуванням інформації, наведеної у формі N 11-ОЗ, аналізується структура 
основних фондів за видами діяльності, тобто обґрунтовується належність складу основних 
фондів до основного виду діяльності підприємства, найбільша частка всіх його основних 
фондів, а основні фонди - залежно від строку їх служби.  

За результатами аналізу заповнюється таблиця 6 "Аналіз строку служби обладнання 
підприємства" та підсумовується, яка група основних фондів застаріла; обґрунтовується 
доцільність використання цих фондів або приймається рішення про їх реалізацію з метою 
залучення отриманих коштів до інших видів фінансово-господарської діяльності 
підприємства.  

Для узагальнення використання виробничого апарату підприємства здійснюється 
аналіз його виробничих потужностей, які характеризуються такими показниками:  

середньорічна виробнича потужність підприємства в цілому (у вартісному виразі), у 
тому числі щодо основних видів продукції;  

використання середньорічної виробничої потужності, у тому числі щодо основних 
видів продукції.  

Дані проведеного аналізу виробничих потужностей підприємства вносяться до таблиці 
7 "Використання виробничих потужностей".  

2.2.2. Аналіз оборотних активів  
Проводиться горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних активів підприємства, 

за результатами якого заповнюється таблиця 8 "Вертикальний та горизонтальний аналіз 
оборотних активів підприємства".  

Ефективність роботи підприємства визначається швидкістю обороту оборотних 
засобів: чим більша швидкість, тим ефективніше працює підприємство.  

Таким чином, у разі збільшення розміру оборотних засобів можна зробити висновок не 
тільки про зростання обсягів виробництва або цін на товарно-матеріальні запаси, але і про 
зменшення швидкості обороту оборотних засобів підприємства.  

При збільшенні розміру запасів підприємства необхідно проаналізувати, у зв'язку з чим 
це сталося: тобто, чи не виводяться активи з виробничого обороту, що, у свою чергу, 
призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршення фінансового стану 
підприємства.  

Крім того, аналізуються зміни в розмірі та структурі дебіторської заборгованості та 
запасів підприємства.  

У разі необґрунтованого збільшення цього показника робиться висновок про те, що 
підприємство кредитує своїх покупців (не отримує грошових коштів за реалізовану 
продукцію), використовуючи кредити банків для здійснення своєї фінансово-господарської 
діяльності, що, у свою чергу, призводить до збільшення кредиторської заборгованості та 
погіршення платоспроможності підприємства.  

Зростання запасів, непропорційне зростанню доходів, може свідчити про уповільнення 
їх обороту, відволікання фінансових ресурсів і погіршення фінансового стану підприємства.  

За таких умов доцільно проаналізувати причини надлишкового накопичення запасів та 
збільшення обсягів незавершеного виробництва, залишків готової продукції, відволікання 
активів з виробничого обороту.  

2.2.3. Аналіз власних оборотних засобів  
Власні оборотні засоби (різниця між оборотними активами підприємства та його 

короткостроковими зобов'язаннями) є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за 
рахунок власних коштів та короткострокових (поточних) зобов'язань. У разі коли 
підприємство має власні оборотні засоби, воно в змозі не лише сплатити свої поточні борги, 
але й розширити сферу своєї діяльності.  

Під час аналізу визначаються причини зменшення або збільшення значення власних 
оборотних засобів з метою подальшого виявлення впливу цих змін на маневреність власних 
оборотних засобів, яка характеризує частку запасів у розмірі власних оборотних засобів.  

2.2.3.1. Аналіз структури грошових потоків підприємства  
Інформація про рух грошових коштів підприємства використовується для оцінки 

можливості залучення та використання грошових коштів для фінансування підприємства і 
використання ним фінансових ресурсів.  



 45 

Загальна оцінка якості управління підприємством визначається за результатами 
аналізу руху грошових коштів щодо надходжень та видатків за трьома основними 
категоріями (таблиця 9 "Структура грошових потоків підприємства"):  

від операційної діяльності;  
від інвестиційної діяльності;  
від фінансової діяльності.  
Якість управління підприємством характеризується таким чином:  
"добре" - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної діяльності має 

позитивне значення, а від інвестиційної та фінансової - від'ємне.  
"норма" - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної та фінансової 

діяльності має позитивне значення, а від інвестиційної - від'ємне.  
"криза" - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної діяльності має 

від'ємне значення, а від інвестиційної та фінансової - позитивне.  
2.2.3.2. Аналіз формування власного капіталу  
Інформація щодо джерел формування тієї чи іншої складової власного капіталу 

відображена у таблиці 10 "Аналіз руху власного капіталу підприємства".  
Під час аналізу власного капіталу підприємства звертається увага на співвідношення 

коефіцієнтів надходження та вибуття. Перевага величини коефіцієнта надходження 
порівняно з величиною вибуття свідчить про накопичення власного капіталу.  

2.2.4. Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз структури, тенденцій та 
аналітичних показників)  

Хід проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 
неплатоспроможного підприємства:  

визначається дебіторська заборгованість, установлюється її обґрунтованість та строки 
виникнення;  

виявляється нормальна та невиправдана дебіторська заборгованість;  
установлюється ймовірність стягнення такої заборгованості та аналізуються заходи, які 

вживалися при її стягненні;  
аналізується облікова політика підприємства щодо створення резерву сумнівних боргів, 

визначається, чи відповідає вона нормам чинного законодавства, та з'ясовується, чи враховує 
підприємство ці норми під час нарахування резерву сумнівних боргів.  

На фінансовий стан підприємства впливає не наявність дебіторської заборгованості, а її 
розмір, рух і форма, тобто причини, у зв'язку з якими вона виникла.  

Розрізняється нормальна та невиправдана заборгованість.  
Невиправдана заборгованість - заборгованість щодо претензій, відшкодування 

матеріальної шкоди. Ця заборгованість являє собою форму незаконного відволікання 
оборотних коштів і порушення фінансової дисципліни.  

Крім того, необхідно згрупувати дебіторську заборгованість за строками її виникнення 
та проаналізувати, у зв'язку з чим утворилась довгострокова дебіторська заборгованість, а 
також з'ясувати, чи існує ймовірність її сплати. За результатами аналізу заповнюється 
таблиця 11 "Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення".  

При цьому досліджується динаміка загальної суми заборгованості протягом періоду, 
що аналізується. У разі збільшення її розміру аналізуються заходи, ужиті керівництвом 
підприємства щодо стягнення дебіторської заборгованості (повнота та своєчасність 
проведеної претензійної роботи). У разі зменшення - з'ясовується, яким чином погашена ця 
заборгованість: грошовими коштами, за рахунок взаємозаліку чи списання (при цьому 
вказуються причини списання).  

Для аналізу простроченої дебіторської заборгованості залежно від видів її виникнення 
заповнюється таблиця 12 "Аналіз простроченої дебіторської заборгованості". На підставі 
даних таблиці обґрунтовується розмір простроченої дебіторської заборгованості, 
визначаються етапи, на яких виник найбільший розмір цієї заборгованості (за допомогою 
вертикального аналізу таблиці); з'ясовується, яка з видів заборгованості є найбільш 
простроченою (горизонтальний аналіз показників таблиці).  

Крім того, аналізується структура простроченої дебіторської заборгованості, а саме: 
виділяється безнадійна заборгованість (відсутні первинні документи, підприємства-дебітори 
ліквідовані та виключені з ЄДРПОУ тощо) і та, що належить списанню у зв'язку зі спливом 
строків позовної давності.  

2.2.5. Аналіз кредиторської заборгованості  
Джерелом інформації для здійснення аналізу кредиторської заборгованості є третій і 

четвертий розділи пасиву балансу підприємства.  
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У ході аналізу оцінюються:  
структура кредиторської заборгованості (таблиця 13 "Структура поточної 

кредиторської заборгованості");  
наявність та характер простроченої кредиторської заборгованості, існування якої 

призводить до застосування відповідних фінансових санкцій до підприємства (таблиця 
"Структура простроченої кредиторської заборгованості", яка аналогічна за змістом таблиці 
12);  

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за строками її виникнення, а 
також підстави її виникнення. Слід проводити аналіз господарських договорів, виконання 
яких призвело до збільшення кредиторської заборгованості, на предмет доцільності їх 
укладення відповідно до основного виду діяльності підприємства, а також умови їх 
виконання.  

2.2.6. Аналіз прибутковості підприємства  
Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної 

реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності.  
У ході аналізу з'ясовуються:  
величина чистого прибутку, на яку змінився рівень прибутку від реалізації;  
тенденції зміни цих показників та фактори, якими обумовлені виявлені зміни.  
Визначається структура джерел формування чистого прибутку у відсотках чистого 

доходу (виручки) від реалізації (таблиця 14 "Формування чистого прибутку").  
Для аналізу динаміки розміру прибутку підприємства з'ясовується вплив таких 

основних показників, як дохід (виручка) від реалізації, податок на додану вартість, акцизний 
збір, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а також фінансові 
результати від іншої операційної діяльності, здійснення позареалізаційних операцій тощо.  

На підставі результатів заповнюється таблиця 15 "Аналіз структури прибутку 
підприємства" та визначається сфера діяльності підприємства (інвестиційна, фінансова або 
операційна), яка позитивно або негативно вплинула на фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування.  

У разі коли до збитків на підприємстві призвела не операційна діяльність, більш 
детально аналізується фінансова або інвестиційна діяльність з метою отримання висновку 
щодо наявності або відсутності ознак дій з доведення підприємства до банкрутства за 
рахунок "вимивання" прибутку, отриманого у ході операційної, фінансової або інвестиційної 
діяльності.  

Під час аналізу прибутковості підприємства та його діяльності заповнюється таблиця 
16 "Аналіз показників рентабельності (відсотків)".  

З метою визначення тих видів продукції, випуск яких є рентабельним та на які в 
подальшому необхідно орієнтувати виробництво, а також видів продукції, випуск яких 
вважається економічно недоцільним, тобто їх виробництво слід припинити, проводиться 
аналіз рентабельності окремих видів продукції. За результатами аналізу заповнюється 
таблиця 17 "Рентабельність окремих видів продукції".  

2.2.7. Аналіз витрат на виробництво  
У ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного управління 

виробничим процесом підприємства є повнота, достовірність та оперативність інформації 
про витрати на виробництво, які формують собівартість виготовленої продукції. Таку 
інформацію надає облік витрат виробництва, що є центральною підсистемою в 
інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від належної організації обліку витрат 
залежать рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів 
діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість 
планування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення.  

Витрати певного періоду одночасно визначаються з доходом, для отримання якого 
вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, 
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.  

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних 
періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу вартості активу 
(наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. Детально 
аналізуються ті статті витрат, які становлять найбільшу частку в структурі загальних витрат 
на виробництво. За результатами проведеного аналізу заповнюється таблиця 18 "Аналіз 
витрат на виробництво

"
.  

Крім того, аналізуються не лише витрати на виробництво, а і структура 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. На підставі 
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результатів аналізу заповнюється таблиця 19 "Аналіз формування фінансового результату 
від операційної діяльності".  

З урахуванням інформації, наведеної у формі статистичної звітності N 1П-НПП, 
проводиться аналіз структури виробництва продукції для визначення тієї продукції, яка 
становить найбільшу частку у виробництві. За результатами аналізу заповнюється таблиця 
20 "Аналіз структури виробництва продукції".  

2.2.8. Аналіз використання трудових ресурсів  
Аналізується рух працівників (кількість робітників, які були прийняті або звільнені 

протягом періоду, що аналізується) згідно з формами державної статистичної звітності з 
метою визначення безпосереднього впливу змін на чисельність працівників, а також впливу 
умов їх праці на фінансовий результат господарської діяльності підприємства.  

Результати аналізу вносяться до таблиці 21 "Аналіз трудових ресурсів підприємства".  
При цьому більш детально аналізуються причини, які призвели до втрат робочого часу 

(у разі коли вони мають суттєвий розмір), та з'ясовується наявність заборгованості з виплати 
заробітної плати.  

2.2.9. Аналіз інвестицій та інновацій  
Основною метою проведення аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності 

підприємства є визначення доцільності та ефективності її здійснення. Крім того, 
визначається можливість поліпшення фінансового стану підприємства (рівень його 
платоспроможності) за рахунок іммобілізації грошових коштів з інвестиційних вкладень до 
розрахунків з кредиторами.  

Результати аналізу вносяться до таблиць 22 "Аналіз технологічності структурних 
інвестицій в основний капітал", 23 "Аналіз інноваційної активності підприємства" та 24 
"Аналіз об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення".  

Під час аналізу інвестиційних вкладень визначається їх склад за видами, формами та 
терміном здійснення, а також доцільність здійснення цих інвестицій та їх ефективність для:  

виділення об'єктів соціальної інфраструктури;  
закриття виробництва нерентабельних видів продукції;  
освоєння випуску прогресивних видів продукції;  
продажу або здачі в оренду зайвих (не задіяних у виробництві) основних засобів.  
Таким чином, визначається доцільність санації підприємства або його ліквідації.  
3. Аналіз наявності (відсутності) ознак дій з приховування чи доведення до 

банкрутства або фіктивного банкрутства підприємства та визначення ознак втрати або 
відновлення платоспроможності  

3.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства  
Фіктивним може бути визнано банкрутство в разі, коли підприємство-боржник не 

задовольнило вимог кредиторів та зобов'язань перед бюджетом у повному обсязі, за 
наявності у нього на це можливості, на момент його звернення до господарського суду із 
заявою про визнання своєї неплатоспроможності.  

З метою визначення ознак фіктивного банкрутства визначається показник забезпечення 
зобов'язань боржника всіма його активами шляхом зіставлення суми активів боржника із 
сумою його зобов'язань.  

При здійсненні зазначених розрахунків до складу поточних зобов'язань належать: 
основна сума боргу; відсотки, штраф, пеня та неустойка (за наявності).  

У разі коли за результатами розрахунків показник забезпечення зобов'язань боржника 
всіма його активами перевищує одиницю при нульовій або позитивній рентабельності, це 
свідчить про наявність ознак фіктивного банкрутства на підприємстві.  

Під час виявлення ознак фіктивного банкрутства враховується наявність офіційної 
заяви власника або службової особи підприємства-боржника до господарського суду щодо 
порушення провадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства, на підставі 
якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної можливості задоволення вимог 
кредиторів, у тому числі зобов'язань перед бюджетом, у повному обсязі на момент звернення 
до суду.  

Як офіційну можна розглядати лише ту заяву, яка у разі подання неодмінно тягне за 
собою правові наслідки. З огляду на це офіційною вважається лише подана відповідним 
суб'єктом до господарського суду письмова заява про своє банкрутство. Така заява, зокрема, 
повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника із 
зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання.  

З огляду на це не може вважатися фіктивним банкрутством подання до господарського 
суду заяви, яка не може призвести до порушення справи про банкрутство, зокрема такої 



 48 

заяви, що не містить доказів заборгованості боржника, або ж заяви, поданої від імені 
юридичної особи - суб'єкта господарської діяльності, щодо якої не може застосовуватись 
процедура відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом (казенного 
підприємства, комунального підприємства, щодо якого на пленарному засіданні відповідної 
місцевої ради прийнято рішення про незастосування до даного підприємства положень 
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом" тощо).  

Завідомо неправдивою є заява, у якій викладені відомості про фінансову 
неспроможність, не відповідають дійсності та справжній фінансовий стан боржника дає 
змогу йому виконати свої зобов'язання.  

У ході визначення ознак фіктивного банкрутства заповнюється таблиця 25 "Показники 
аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства".  

3.2. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства  
Визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що 

починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак 
неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової 
неспроможності, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі 
вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.  

У ході визначення ознак дій з доведення до банкрутства аналізується рівень 
забезпечення зобов'язань кредиторів за період проведення аналізу.  

Рівень забезпечення зобов'язань кредиторів характеризується такими показниками:  
забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами (відношення суми активів 

боржника до суми його зобов'язань);  
забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами (відношення оборотних 

активів до суми зобов'язань боржника);  
розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та сумою його 

зобов'язань).  
Під час визначення ознак дій з доведення до банкрутства заповнюється таблиця 26 

"Показники для виявлення ознак дій з доведення до банкрутства".  
У разі встановлення, що вищезазначені показники погіршилися протягом періоду, який 

аналізується, з'ясовується причина погіршення цих показників шляхом перевірки фінансово-
господарських договорів підприємства.  

Економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий 
фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до 
погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема:  

 підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) 
договорів;  

 необгрунтованої виплати грошових коштів, необгрунтованої передачі третім особам 
майна;  

 прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають на 
виробничу, торговельну, іншу  зареєстровану діяльність підприємства, що призводить до 
фінансових збитків та втрат;  

 заплутування звітності, знищення документів або інформації, унаслідок чого 
неможлива ефективна робота підприємства тощо.  

Крім того, необхідно проаналізувати заходи, ужиті керівництвом підприємства, щодо 
стягнення заборгованості (повнота та своєчасність проведеної претензійно-позовної роботи) 
та своєчасності розв'язання проблем у виробничому процесі тощо.  

Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства можна визначити 
за такими основними ознаками:  

 зменшення розміру, приховування та заниження оцінки майна, яке знаходиться у 
розпорядженні підприємства;  

 штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості;  
 продаж задіяних у виробничо-господарській діяльності основних засобів (особлива 

увага приділяється договорам відчуження майна або оренди майна, зокрема перевіряється 
відповідність ціни реалізації ринковій та наявність дозволу на вказані операції органу, 
уповноваженого управляти майном);  

 продаж товарів (робіт, послуг), які виготовляє підприємство, за ціною, нижчою за 
собівартість, без належних економічних підстав (наприклад, регульована ціна реалізації, яка 
корегується за рахунок коштів державної підтримки; продаж за передоплатою; тимчасове 
зниження ціни в рекламних цілях; продаж морально застарілої продукції; продаж продукції, 
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що не користується попитом; продаж товарних залишків готової продукції для 
перепрофілювання або запуску нового виробництва; продаж товарних залишків (сезонної 
продукції) у зв'язку із закінченням сезону тощо);  

 у разі збиткової діяльності підприємства спрямування отримуваних грошових засобів 
та інвестицій на закупівлю товарів, робіт, послуг, безпосередньо не задіяних у виробничо-
господарській діяльності;  

 необґрунтоване зменшення або збільшення штату підприємства.  
3.3. Визначення ознак дій з приховування банкрутства  
Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство буде встановлено, що 

боржником подані недостовірні відомості про його фінансовий та майновий стан у 
фінансовій звітності або в інших документах, то в такому разі можуть мати місце ознаки дій 
з приховування банкрутства.  

До ознак дій з приховування банкрутства належать:  
 надання потенційним кредиторам (банківським установам, державним установам, 

постачальникам, покупцям), а також господарському суду завідомо неправдивої інформації 
про фінансово-господарський стан підприємства, яка створює оманливе враження про 
нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховує стійку фінансову 
неспроможність (якщо недостовірні відомості повідомляються потенційному кредитору, від 
якого очікують продажу продукції чи товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі 
майна, надання позики чи сплати авансових грошових сум на користь організації, від імені 
якої надаються відомості; або подання до господарського суду відзиву на заяву про 
банкрутство із свідомо неправдивими відомостями про загальну суму заборгованості, наявне 
у нього майно, у тому числі й кошти, що знаходяться на його рахунках у банках чи інших 
фінансово-кредитних установах тощо);  

 можливість установлення причинного зв'язку між наданою інформацією та збитками, 
яких зазнала третя особа.  

При цьому мається на увазі не тимчасовий розлад фінансової діяльності юридичної 
особи, внаслідок якого виникають прострочення платежів, а ситуація, яка виключає 
виконання даною особою вимог кредиторів.  

Ознаками стійкої фінансової неспроможності можуть уважатися:  
 збитковість діяльності протягом двох років;  
 відхилення показників ліквідності від граничного значення;  
 зупинення платежів, що триває понад три місяці, за наявності боргових зобов'язань, 

строки платежів за якими настали;  
 наявність значної (понад триста мінімальних розмірів заробітної плати) суми 

непогашених боргових зобов'язань, строки платежів за якими настали більше як три місяці 
тому;  

 наявність значної суми непогашених боргових зобов'язань, визнаних юридичною 
особою - боржником або підтверджені виконавчими документами;  

 наявність у підприємства значної суми непогашених штрафів, пені, неустойки, 
визнаних у судовому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання вимог 
законодавства;  

 наявність заяви про порушення провадження у справі про банкрутство даної 
юридичної особи, прийнятої до розгляду господарським судом, або провадження у справі 
про банкрутство цієї юридичної особи.  

У ході проведення аналізу заповнюється таблиця 27 "Показники для виявлення ознак 
дій з приховування банкрутства".  

3.4. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності  
Під час проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької 

діяльності з метою виявлення серед них боржників та запобігання їх банкрутству оцінюється 
фінансова ситуація підприємств.  

Поточною неплатоспроможністю характеризується фінансовий стан будь-якого 
підприємства, якщо на конкретний момент у зв'язку з випадковим збігом обставин 
тимчасово суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо для 
погашення поточного боргу, що відповідно до законодавчого визначення розглядається як 
неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого 
строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі із заробітної плати, а 
також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове 
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державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як 
через відновлення платоспроможності.  

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану 
потенційного банкрутства, мають місце в разі, коли на початку і наприкінці звітного 
кварталу присутні ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття і коефіцієнт 
забезпечення власними засобами наприкінці звітного кварталу менші за їхні нормативні 
значення - 1,0 та 0,1 відповідно.  

Якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів перевищує 
його нормативне значення або протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання, 
перевага надається позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або його 
санації в процесі провадження справи про банкрутство.  

Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менший за 1,0 і підприємство не 
отримало прибутку, такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної 
неплатоспроможності. У такому разі задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе 
шляхом застосування ліквідаційної процедури.  

 
 

ЛЕКЦІЯ 5 
Тема 4. Санаційний аудит 

Навчальна мета: Обґрунтувати зміст санаційного аудиту, методи, порядок та 
програму його проведення. Визначити основні етапи та здійснити їх характеристику. 
Розкрити зміст та механізм аудиту фінансової сфери підприємства, особливості проведення 
аудиту в процесі фінансової санації підприємства. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 8 хв. 
2. 15 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 25 хв. 
6. Заключна частина  - 4 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 
 

ПЛАН 
1. Санаційний аудит: методи, програма та порядок проведення санаційного аудиту. 
2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства. 
3. Аудит фінансової сфери підприємства. 
4. Оцінка запланованих санаційних заходів.  
5. Акт аудиторської перевірки. 
 

 
1. Санаційний аудит: методи, програма та порядок проведення санаційного аудиту. 
З прийняттям Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», яким передбачена можливість досудової санації, а також санації 
підприємства і укладання мирової угоди під час провадження справи про банкрутство, 
питання проведення саме санаційного аудиту підприємств набуває надзвичайної актуальності. 
Адже рішення санаторів, кредиторів, господарського суду щодо застосування процедури 
санації чи мирової угоди істотно залежить від висновків санаційного аудиту досліджуваного 
підприємства. 

Зазначеним Законом передбачено, зокрема, що для з‘ясування фінансового стану боржника 
суддя на підготовчому засіданні суду чи під час розгляду справи про банкрутство може 
призначити експертизу фінансового стану та наявного в підприємства плану санації. Окрім цього, 
якщо боржник звернеться до суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство, на 
підготовчому засіданні з‘ясовуються ознаки його неплатоспроможності. Господарський суд в 
ухвалі щодо порушення справи про банкрутство може зобов‘язати боржника подати аудиторський 
висновок або провести аудит. Якщо в боржника немає для цього коштів, господарський суд може 
призначити аудит за рахунок кредитора лише за згодою останнього. У такому разі йдеться, з 
одного боку, про аудит з метою встановити наявність підстав для порушення справи про 
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банкрутство, а з іншого — про санаційний аудит, що має визначити доцільність санації 
підприємства. 

Санаційний аудит є окремим напрямком діяльності аудиторських фірм. Він має свої 
особливості як щодо методів, так і щодо об‘єктів і цілей проведення. Характерним для 
санаційного аудиту є те, що він проводиться на підприємствах, які перебувають у 
фінансовій кризі. Головна його мета — оцінити санаційну спроможність підприємства 
на підставі аналізу фінансо-господарської діяльності та наявної санаційної концепції.  

До основних принципів аудиту належать: 
 цілісність та повнота; 
 об‘єктивність; 
 незалежність; 
 конфіденційність; 
 компетентність; 
 документальне оформлення. 
Необхідність проведення снаційного аудиту зумовлена тим, що користувачам потрібна 

інформація про фінансовий стан суб‘єкта господарювання та реальність санаційної 
концепції.  

Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, 
можуть бути: 

 потенційні власники корпоративних прав підприємства (якщо приймається рішення 
про збільшення статутного капіталу); 

 андеррайтери (якщо вирішується питання про викуп ними корпоративних прав нової 
емісії); 

 позикодавець, наприклад банківський консорціум (якщо вирішується питання про 
надання санаційного кредиту); 

 саме підприємство (якщо воно виходить з пропозицією про укладання мирової угоди 
та проведення санації під час провадження справи про банкрутство); 

 потенційний санатор (якщо вирішується питання про санацію підприємства 
реорганізацією); 

 державні органи (якщо вирішується питання про надання підприємству державної 
санаційної підтримки). 

Зовнішнім замовникам аудиту потрібна обґрунтована інформація, яка має підтвердити, 
що: 

1) дані про фінансово-майновий стан боржника є достовірними і повними; 
2) план санації є реалістичним; 
3) вибрано найраціональніший із можливих варіантів розвитку підприємства. 
Вони доручають аудиторові провести економіко-правову експертизу наявної 

санаційної концепції та зробити висновки про доцільність вкладання коштів в об’єкт 
санації. Висновок спеціаліста потрібний і тому, що користувачі не мають доступу до 
відповідних джерел інформації та спеціальних знань для її оцінювання. 

Санаційний аудит можна розглядати як один з інструментів зменшення до певного 
рівня інформаційного ризику для інвесторів, кредиторів та інших осіб, які мають намір узяти 
участь у фінансовій санації підприємства. 

Санаційний аудит проводять зовнішні аудитори в тісній співпраці з внутрішніми 
службами підприємства, особливо з відділом контролінгу. Особи, які здійснюють санаційний 
аудит, мають бути не лише висококваліфікованими економістами, а й розумітися на галузевих 
особливостях діяльності того чи іншого підприємства. У правовому та економічному плані 
аудитор має бути повністю незалежним як від підприємства, котре він перевіряє, так і 
від замовника аудиторського висновку (кредиторів та інвесторів). 

Загалом санаційний аудит складається з таких етапів: 
1) ідентифікація даних; 
2) експертиза; 
3) висновки; 
4) вироблення рекомендацій. 
Ідентифікація даних — це збір інформації, на підставі якої можна судити про справжнє 

становище підприємства. Під експертизою розуміється всебічний аналітичний процес, 
спрямований на здобуття об‘єктивних висновків про поточний і перспективний стан об‘єкта 
аудиту. Дані експертизи, наявні докази та їх комплексний аналіз створюють підґрунтя для 
висновків про санаційну спроможність підприємства та рекомендацій щодо вдосконалення 
санаційної концепції.  
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Зауважимо, що санаційний аудит не слід ототожнювати з причинно-наслідковим 
аналізом фінансового стану підприємства, який здійснюється під час розробки плану санації 
і є складовою частиною класичної моделі санації. Незважаючи на те, що в обох випадках 
використовуються одні й ті самі методи аналізу, а також на схожість цілей, між причинно-
наслідковим аналізом та санаційним аудитом існує принципова різниця: у першому випадку 
йдеться про складову процесу розробки плану санації, у другому — про перевірку 
достовірності та реальності наведених у плані санації даних.  

Санаційний аудит є найважливішою складовою процедури санації та відіграє вирішальну 
роль у мобілізації підприємством фінансових ресурсів. Він полягає в перевірці повноти, 
достовірності та ефективності поданої санаційної концепції. 

 Методи санаційного аудиту:  
 опитування (анкетування) співробітників; 
 факторний аналіз відхилень;  
 аналіз сильних і слабких сторін (СОФТ-аналіз); 
 розробка сценаріїв; 
 портфельний аналіз; 
 метод ланцюгових підстановок; 
 нуль-базис бюджетування; 
 вартісний аналіз; 
 трендовий аналіз. 
Перш ніж проводити аудит, аудитор має підготувати в письмовому вигляді програму 

санаційного аудиту, яка визначає процедури, необхідні для досягнення поставлених цілей. До 
програми потрібно включити завдання аудиту з кожного напрямку, щоб вона допомагала 
контролювати виконувану роботу. 

Програма санаційного аудиту. Готуючи зазначену програму, аудитор може 
передбачати залучення для виконання певних завдань інших аудиторів, консультантів та 
експертів з окремих питань. 

Наведемо перелік питань, які доцільно включити до такої програми. 
1. Вивчення наявної санаційної концепції (плану санації) та збір необхідної інформації. 
2. Оцінювання відбитих у плані санації вихідних даних про підприємство: 
а) аналіз виробничо-господарської діяльності; 
б) аудит фінансового стану підприємства; 
в) дослідження ситуації підприємства на ринку факторів виробництва та збуту готової 

продукції. 
3. Перевірка правильності визначення причин кризи та сильних і слабких сторін 

підприємства. 
4. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів. 
5. Правова оцінка діяльності підприємства та запропонованої санаційної концепції. 
6. Оцінка ефективності санації. 
7. Оцінка ризиків. 
8. Оформлення висновку про результати аудиту. 
Програма аудиту має переглядатися, якщо у процесі її виконання виявляються 

додаткові істотні обставини та факти. 
Порядок проведення санаційного аудиту в конкретизованому вигляді характеризуються 

відповідною структурно-логічною схемою (рис. 5). 

Збір та систематизація інформації про підприємство. На першому етапі 

санаційного аудиту аудитор ознайомлюється з наявною в підприємства санаційною 

концепцією та планом фінансового оздоровлення. Окрім цього збирає та систематизує 

інформацію для аудиту.  

Перш ніж починати санаційний аудит, аудитор має взяти в керівника підприємства 

пояснювальну записку до плану санації, що підлягає експертизі. Записка підтверджує повноту 

й достовірність плану, а також фактичного матеріалу, на якому він базується, і водночас 

визначає повноваження аудитора.  

Дані про підприємство мають характеризувати його оперативний і стратегічний стан 

(рис. 6). Поряд зі звітними бухгалтерськими даними та іншою внутрішньою інформацією для 

оцінювання санаційної спроможності підприємства слід також використовувати зовнішні 

джерела, а саме: статистичні дані, що стосуються діяльності тієї чи іншої галузі та народного 

господарства в цілому, описовий матеріал із засобів масової інформації, висновки 

незалежних експертів, нормативні документи. 
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Відображені в санаційній концепції вихідні дані про оперативний (фактичний) та 

стратегічний стан підприємства оцінюються у процесі поглибленого аналізу його фінансово-

господарського стану. 
 

Етапи проведення
санаційного аудиту

Збирання та cистема-
тизація інформації
про підприємство

Джерела:
— внутрішні
— зовнішні

Напрямки:
— оперативний
— стратегічний

Симптоми кризи:

— рівень ліквідності
— рівень прибутковості
— розмір Cash-Flow
— якість менеджменту
— відносини зі спожи-
вачами, виробничими
партнерами та держав-
ними органами
— відносини із заснов-
никами
— відносини з банками

Ідентифікація
«слабких місць»:

— дефіцит ліквідності
— високий рівень за-
боргованості
— високий рівень собі-
вартості порівняно з
конкурентами
— прорахунки в інвес-
тиційній сфері
— відсутність контро-
лінгу
— низька якість марке-
тингу тощо

Прийняття рішення про санацію чи ліквідацію
(висновок про санаційну придатність підприємства)

Фінансовий стан:

— оцінка динаміки та
структури валюти ба-
лансу
— аналіз джерел влас-
них коштів
— аналіз структури де-
біторської (кредиторсь-
кої) заборгованості
— аналіз структури ак-
тивів
— аналіз формування
та використання при-
бутку

Виробничо-
господарська сфера:

— характеристика виро-
бництва
— стан та використання
основних фондів
— використання трудо-
вих ресурсів
— конкурентне середо-
вище
— об‘єкти соцкультпо-
буту та незавершене бу-
дівництво
— екологічна сфера

Розрахунок та аналіз
фактичних показників
і тенденцій розвитку
(оцінка глибини фі-

нансової кризи)

Аналіз причин і
симптомів фінансової

кризи та виявлення
«слабких місць»

 

Рис. 5. Структурно-логічна схема проведення санаційного аудиту 
 

При цьому послідовно вирішуються такі завдання: 

1) аналізується виробничо-господарська діяльність; 

2) аналізується фінансовий стан підприємства; 

досліджується ситуація, в якій перебуває підприємство на ринку факторів виробництва та 

збуту готової продукції. 

Важливим елементом санаційного аудиту є аналіз виробничо-господарської 

діяльності підприємства щодо відповідності фактичного стану тим даним, які відображені в 

плані санації. У процесі аналізу виявляються також сильні та слабкі сторони виробничої 

сфери підприємства з метою виробити рекомендації щодо їх оптимізації чи усунення. 

Аналізуючи виробничо-господарську діяльність, аудитор: вивчає загальну виробничу 

структуру підприємства; оцінює рівень існуючої технології виробництва; аналізує витрати 

на виробництво; аналізує рух основних фондів та амортизаційних відрахувань; оцінює 

показники праці. 

1) Під час вивчення загальної виробничої структури підприємства вирішуються 

такі завдання: 

3) досліджуються основні техніко-економічні показники структурних підрозділів (обсяги 

виробництва, чисельність, основні фонди, фонд оплати праці тощо); 

4) визначається кількість та місцезнаходження окремих структурних підрозділів, у тому 

числі допоміжних і обслуговуючих, оптимальність їх розташування, а також стан будівель і 

споруд; 
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5) проводиться експертиза доцільності утворення окремих підрозділів у ході 

майбутньої реструктуризації; 

6) визначаються основні види продукції, обсяги їх випуску та реалізації за попередній і 

звітний роки, а також прогнозні показники на наступні роки для кожного структурного 

підрозділу та для підприємства в цілому. Визначається частка кожного виду продукції в 

загальному її обсязі. 
7)  

Оперативний стан
підприємства

Стратегічний
стан

Документи бухгалтерської звітності:

 баланси підприємства за 2—3 попередні
роки та за звітний період
 звіти про фінансові результати та їх ви-
користання
 звіти про фінансово-майновий стан під-
приємства
 документи про результати інвентаризації
 звіт про витрати на виробництво про-
дукції
 розрахунок нормативу власних оборот-
них коштів; розшифрування дебіторської
та кредиторської заборгованості
 звіт про наявність та рух основних фон-
дів, амортизацію
 дані про наявність та рух коштів на бан-
ківських рахунках, у тім числі валютних
 висновки попередніх аудиторських пе-
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Рис. 6. Джерела інформації, використовувані у процесі санаційного аудиту 
 

2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства. 

2) Оцінка рівня існуючої технології виробництва проводиться в таких аспектах: 

а) наявність сучасних передових технологій; 

б) використання «ноу-хау» та власних інноваційних розробок; 

в) застосування автоматизованих систем управління. 

У процесі аудиту звертається також увага на циклічність технологічних процесів, їх 

безперервність, повторне використання продуктів переробки (відходів), наявність науково-

обґрунтованих норм виготовлення продукції, серійність виробництва. 

3) Аналіз витрат на виробництво передбачає вивчення ефективності планування 

собівартості та факторний аналіз відхилень факту від плану. На підставі первинних 

бухгалтерських документів визначається сума витрат у собівартості продукції, які не 

пов‘язані з виробничо-господарською діяльністю. При цьому аналізується фактична (у 

натуральному та вартісному виразі) наявність сировини, матеріалів, палива, купованих 

напівфабрикатів, інших товарно-матеріальних цінностей, які не стосуються виробництва 

продукції. На цій основі розробляються рекомендації щодо їх подальшого використання, 

зокрема продажу. 

Велика увага приділяється питанню правильності віднесення витрат на собівартість 

продукції та на валові витрати для цілей оподаткування. У разі порушення вимог Закону 

«Про оподаткування прибутку» в частині формування валових витрат на підприємство 

очікують фінансові санкції.  
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4) Аналіз основних фондів та амортизаційних відрахувань. Досліджуючи це 

питання, слід виходити з того, що балансова вартість окремих майнових активів майже 

ніколи не дорівнює їх реальній ринковій ціні. Аудитор звертає увагу на основні фонди, які 

було придбано, реалізовано, ліквідовано або здано в оренду протягом останніх періодів. 

Показники завантаженості основних фондів, зносу, матеріало- та енергомісткості, 

прогресивності технологічних процесів порівнюються з аналогічними показниками 

діяльності підприємств, що працюють у відповідній галузі най- 

успішніше. 

Слід перевірити правильність проведення та відображення у звітності операцій, 

пов‘язаних з рухом основних фондів: 

 індексація основних фондів; 

 надходження та реалізація; 

 ліквідація та інші види вибуття; 

 ремонт та амортизація; 

 інвентаризація.  

Майновий стан підприємства оцінюється на підставі дослідження таких показників: 

коефіцієнт зносу основних фондів; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт вибуття; частка 

активної частини основних фондів у структурі основних фондів.  

5). Аналіз показників праці полягає у дослідженні динаміки чисельності працівників 

та рівня заробітної плати, обсягу прихованого безробіття, плинності кваліфікованих 

робітників та інженерно-технічних кадрів. З‘ясовуються також причини, які призвели до 

втрат робочого часу (відсутність замовлень, сировини, втрата традиційних ринків збуту, 

висока ціна продукції, незадовільна робота обладнання, відсутність маркетингових 

досліджень тощо), робиться висновок про відповідність (невідповідність) кількості 

працівників потребам виробництва. 

 

2. Аудит фінансової сфери підприємства. 

Проводячи фінансовий аналіз, слід додержувати певної послідовності дій. На 

початковому етапі виконуються підготовчі заходи, що забезпечують правильність 

аналітичних розрахунків. Тут добираються і систематизуються звітні матеріали, 

перевіряється взаємний зв‘язок економічних показників і оцінюється їх порівнянність 

(остання може порушуватися через інфляційні процеси, відсутність впорядкованого розбиття 

за статтями звітності та аналітичними групами балансу). 

Основним джерелом інформації при аналізі фінансової сфери є типові форми річної 

бухгалтерської звітності підприємств, зокрема: баланс підприємства — форма №1; звіт про 

фінансові результати — форма №2; звіт про фінансово-майновий стан — форма № 3. 

Аналізуючи фінансовий стан підприємства, що перебуває у кризі, можна 

скористатися Методикою проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану 

неплатоспроможних підприємств та Методикою інтегрального оцінювання інвестиційної 

привабливості підприємств та організацій, які затверджено Агентством з питань 

запобігання банкрутству підприємств, а також Положенням про порядок проведення санації 

державних підприємств, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 8 

лютого 1994 року. 

Аудит фінансової сфери передбачає: 

 оцінювання динаміки та структури валюти балансу; 

 аудит власного капіталу; 

 аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості; 

 оцінювання ліквідності активів підприємства та його платоспроможності; 

 аудит реальних та фінансових інвестицій; 

 аналіз дебіторської заборгованості; 

 аналіз Cash-Flow; 

 оцінювання ділової активності підприємства. 

2.1. Оцінювання динаміки та структури валюти балансу. 

Досліджуючи динаміку валюти балансу та його структуру, використовують 



 56 

трендовий метод аналізу (кожну позицію балансу порівнюють із даними попередніх 

років) та бенчмаркінг (окремі статті порівнюють з аналогічними середньогалузевими 

показниками та показниками підприємств, котрі є провідними в галузі). На цій підставі 

робиться висновок про основні тенденції динаміки показників. Тенденція до зменшення 

валюти балансу свідчить про скорочення підприємством обсягів своєї господарської 

діяльності, що може бути головною причиною його неплатоспроможності. 

Аналізуючи окремі статті балансу, доводиться зважати на те, що реальна ринкова 

вартість деяких активів, відбитих у балансі, може бути значно нижчою за їх балансову 

вартість або взагалі дорівнювати нулю.  

2.2. Аудит власного капіталу. 

З огляду на функції власного капіталу, його роль як джерела фінансових ресурсів на 

підприємстві аудит власного капіталу є головним у процесі аудиту фінансової сфери. Під час 

аудиту увага зосереджується на таких питаннях: 

 склад і структура джерел власних фінансових ресурсів; 

 структура сукупного капіталу підприємства; 

 правильність формування статутного фонду та порядок оцінювання вкладів; 

 можливості збільшення статутного фонду та необхідність санації балансу; 

 можливості реструктуризації статутного фонду; 

 структура та джерела формування додаткового капіталу; 

 наявність резервних (страхових) фондів; 

 наявність нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).  

Проблематика аналізу власного капіталу полягає в тому, що нині діюча в Україні 

структура балансу базується на принципах, які були сформовані до переходу на ринкові 

методи господарювання. Через це вона не враховує застосовуваних у міжнародній 

практиці підходів до визначення капіталу підприємства та його складових — власного 

капіталу та позичкового капіталу. Показники структури капіталу, розраховані на основі 

окремих статей балансу, дають викривлену інформацію про реальний фінансовий стан 

підприємства. Так, на більшості вітчизняних підприємств показники фінансової 

незалежності, фінансового лівериджу та інші є значно кращими від аналогічних 

показників провідних зарубіжних підприємств.  

Згідно з новою системою бухгалтерського обліку структура та склад власного 

капіталу відобразяться в ПБО 2 «Баланс» та в ПБО 5 «Звіт про власний капітал», де 

міститься важлива для фінансового аналізу інформація про зміни (збільшення, зменшення) 

статутного, додаткового та резервного капіталу, а також про нерозподілений прибуток.  

Аналітик, досліджуючи санаційну спроможність підприємства, звертає увагу на 

можливості та умови здійснення інвестицій у власний капітал потенційними санаторами 

(якщо це передбачено санаційною концепцією), аналізує напрямки використання залучених 

у такий спосіб фінансових ресурсів.  

На цьому етапі аудиту обчислюють показники: фінансового лівериджу, автономії 

(незалежності), фінансової стабільності.   

Оптимізація структури капіталу — одне з найважливіших і найскладніших завдань 

фінансового менеджменту. Не існує єдиних підходів до визначення оптимального 

співвідношення між власним і позичковим капіталом. Вони залежать від особливостей 

фінансово-господарської діяльності конкретного підприємства, галузі, до якої воно 

належить, обсягів діяльності та інших факторів.  

Аудит власного капіталу акціонерного товариства включає в себе також розрахунок 

показників ринкової активності підприємства, до яких належать: 

 коефіцієнт цінності акцій (відношення ринкової ціни однієї акції до суми 

дивіденду на одну акцію); 

 рентабельність акцій (показник, обернено пропорційний до коефіцієнта цінності 

акцій); 

 сума дивідендів на одну акцію. 

Розрахунок показників прибутковості акцій розглядається в третьому розділі ПБО 3 

«Звіт про фінансові результати». 



 57 

2.3. Аудит позикового капіталу та кредиторської заборгованості. 

У ході аудиту позичкового капіталу та кредиторської заборгованості вирішуються 

такі завдання: 

 визначаються склад і структура позичкових засобів; 

 розшифровується поточна кредиторська заборгованість; 

 визначається розмір простроченої заборгованості й оцінюються можливості 

пролонгації та реструктуризації заборгованості; 

 вивчаються можливості емісії облігацій та залучення додаткових позик. 

Пасиви балансу доцільно розбити (залежно від терміну їх сплати) на чотири групи. 

1. Найбільш термінові зобов‘язання (П1) — до них слід віднести кредити та 

позики, не погашені в строк, а також розрахунки за товари, роботи, послуги, не сплачені в 

строк. 

2. Короткострокові пасиви (П2) — уся короткострокова заборгованість за 

відрахуванням найбільш термінових зобов‘язань. 

3. Довгострокові пасиви (П3) — довгострокові кредити та позики. 

4. Постійні пасиви (П4) — власний капітал. 

Аудитор має перевірити повноту відображення в балансі та у фінансовому плані 

підприємства поточної заборгованості, тобто заборгованості, яку слід погасити найближчим 

часом. Особлива увага приділяється тому, чи враховані всі платежі до бюджету (зокрема 

нараховані штрафи), чи правильно визначена частка довгострокових позик, що її потрібно 

погасити в короткостроковому періоді, заборгованість із заробітної плати тощо. 

Аналізуючи довгострокову кредиторську заборгованість, звертають увагу на цільове 

використання довгострокових кредитів банків та інших позикових коштів, які одержано 

протягом останніх років, а також на розміри штрафних санкцій, відсотків, сплачених через 

порушення розрахунково-платіжної дисципліни (у тому числі через несвоєчасне повернення 

банківських кредитів). Робиться висновок щодо відносин між підприємством і банками, 

котрі його кредитують, між підприємством і його найбільшими кредиторами — 

виробничими партнерами. Оцінюються можливості одержання платіжних знижок, 

розробляються пропозиції та заходи щодо стимулювання участі кредиторів у санації 

підприємства-боржника.  

У процесі санаційного аудиту за даними аналітичного обліку на останню звітну дату 

розшифровується кредиторська заборгованість з фіксуванням дати її виникнення та суми. 

Суми кредиторської заборгованості (перед державними підприємствами), щодо яких 

строк позовної давності минув, підлягають перерахуванню дебітором до відповідного 

бюджету не пізніше 10 числа місяця наступного після закінчення строку позовної давності. 

За несвоєчасне перерахування заборгованості до бюджету стягується пеня в розмірі 0,3% від 

суми заборгованості за кожний день прострочення. 

Аудитор має також оцінити можливості емісії та розміщення облігацій, якщо це 

передбачено санаційною концепцією підприємства. При цьому аналізується попередня 

діяльність підприємства стосовно випуску облігацій (якщо він був), а також визначається 

ефективність використання коштів, залучених у результаті емісії. 

2.4. Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності. 

Оцінка ліквідності активів значно полегшиться із введенням в дію ПБО 2, оскільки в 

балансі, складеному за новою формою, статті активів розміщені за принципом зростання 

ліквідності згори донизу. 

На цьому етапі аудиту вирішуються такі основні завдання: 

 аналізуються оборотні активи; 

 визначається рівень ліквідності активів; 

 оцінюється платоспроможність підприємства; 

 визначається, як виконуються умови забезпечення фінансової рівноваги. 

Активи підприємства та їх структура вивчаються як з погляду їх участі у виробництві, 

так і щодо оцінки їх ліквідності. Ліквідність означає здатність окремих елементів активів 

трансформуватися в грошові кошти. 

Платоспроможністю (ліквідністю) підприємства називається його спроможність 
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здійснювати платежі наявними засобами або такими, що безперервно поповнюються 

за рахунок його діяльності. 

Управління ліквідністю дозволяє уникнути тривалої, а нерідко й тимчасової 

неплатоспроможності і полягає в гнучкому, оперативному плануванні та координуванні 

виплат за борговими зобов‘язаннями з огляду на грошові надходження на рахунок 

підприємства. 

Активи залежно від швидкості перетворення їх на грошові кошти поділяють на 

чотири групи. 

1. Найбільш ліквідні активи (А1) — грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку, 

валютному та інших рахунках, а також короткострокові фінансові вкладення. 

2. Активи, які можна швидко реалізувати (А2), — дебіторська заборгованість та інші 

активи третього розділу балансу за відрахуванням найбільш ліквідних активів. 

3. Активи, які повільно реалізуються (А3), — статті другого розділу активу за 

відрахуванням витрат майбутніх періодів. 

4. Активи, що важко реалізуються (А4), — переважно статті першого розділу активу 

балансу. 

Зрозуміло, що таке групування є досить умовним, оскільки окремі об‘єкти основних 

фондів досить часто можуть бути набагато ліквіднішими, ніж окремі позиції дебіторської 

заборгованості чи запасів і витрат. Окремі активи можна віднести також до категорії 

неліквідних, наприклад дебіторську заборгованість, яка має ознаки безнадійної, деякі види 

застарілого обладнання і т. ін. 

Поточна ліквідність балансу підприємства визначається порівнянням окремих груп 

пасивів та активів. Баланс вважається ліквідним, якщо виконуються такі нерівності: 

A1  П1;   А2  П2;       А3  П3;       А4  П4. 

Невиконання цих нерівностей означає, що на підприємстві порушена фінансова 

рівновага. Якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в 

установлений строк вимог, висунутих до підприємства з боку кредиторів, та виконання 

зобов’язань перед бюджетом, то такий суб’єкт підприємницької діяльності вважається 

неплатоспроможним. 

У разі, коли підприємство не здатне виконати грошові зобов‘язання протягом трьох 

місяців після настання строку їх погашення, кредитори можуть звернутися до арбітражного 

суду із заявою про оголошення боржника банкрутом. 

Для дослідження фінансової рівноваги застосовують групу показників ліквідності та 

платоспроможності, що є пріоритетними під час визначення глибини фінансової кризи та 

оцінювання санаційної спроможності підприємства (коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної 

ліквідності, власні оборотні кошти.  

Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних коштів 

припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов‘язань. Зазначимо, що 

коефіцієнт покриття, розрахований за статтями балансу, складеного згідно з міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку, буде суттєво відрізнятися в бік зменшення від того, 

який розрахований за нині діючим порядком. Це зумовлено тим, що до складу поточних 

активів не буде відноситися довгострокова дебіторська заборгованість. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частину короткострокової 

заборгованості, яку підприємство здатне погасити в найближчий період, і визначається як 

відношення суми грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до суми 

короткострокових (поточних) зобов‘язань. 

Платоспроможність підприємства визначається обсягом і мобільністю його власних 

оборотних коштів. Абсолютне чи відносне зростання оборотних коштів може свідчити не 

лише про розширення виробництва або дію факторів інфляції, а й про сповільнення обороту 

коштів, що спричинюється до збільшення їх маси. 

Для того щоб зробити правильні однозначні висновки про причини зміни пропорції у 

структурі активів, докладно аналізують розділи й окремі статті активу балансу. 

2.5. Аналіз дебіторської заборгованості. 
У процесі санаційного аудиту, за даними аналітичного обліку, на останню звітну 
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дату проводиться розшифровка дебіторської заборгованості та її класифікація з 

фіксацією дат виникнення і сум у розрізі окремих контрагентів. Методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її 

розкриття у фінансовій звітності дано в ПБО 10 «Дебіторська заборгованість». 

Виділяють поточну дебіторську заборгованість (яка виникає в ході нормального 

операційного циклу або буде погашеною протягом дванадцяти місяців від дати складання 

балансу) та довгострокову дебіторську заборгованість (яка не виникає в ході 

нормального операційного циклу та буде погашеною пізніше ніж через дванадцять 

місяців від дати складання балансу). На відміну від поточної дебіторської заборгованості 

довгострокова заборгованість відображається в першому розділі активу балансу, 

складеному за національними стандартами бухгалтерського обліку, що зумовлено 

меншим рівнем її ліквідності. 

Поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою 

реалізаційною вартістю, яка визначається як різниця між поточною заборгованістю та 

резервом сумнівних боргів. Резерв сумнівних платежів розраховується двома способами: 

1) виходячи з платоспроможності окремих дебіторів (якщо існує значний ризик 

невиконання платежів); 

2) на підставі класифікації дебіторської заборгованості. 

За другим способом здійснюється групування заборгованості за строками її 

непогашення із розрахунком коефіцієнта сумнівності для кожної групи згідно із сумою 

безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Величина резерву 

сумнівних платежів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості 

відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи. 

Слід ураховувати, що резерв сумнівних платежів відображається у звіті про фінансові 

результати в складі інших операційних витрат, а виключення безнадійної дебіторської 

заборгованості зі складу активів супроводжується одночасним зменшенням величини 

резерву сумнівних платежів.  

У ході аналізу аудитор повинен оцінити реальні можливості рефінансування 

дебіторської заборгованості, а також тенденції її розвитку. Зростання дебіторської 

заборгованості свідчить про надання підприємством товарних позик споживачам своєї 

продукції. Кредитуючи їх, підприємство фактично ділиться з ними частиною свого 

прибутку. Водночас кредитор може брати позики для забезпечення своєї діяльності, що 

призводить до збільшення власної кредиторської заборгованості. 

2.6. Аудит реальних та фінансових інвестицій (вкладень). 
Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку до інвестиційної 

діяльності підприємства відносять операції з придбання (спорудження, виготовлення) і 

продажу майна, що амортизується, — основних фондів, нематеріальних активів та інших 

необоротних активів, а також довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій. 

Цей напрямок аудиту охоплює такі аспекти: 

 склад, структура та доцільність реальних інвестицій; 

 склад, структура та прибутковість фінансових вкладень; 

 джерела фінансування інвестицій та правильність їх відбиття в обліку. 

Під час аудиту операцій, пов‘язаних з капітальними вкладеннями, досліджується 

перелік об‘єктів інвестування, встановлюється наявність кошторисів, актів введення в 

експлуатацію та обґрунтованість витрат. 

Існування довгострокових фінансових вкладень свідчить про інвестиційну спрямованість 

підприємства. Якщо підприємство перебуває у фінансовій кризі і йому загрожує 

неплатоспроможність, не- 

обхідно розшифрувати інвестиційні вкладення, дати оцінку їх ліквідності та визначити 

доцільність відволікання коштів до цих активів. 

2.7. Аналіз Cash-Flow
10

 . 

                                                           
10 Термін «Cash-Flow» походить з англо-американської економічної літератури, де він був уперше застосований на початку 50-х років 

нашого століття з метою аналізу фінансового стану підприємства та з‘ясування привабливості цінних паперів. У різних країнах були спроби 
перекласти цей термін з англійської, але зрештою в більшості розвинених країн відмовилися від власної версії Cash-Flow і використовують у 
звітності та розрахунках саме англійський варіант. У вітчизняній літературі досить часто, характеризуючи Cash-Flow, вживають термін 
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Попередній аналіз ґрунтувався здебільшого на оцінці певних статей активу та пасиву 

балансу підприємства. Фактичною базою аналізу Cash-Flow є дані звіту про прибутки та 

збитки (звіту про фінансові результати та їх використання). Показник Cash-Flow 

характеризує обсяги чистих грошових потоків, утворюваних у результаті операційної та 

інвестиційної діяльності, які залишаються в розпорядженні підприємства в певному періоді. 

Цей показник можна розглядати у трьох аспектах. 

1. Як фінансово-економічний показник (індикатор спроможності фінансування за 

рахунок внутрішніх фінансових джерел). 

2. Як показник результативності фінансово-господарської діяльності (індикатор 

теперішньої та майбутньої дохідності підприємства). 

3. Як загальний індикатор фінансового стану підприємства. 

Залежно від цілей фінансового аналізу обирають різні підходи до розрахунку Cash-

Flow. Найпоширеніший спосіб розрахунку полягає в тому, що до прибутку, який залишається 

в розпорядженні підприємства у визначеному періоді, додаються амортизаційні 

відрахування за цей самий період. Cash-Flow показує, яку суму грошових коштів із 

загального обсягу виручки від реалізації можна спрямувати на погашення кредитів та 

відсотків за ними, на інвестиції чи виплату дивідендів. У рамках аналізу Cash-Flow 

обчислюється коефіцієнт, що являє собою відношення Cash-Flow і заборгованості (нетто): 

 ,
КФВкоштиГрошовіостізаборгованСума

Flow -Cash К Flow-Cash 
                             (16) 

де КФВ — короткострокові фінансові вкладення. 

 

Цей коефіцієнт характеризує здатність підприємства розрахуватися зі своїми боргами 

за результатами господарської діяльності. 

У цьому аналітичному блоці аналізується також процес формування та використання 

прибутку. У процесі аналізу визначається, як протягом певного періоду змінюються 

значення прибутку від основної реалізації, інших операційних доходів та чистого прибутку, 

розглядаються фактори, що призводять до їх зміни. Крім того, вивчається вплив на 

балансовий прибуток таких показників, як виручка від реалізації, сума непрямих податків, 

собівартість реалізованої продукції, а також прибуток (збиток) від іншої реалізації та 

позареалізаційних операцій.  

Неодмінним елементом аналізу є дослідження напрямків використання прибутку. 

Якщо підприємство збиткове, можна зробити висновок про відсутність джерела поповнення 

його власних коштів для здійснення нормальної господарської діяльності. Якщо 

підприємство використало прибутку більше, ніж отримало, то слід з‘ясувати, через що 

сталися перевитрати, і дати рекомендації стосовно виходу з такого становища. 

У процесі аналізу розраховуються також показники прибутковості підприємства ( 

коефіцієнт прибутковості власного капіталу, операційна рентабельність продажу, 

рентабельність основної діяльності, коефіцієнт прибутковості активів). 

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу характеризує ефективність вкладення 

інвестицій у власний капітал.  

Операційна рентабельність продажу показує суму чистого прибутку на одиницю 

реалізованої продукції. 

Рентабельність основної діяльності характеризує співвідношення прибутку від 

реалізації продукції та витрат на її виробництво.  

Коефіцієнт прибутковості активів показує суму чистого прибутку на одиницю 

вартості активів. 

Проводячи аудит Cash-Flow, слід враховувати, що досить часто прибуток (збиток), 

відбитий у балансі підприємства та у звіті про фінансові результати, не відповідає реальним 

фінансовим результатам діяльності підприємства. Це пояснюється тим, що, з одного боку, 

під дією податкових та інших факторів суб‘єктам господарювання не вигідно показувати 

                                                                                                                                                                                                

«грошовий потік», який, на нашу думку, є не цілком вдалим (виникає плутанина, коли доводиться описувати вхідні та вихідні грошові потоки). 
Тому далі застосовуватимемо термін «Cash-Flow». Це цілком виправдано ще й у контексті переходу вітчизняних підприємств на міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку та звітності. 
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реальний економічний прибуток (виявляється тенденція до його заниження), а з іншого — 

держава з допомогою інструмента амортизації, упровадження податків і платежів, що 

відносяться на собівартість продукції, та грошово-кредитною політикою може реально 

впливати на рівень прибутковості підприємств. Інша складова Cash-Flow — амортизація — 

також перестала відігравати функцію реального фінансового джерела відновлення основних 

фондів, оскільки обсяги амортизаційних відрахувань є значно меншими, ніж вартість 

оновлення та модернізації обладнання. 

Під час оцінювання прибутковості (збитковості) підприємства слід звернути особливу 

увагу на розмір збитків підприємства, до яких призводять крадіжки на виробництві, та 

з‘ясувати, яких заходів вживає керівництво, щоб подолати це негативне явище. 

2.8. Оцінювання ділової активності підприємства. 

Ділова активність — це діяльність підприємства, що забезпечує йому виробничі 

досягнення. Основними їх критеріями є такі показники: 

 продуктивність праці (відношення виручки від реалізації до середньооблікової 

чисельності працівників); 

 фондовіддача (відношення виручки від реалізації до балансової вартості 

основних фондів); 

 оборотність коштів у розрахунках (відношення виручки від реалізації до обсягу 

дебіторської заборгованості); 

 оборотність виробничих запасів (відношення витрат на виробництво продукції до 

середніх виробничих запасів); 

 оборотність власного капіталу (відношення виручки від реалізації до суми власного 

капіталу); 

 оборотність основного капіталу (відношення виручки від реалізації до валюти 

балансу). 

Низькі значення таких показників є попередженням для потенційних інвесторів, 

санаторів, кредиторів про недоцільність партнерства з таким підприємством. 

Аудитор може самостійно вибирати найприйнятніші показники фінансового аналізу. 

У процесі аудиту фінансового стану можна застосовувати й інші підходи, найбільш 

прийнятні в конкретній ситуації.  

 

3. Доступність для підприємства факторів виробництва та нарощування збуту 

продукції. 

З огляду на аналітичну базу суб‘єкта господарювання та зовнішні джерела інформації 

у процесі санаційного аудиту вивчаються основні параметри маркетингової політики, відбиті 

в санаційній концепції: 

1) визначення попиту на продукцію та його прогнозування; 

2) вивчення конкурентоспроможності товарів та створення конкурентних переваг; 

3) забезпечення відповідності рівня якості товарів вимогам ринку;  

4) розроблення концепції життєвого циклу товарів (на стадіях впровадження, росту, 

зрілості та спаду); 

5) управління товарним асортиментом (розроблення нових видів, модифікація 

існуючих, зняття з виробництва застарілих моделей); 

6) розрахунок прогнозних обсягів виробництва та визначення номенклатури продукції; 

7) розширення інноваційної діяльності, спрямованої на розроблення нових товарів з 

урахуванням ринкових вимог та стратегії підприємства.  

У ході аудиту необхідно перевірити наявність контрактів, договорів намірів та 

інших документів, які свідчать про можливості підприємства на ринку збуту продукції. 

Здобуту інформацію слід зіставити з даними, наведеними в плані санації. 

При вивченні діяльності підприємства у сфері збуту слід перевірити, чи немає фактів 

реалізації продукції за цінами, нижчими за ринкові (чи взагалі за собівартістю або дешевше). 

За наявності таких фактів потрібно розкрити їх причини. 

Якщо підприємство здійснює бартерні розрахунки, слід проаналізувати продукцію, 

що надходить за бартером, стосовно її ліквідності, необхідності для підприємства, а також 
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цін. 

Принагідно зауважимо, що на практиці підприємства з державною часткою власності 

нерідко відвантажують ліквідну продукцію за заниженими цінами суб‘єктам 

господарювання, які контролюються керівництвом державного підприємства. Водночас у 

рахунок поставленої продукції постачальникові за бартером надходять неліквідні товари за 

завищеними цінами. Через це державне підприємство зазнає значних збитків, з нього 

вихолощуються ліквідні активи, а керівництво підприємства через підконтрольні приватні 

структури отримує надприбутки. 

Типовим прикладом зловживань при здійсненні експортно-імпортних операцій є 

документальне оформлення експорту за заниженими цінами, а імпорту — за завищеними. 

Різниця між реальними ринковими цінами і тими, які зафіксовані в експортно-імпортних 

контрактах, найчастіше, надходить на приватні рахунки керівництва підприємства в 

зарубіжних банках. 

Такі дії можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві. У процесі 

санаційного аудиту їх слід виявити й розробити рекомендації щодо унеможливлення 

розглянутих порушень. 

На цьому етапі аудиту визначається повнота врахування в санаційній концепції всіх 

причин та факторів, які призвели до кризової ситуації. Перевіряється, чи правильно були 

використані методи ідентифікації причин кризи. Встановлюється, чи діють причини кризи й 

досі чи вони вже подолані (або зникли самі по собі). Визначаються вид та фаза фінансової 

кризи; систематизуються причини кризи; виявляються фактори, які позитивно чи негативно 

вплинули на кінцеві показники діяльності підприємства; систематизуються сильні та слабкі 

сторони в діяльності підприємства.  

Щоб з‘ясувати фактичний стан підприємства та перспективи його розвитку, у 

практиці санаційного аудиту застосовують так званий СОФТ-аналіз (SOFT-analysis) — 

аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) сторін, а також наявних шансів (Opportunity) і 

ризиків (Threat). В економічній літературі СОФТ-аналіз називають ще СВОТ-аналізом 

(SWOT-analysis).  

Цей вид аналізу може стосуватися всього підприємства, його структурних підрозділів, 

а також окремих видів продукції. На основі результатів аналізу ендогенного середовища 

розробляються рекомендації, що мають на меті: 

1) усунення наявних слабких місць, 

2) ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін). 

У результаті СОФТ-аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний та 

негативний вплив на підприємство іззовні, а на цій підставі виробляються пропозиції, які 

мають на меті: 

1) нейтралізувати можливі ризики; 

2) використати додаткові шанси. 
 

Сильні сторони: 

 кваліфікований інженерно-технічний 
персонал; 
 низькі витрати на заробітну плату; 
 наявність власних виробничих споруд; 
 прихід молодих та енергійних співробітників 

фінансових служб 

Слабкі сторони: 

 інертність та зловживання керівництва підприємства; 
 крадіжки на виробництві; 
 застарілий асортимент продукції; 
 висока енергомісткість продукції; 
 неефективна діяльність служби збуту 

Додаткові шанси: 

 ринок сформований в основному за рахунок 
імпорту; 
 держава вживає протекціоністських заходів, 

спрямованих на захист вітчизняного 
товаровиробника; 
 іноземні інвестори виявляють значний інтерес 

до галузі, якій належить підприємство 

Ризики: 

 криміногенний ризик; 
 інфляційний ризик (знецінення реальної вартості 

капіталу); 
 ризик неплатоспроможності чи банкрутства контрагентів; 
 ризик зміни податкового законодавства та накладення 

фінансових санкцій 

Рис. 7. Матриця СОФТ-аналізу 

Під час санаційного аудиту сильні та слабкі сторони діяльності підприємства слід 

оцінювати з урахуванням основних тенденцій змін у зовнішньому щодо підприємства 
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середовищі. Так, наявна виробнича програма на актуальну дату може бути сильною 

стороною підприємства, проте згодом під дією зовнішніх факторів вона може стати 

недосконалою і перетворитися на його слабину. 

Оскільки сильні та слабкі сторони є відносними показниками, відповідні висновки мають 

ґрунтуватися на порівнянні з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів. Під час 

аналізу сильних та слабких сторін визначаються критичні сфери, які під дією специфічних 

зовнішніх та конкурентних факторів впливають на економічні результати підприємства, а далі 

встановлюються ключові параметри, від яких залежить ефективність господарської діяльності. На 

практиці досить часто в ході СОФТ-аналізу використовуються такі методи контролінгу, як 

анкетування та АВС-аналіз. Результати аналізу унаочнюються у вигляді діаграм, матриць, схем, 

графіків. 

4. Оцінка запланованих санаційних заходів. 

Сьогодні ще не розроблений повністю апарат інституту санації й ще не до кінця 

розроблені питання, що стосуються теоретичної бази. Одним з таких питань є питання, 

пов'язане з визначенням критерію оцінки ефективності санаційних заходів. 

Проблема оцінки ефективності результату виконання певних санаційних заходів є 

досить складною задачею з точки зору формування критеріїв цієї оцінки та вибору 

адекватних методів. Завдання оцінки ефективності якогось результату передбачає 

комплексний аналіз якісних та кількісних змін, що відбулися внаслідок впливу певних дій. 

Отже, виділяють: економічну ефективність, соціальну та локальну (комерційну). Крім того 

розрізняють: абсолютну, порівняльну, госпрозрахункову та синергічну ефективність. 

Абсолютна ефективність нововведень характеризує відношення кінцевого 

госпрозрахункового ефекту до затрат на реалізацію виробничого варіанта. Цей варіант 

вибирається за критерієм порівняльної ефективності — мінімум приведених витрат. 

Порівняльна ефективність нововведень обчислюється у разі вибору кращого із 

можливих варіантів заходів нововведень. Як ефект може прийматися зростання прибутку за 

рахунок зниження собівартості при реалізації одного варіанта порівняно з іншими, а як 

затрати — додаткові капіталовкладення, що забезпечили це зниження за кращим варіантом. 

Госпрозрахункова ефективність нововведень, за допомогою якої оцінюється 

результативність затрат у масштабах галузі, підприємства. Вона розраховується як 

відношення прибутку до вартості виробничих фондів або собівартості (рентабельність 

виробництва і продукції). 

Ефект акселерації означає прискорення темпів поширення і застосування якогось 

певного позитивного результату. 

Синергічна ефективність виражає такий комбінований вплив сукупності тих чи 

інших інновацій на фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання, коли загальний 

ефект перевищує суто арифметичну суму впливу на виробництво (діяльність) кожної 

інновації зокрема, тобто коли кожна інновація посилює вплив усіх інших. 

У практиці для оцінки результатів санації пропонують використання спрощених 

методів, які дозволяють оцінити суто фінансові результати від запропонованих санаційних 

заходів, або спрямовані на розрахунок резервів, висновків про можливості залучення 

стороннього капіталу і стратегічних завдань санації. 
Таблиця 3 

Економічні показники для оцінювання доцільності санаційних програм 

№ 

п/п 
Показник 

Рівень критерію або тенденції, за якими здійснюється санаційна 

програма підприємства, за варіантами 

оптимальним прийнятним безперспективним 

1 2 3 4 5 

1. Виробництво та прибуток Дорівнює одиниці 

або більший  

Менший за 1, але 

більший за 

середньогалузевий 

показник 

Менший за середньо 

галузевий показник 

 
1.1. Індекс обсягу виробництва в 

натуральному виразі. 

1.2. Індекс динаміки цін на продукцію. Менший за індекс 

інфляції 

Дорівнює індексу 

інфляції 

Більший за індекс 

інфляції 



Продовж. табл. 3 

1 2 3 4 5 

1.3. Співвідношення індексів динаміки обсягу реалізації 

(продажу) і витрат на виробництво продукції. 

>1 1 <1 

1.4. Співвідношення індексів динаміки ФОП (фонду оплати 

праці) та обсягу реалізації (обсягу продажу). 

<1 1 >1 

1.5. Співвідношення індексу середньої заробітної плати та 

індексу інфляції. 

>1 1 <1 

1.6. Співвідношення обсягів випуску продукції в 

натуральному виразі (або в незмінних цінах) і динаміки 

чисельності персоналу. 

>1 1 <1 

1.7. Співвідношення частки прибутку, яка направляється на 

розвиток виробництва, у базовому та розрахунковому 

періодах (у порівняльних цінах). 

>1 1 <1 

2. Імпорт. Частка імпортозамінної продукції в загальному 

обсязі продукції показник. 

>1 >0 0 

3. 

3.1. 

Конкурентоспроможність на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 

Частка експортної продукції у загальному обсязі 

виробництва підприємства та середньогалузевий 

показник. 

>1 >0 0 

3.2. Співвідношення індексу обсягів продажу у вартісному 

виразі та аналогічного галузевого показника. 

>10 1 <1 

Безумовно, наведені в таблиці 3 показники відіграють велику роль при визначенні 

ефективності результатів санації, але не враховують всю складність функціонування 

механізму санації, різні види ефектів, можливість їх взаємодії, адаптації механізму санації до 

зміни умов проведення плану санації, економічного та політичного оточення підприємства, 

змін кон'юнктури на ринку та ін. Тому ставиться завдання використовувати можливості 

системного підходу для оцінки ефективності санації як цілісного механізму, враховуючи всі 

види вищевказаних ефектів. З цією метою пропонується система критеріїв оцінки санації 

підприємства, що дозволяє більш повно визначити якісний та кількісний ефект, що 

спостерігається у зв'язку з проведенням санаційних заходів. 

Кожний із видів глобальних або локальних критеріїв оцінки результатів санації 

передбачає визначення економічного, фінансового та соціального ефекту від санаційних 

заходів, що застосовуються на макро- та мікрорівні. При формуванні критеріїв необхідно 

сформувати перелік показників, які по своїй суті повинні бути якісними, кількісними, 

узагальненими (синтетичними або інтегральними). Перелік та зміст показників істотно 

залежить від рівня ієрархії (макро- або мікрорівнів), для яких використовуються критерії 

оцінки ефективності санації. 

Так, при здійсненні оцінки економічного ефекту від результатів санації підприємства 

потрібний такий перелік показників: 

>  обсяг додаткової продукції, виробленої підприємствами-боржниками після санації; 

>  чисельність зайнятих на підприємствах, що пройшли процедуру санації; 

>  зменшення кредиторської заборгованості держави за іноземні кредити, надані 

раніше підприємствам-боржникам; 

>  контроль за організаційно-правовою та економічною сферою впливу на особливо 

важливі стратегічні підприємства. 

При оцінці фінансового ефекту від санації підприємств-боржників на рівні держави 

потрібно зіставити величину фінансових дотацій, субвенцій, санаційних кредитів та ін. з 

потенційно можливим прибутком в довгостроковому періоді від нормального 

функціонування підприємств, до яких були застосовані різні санаційні процедури. 

Соціальний ефект від санації підприємств на рівні держави буде спостерігатися в 

зниженні тієї соціальної напруженості, яка може виникнути при ліквідації збиткових 

підприємств та скороченні чисельності працюючих. 

При здійсненні оцінки різних ефектів на рівні забезпечення інтересів регіону потрібно 

врахувати різні чинники та стимули, які можуть визначити ту або іншу міру відношення 

влади до проблеми санації підприємств регіону. В іншому випадку при здійсненні оцінки 
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галузевих інтересів важливо провести аналіз впливу результатів відновленої виробничої 

діяльності підприємств, що пройшли санацію, на показники діяльності галузі загалом. 

Особливо це важливо, якщо мова йде про великі підприємства, чиї результати діяльності 

визначають показники роботи галузі. 

При формуванні переліку показників, необхідних для критеріїв оцінки ефективності 

санації, можуть бути використані різні групи як кількісних, так і якісних методів (рис.7). 
 

Методи оцінки ефективності санації 
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Рис. 8. Класи методів, що використовуються при оцінці ефективності санації 
 

При оцінці ефективності санації найчастіше використовуються кількісні методи, такі 

як економіко-статистичні та фінансового і економічного аналізу. Найбільш дієво 

використовуються методи фінансового та економічного аналізу в основному за принципами 

"витрати-вигоди". Вони передбачають розрахунок таких показників, як терміни окупності 

санаційного проекту, рівень фінансових та інших ризиків, показники фінансового становища 

підприємства (ліквідність, платоспроможність, прибутковість, автономність та ін.). Ці 

методи найчастіше використовуються при виборі санаційних проектів та аналізі їх 

потенційної ефективності, але не враховують складний механізм причинно-наслідкових 

зв'язків, оскільки це можливо при використанні економіко-математичних методів та побудові 

моделей для оцінки показників ефективності санаційних заходів. 

Що стосується економіко-статистичних методів, то вони, в основному, можуть бути 

використані для попередньої оцінки наявності чи відсутності економічного ефекту. При 

більш детальному аналізі ці методи необхідно доповнити іншими, в більшості випадків, 

економіко-математичними. 

Як показує практика, ця група методів може бути використана для оцінки спільного 

синергетичного ефекту від організаційно-правових, фінансово-економічних, виробничо-

технічних та соціальних заходів щодо санації. При чому, для аналізу цього ефекту 

рекомендується використання методу оцінки інтегрального (комплексного) показника 

ефективності санації. 

На етапі формування цілей санації, визначення переліку оцінки результатів санації, 

встановлень відносин між ними, необхідне залучення в якості експертів провідних фахівців 

державного органу з питань банкрутства, фонду державного майна, Міністерства економіки, 

представників органів судової влади, органів державної влади та регіонального 

самоврядування. Якісні експертні методи можуть використовуватися на різних етапах 

алгоритму оцінки показників ефективності санації та розробки формальних моделей. 

Побудовані моделі оцінки ефективності за загальними та окремими критеріями дозволять 

зробити відповідні висновки про ефективність санаційних заходів та міри позитивних змін в 

фінансово-господарському стані підприємства. Чим ближче до ідеального стану показники 

поточної фінансово-господарської діяльності підприємства внаслідок виконання програми 

санації, тим більше значення інтегрального показника, тим вище ефективність санації. 

 

5. Акт аудиторської перевірки. 
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Аудитор має обговорити з керівництвом суб‘єкта господарювання плани майбутніх дій, 

завдяки яким підприємство сподівається вийти з фінансової кризи, діставши обґрунтовану 

гарантію того, що план санації є здійсненним і його реалізація поліпшить ситуацію. 

У ході аудиту перевіряється повнота та правильність розрахунку цільових показників. 

Важливо з‘ясувати, чи правильно розрахована потреба в капіталі, необхідному для проведення 

санації, і чи заплановані заходи щодо мобілізації фінансових ресурсів достатні для її 

задоволення. Оцінюється реальність мобілізації окремих джерел фінансових ресурсів, 

запланованих підприємством, наприклад можливість отримання санаційних кредитів, 

державних гарантій, або реальність розміщення емісії цінних паперів. 

Слід уточнити, чи враховується можлива збитковість підприємства на початкових 

етапах санації, та визначити джерела покриття збитків. Планом санації має бути передбачена 

якомога повніша інтеграція та координація окремих структурних сфер, таких як маркетинг, 

науково-дослідна робота, постачання, збут, персонал, фінансування, бухгалтерія. 

Якщо в санаційній концепції передбачено інвестування, продаж окремих об‘єктів 

основних фондів чи використання державної фінансової підтримки, то слід перевірити, чи 

узгоджені строки їх проведення з іншими санаційними заходами.  

Перевіряється також, чи враховані всі податкові аспекти санації. Зокрема, якщо 

планується мобілізувати приховані резерви, то треба враховувати можливість виникнення 

об‘єктів оподаткування, з яких слід сплачувати податок на додану вартість та податок на 

прибуток. 

Необхідно перевірити, чи відповідають наявні у підприємства фінансові та 

матеріально-технічні можливості запланованим показникам щодо зростання обсягів реалізації 

продукції. Як правило, істотне поліпшення ситуації зі збутом та прибутковістю підприємства 

планується на другий та третій рік санації. 

Дається також правова оцінка діяльності підприємства та запропонованої санаційної 

концепції. У процесі аудиту необхідно оцінити ефективність майбутньої санації.  

Завершується аудит загальною оцінкою санаційної спроможності підприємства з 

подальшим прийняттям рішення про доцільність санації чи ліквідації суб‘єкта 

господарювання та складанням акта аудиторської перевірки. 

На підставі здобутих у результаті санаційного аудиту даних розробляються загальні 

висновки та пропозиції щодо доцільності ліквідації чи санації підприємства. Якщо виробничий 

потенціал підприємства зруйновано, структура балансу незадовільна, ринки збуту продукції 

втрачено, стратегія розвитку підприємства відсутня, концепція санації недосконала, то 

робиться висновок про санаційну неспроможність підприємства та доцільність його 

ліквідації. 

Коли санаційний аудит показав, що підприємство має реальну можливість відновити 

платоспроможність, має достатньо підготовлений менеджмент, ринки збуту продукції, а також 

реальні можливості для залучення фінансових ресурсів зовнішнього санатора, то робиться 

висновок про можливість проведення його санації. 

В акті про результати санаційного аудиту потрібно чітко відобразити поточний стан 

підприємства й визначити його санаційні шанси з огляду на прогнози розвитку самого 

підприємства та навколишнього середовища. Акт має бути не лише достовірним та 

інформаційно насиченим, а й містити переконливі обґрунтування тих чи інших висловлених у 

ньому тверджень, а також найістотніші висновки, на яких ґрунтується оцінка санаційної 

концепції.  

Акт аудиторської перевірки може складатися з таких розділів: 

1. Основні відомості про аудитора та аудиторську фірму. 

Подається така інформація: 

 назва аудиторської фірми, номер і дата ліцензії, виданої Аудиторською 

палатою, адреса, телефон; 

 відомості про аудитора: прізвище, ініціали, номер, дата видачі сертифіката 

аудитора. 

2. Підстави для здійснення аудиту, мета, методи та обсяг. 

Зазначаються замовники аудиту, відповідні законодавчі підстави, об‘єкт аудиту 
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(реквізити підприємства), мета та завдання цього заходу, основні документи й методи, 

використані під час його здійснення. 

Акт адресується клієнтові, як того потребують умови взятого аудитором зобов‘язання, 

і має містити ще й таку інформацію: брав аудитор участь у розробці плану санації чи він 

працював з уже готовим планом; період, протягом якого проводився аудит. 

3. Оцінка достовірності інформації та наданих доказів. 

Акт має чітко викладати думку аудитора про відбитий у звітності фінансовий стан 

підприємства, а також про наведені у плані санації дані з погляду їх повноти, достовірності, 

реальності та об‘єктивності.  

Аудитор має констатувати виконання неодмінних передумов здійснення аудиту: 

а) фінансова інформація була підготовлена згідно з нормативною базою, якою 

керується підприємство у практичній діяльності; 

б) подана інформація за обсягом достатня для оцінювання плану санації;  

в) усі матеріальні питання, що стосуються правильного розуміння фінансової 

інформації, відбиті адекватно. 

4. Висновки про санаційну спроможність чи неспроможність. 

З огляду на актуальну фінансово-господарську ситуацію та причини кризи на 

підприємстві — об‘єкті аудиту, сильні та слабкі сторони в його діяльності, найважливіші 

санаційні заходи, що плануються, робиться остаточний висновок про санаційну 

спроможність (неспроможність) цього підприємства. При цьому головним є таке: 

 документальне підтвердження наявних передумов санаційної спроможності 

(неспроможності); 

 визначення основних ризиків; 

 оцінка санаційних заходів (якщо вони мають сенс). 

Остаточний висновок можливий у трьох варіантах. 

1. Однозначно стверджується, що концепція санації відбиває реальний стан справ і 

підприємство є санаційно спроможним. 

2. Зазначається, що план санації можна реалізувати, виконавши певні рекомендації, 

зроблені під час санаційного аудиту. 

3. План санації визнається нереальним, а сама санація — неможливою. 

Якщо аудитор установлює, що санація підприємства є можливою лише при виконанні 

певних рекомендацій, зроблених у ході аудиту, то він має зробити посилання на зміст даних 

рекомендацій.  

Якщо план санації визнано недосконалим, аудитор має обґрунтувати цей висновок, 

назвати позиції плану, які є недостовірними або сумнівними щодо здатності підприємства їх 

реалізувати й продовжувати свою фінансово-господарську діяльність у майбутньому. Якщо 

аудитор переконаний у тому, що підприємство не в змозі надалі функціонувати, він має дати 

таке формулювання: концепція санації є хибною. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 6 

Тема 5. Санація балансу 
Навчальна мета: Охарактеризувати зміст, призначення та особливості санації балансу 

підприємства. 
Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 15 хв. 

2. 15 хв. 

3. 20 хв. 

4. 20 хв. 

5.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 1,2,54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84. 
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ПЛАН 
1. Власний капітал, його функції та складові 
2. Збитки підприємства та джерела їх покриття 
3. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку 
4.Цілі та методи зменшення  зареєстрованого фонду підприємств 
4.1. Деномінація та конверсія акцій 
4.2. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників 

 
1. Власний капітал, його функції та складові 
Фінансова санація підприємства починається з санації балансу, тобто з формального 

покриття відбитих у балансі збитків, що є неодмінною передумовою залучення коштів 
збільшенням  зареєстрованого фонду та одержанням санаційних кредитів. Санація балансу 
пов'язана зі зміною розмірів та структури першого розділу пасиву балансу підприємства - 
його власного капіталу. Для залучення коштів збільшенням  зареєстрованого капіталу не 
потрібні ні застава майна, ні гарантії третіх осіб. Ресурси, вкладені у  зареєстрований капітал 
підприємства, довго лишаються в його розпорядженні. 

У науково-практичній літературі часто застосовуються такі поняття, як власний 
капітал, додатковий капітал,  зареєстрований капітал,  зареєстрований капітал, 
номінальний капітал. 

Власний капітал підприємства — це підсумок першого розділу пасиву балансу. 
Основними його складовими є  зареєстрований капітал, додатковий капітал, резервні 
фонди та прибуток. Показник власного капіталу є одним із головних індикаторів 
кредитоспроможності підприємства, підставою для визначення фінансової незалежності 
підприємства, його фінансової стійкості та стабільності. 

Згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку додатковий капітал - це сума 
приросту майна підприємства, яка виникла в результаті переоцінювання (індексації), 
безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу. 

Терміни ― зареєстрований капітал‖, ― зареєстрований капітал‖, ―номінальний 
капітал‖ є тотожними й означають суму вкладів власників підприємства в його активи за 
номінальною вартістю згідно із засновницькими документами. Це та сума капіталу, у межах 
якої засновники підприємства (АТ, ТОВ) матеріально відповідальні перед його кредиторами. 
Саме тому зменшення  зареєстрованого фонду за наявності заперечень кредиторів не 
допускається. 

 зареєстрований капітал акціонерного товариства поділений на певну кількість акцій 
однієї і тієї самої номінальної вартості.  зареєстрований капітал товариства з обмеженою 
відповідальністю поділяється на частки, розмір яких визначається установчими 
документами. У разі добровільної чи примусової ліквідації (банкрутства) господарських 
товариств таких видів за недостатності іншого майна підприємства на погашення його 
зобов'язань спрямовуються кошти , які формують  зареєстрований капітал. 

Сутність  зареєстрованого капіталу підприємства виявляється в його функціях. 
Основні функції  зареєстрованого фонду: 

1. Функція заснування та введення в дію підприємства.  зареєстрований капітал є 
фінансовою основою для запуску в дію нового суб'єкта господарювання. 

2. Функція відповідальності та гарантії.  зареєстрований капітал є свого роду 
кредитним забезпеченням для кредиторів підприємства.  зареєстрованому капіталу в пасиві 
балансу відповідають чисті активи на активному боці балансу. Чим більший власний капітал 
підприємства, і зокрема  зареєстрований капітал, тим більших збитків може зазнати 
підприємство без загрози інтересам кредиторів. 

3. Забезпечення життєдіяльності підприємства. Чим більший  зареєстрований капітал, 
тим захищенішим є підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів. Якщо 
через збиткову діяльність перманентне зменшується власний та  зареєстрований капітал, то 
підприємство може опинитися на межі банкрутства. 

4. Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Вкладами учасників та 
засновників до  зареєстрованого фонду поряд зі спорудами, обладнанням, цінними паперами 
та іншими матеріальними цінностями можуть бути грошові кошти, що підвищує ліквідність 
підприємства. 

5. Функція забезпечення незалежності. У разі високого рівня заборгованості та 
залежності від позичкових джерел фінансування в оперативну діяльність підприємства 
можуть втручатися кредитори. Цього можна уникнути, якщо в підприємства великий  
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зареєстрований капітал та власний капітал. Отже,  зареєстрований капітал забезпечує 
право на управління виробничими факторами та майном підприємства. 

6. База для нарахування дивідендів. Одержаний протягом року прибуток або 
розподіляється та виплачується власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів, або 
спрямовується на збільшення  зареєстрованого фонду, на виробничий розвиток чи до 
резервних фондів. Дивіденди, як правило, нараховуються за встановленою ставкою згідно з 
часткою акціонера (пайовика) у  зареєстрованому фонді. 

7. Функція управління та контролю. Власники підприємства можуть брати участь у 
його управлінні. Найвищим органом АТ чи ТОВ є збори учасників товариства, які 
призначають керівні органи та ревізійну комісію. Фактичним власником підприємства є 
власник контрольного пакета його корпоративних прав. Той, хто володіє контрольним 
пакетом, здійснює власну стратегічну політику розвитку підприємства, формує дивідендну 
політику, контролює кадрові питання. 

8. Рекламна (репрезентативна) функція. Солідний  зареєстрований капітал (власний 
капітал) підприємства створює підґрунтя для довіри до нього не лише з боку інвесторів, а й з 
боку постачальників факторів виробництва та споживачів готової продукції, підприємству із 
солідним власним капіталом набагато легше залучити кваліфікований персонал. 

Щоб характеризувати співвідношення між власним капіталом та  зареєстрованим 
фондом підприємства, обчислюють балансовий (розрахунковий) курс корпоративних прав, 
передусім акцій. Балансовий курс показує суму чистих активів, які припадають на одну акцію 
(частку, пай). Він дорівнює вираженому в процентах відношенню між власним капіталом та  
зареєстрованим фондом. 

 
Від балансового курсу визначально залежить формування попиту та пропозиції на 

корпоративні права підприємства, тобто він є основою для встановлення їх ринкового курсу. 
Якщо балансовий курс вищий від номінального, тобто перевищує 100 % , це означає, 

що власний капітал перевищує  зареєстрований капітал. Отже, у підприємства 
сформований додатковий капітал, резервні фонди та (або) є нерозподілені прибутки. 

У разі, якщо номінальний курс перевищує балансовий, тобто останній є меншим 100 %, 
це означає, що власний капітал підприємства є меншим за  зареєстрований капітал. Це 
можна спостерігати лише тоді, коли підприємство має непокриті резервними фондами та 
іншими джерелами збитки. Перед таким підприємством постає необхідність у санації 
балансу. 

 
2. Збитки підприємства та джерела їх покриття 
Згідно з П(С)БО 3 ―Звіт про фінансові результати‖ збитки – це перевищення суми 

витрат над сумою доходів, для отримання якого були здійснені ці витрати. 
На збитковість підприємства впливають ті самі фактори, які визначають його 

прибутковість.Основними причинами, які призводять до збитків підприємства є : 
o зменшення обсягів реалізації;  
o зменшення цін на реалізовану продукції;  
o висока собівартість продукції;  
o вимушені простої;  
o знецінення запасів;  
o курсові різниці та збитки від інших позареалізаційних операцій.  
З 1997 року вітчизняні підприємства збитки від фінансово-господарської діяльності 

показують у першому розділі пасиву балансу , а не в активі, як це було раніше. Збитки 
відбиваються в статті ―Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)‖. Сума непокритого 
збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. 

На підставі прийнятого рішення про джерела покриття непокритих збитків 
підприємства їх списують за рахунок: 

1) резервних (страхових) фондів; 
2) засобів цільового призначення (спеціальні фонди і цільове фінансування); 
3) санаційного прибутку. 
Підприємство, якщо це передбачено законодавством, створює з прибутку резервний 

фонд для покриття непередбачених втрат і збитків. Згідно Закону України ―Про господарські 
товариства‖ на кожному підприємстві, заснованому у формі акціонерного товариства, 
товариства з обмеженою відповідальністю тощо, має бути сформований резервний 
(страховий) фонд. Розмір цього фонду регламентується засновницькими документами, але 
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він не може бути меншим від 25%  зареєстрованого фонду підприємства. Розмір щорічних 
відрахувань до резервного фонду також передбачається засновницькими документами, але 
не може бути меншим за 5% суми чистого прибутку підприємств. 

Прибуток, його використання або збиток протягом року відбивається в балансі 
окремими статтями розгорнуто. Затверджені суми використаного за звітний рік прибутку 
списуються під час складання річного бухгалтерського звіту. У річній звітності може 
відбиватися лише непокритий збиток звітного та минулих років. 

Підприємства не зацікавлені відбивати збитки у своїй звітності, зокрема в балансі. 
Особливо це стосується акціонерних товариств, оскільки їхні баланси публікуються в пресі. 
За наявності балансових збитків суб'єктам господарювання дуже важко розраховувати на 
залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки як для кредиторів, так і для 
потенційних інвесторів збиткове підприємство є непривабливим об'єктом фінансування. 
Крім того, у таких підприємств можуть виникнути складнощі з постачальниками факторів 
виробництва та зі споживачами продукції. Відбиття в балансі непокритих збитків означає, 
що всі наявні в підприємства джерела покриття їх уже вичерпані, тобто відсутні резервні 
(страхові) фонди. 

Якщо збитки перевищують суму всіх інших статей першого розділу балансу, то 
підприємство має від'ємний показник власного капіталу. Це означає, що всіх активів 
підприємства не вистачає для виконання зобов'язань з погашення позик. Така структура 
балансу є незадовільною і свідчить про те, що підприємство є напівзбанкрутілим. 

Єдиним виходом з такої ситуації, який залишається у підприємства, є спроба одержати 
санаційний прибуток з метою спрямування його на покриття збитків і в такий спосіб 
провести санацію балансу. 

 
3. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку 
Санація балансу полягає в покритті відображених у балансі збитків та створенні 

необхідних резервних фондів за рахунок одержання санаційного прибутку. Основна мета - 
приведення у відповідність  зареєстрованого капіталу підприємства із чистими активами, 
які йому відповідають. Санацію балансу називають також ―чистою санацією‖ чи 
―формальною санацією‖. Балансовий курс корпоративних прав при цьому досягає або 
перевищує позначку 100 %. Це уможливлює залучення фінансових ресурсів шляхом 
додаткової емісії корпоративних прав. 

Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише тоді, коли вичерпано 
решту можливостей покриття балансових збитків (після спрямування на це всіх відкритих та 
прихованих резервів). Зазначений прибуток утворюється в результаті зменшення  
зареєстрованого фонду підприємства, добровільних доплат власників його корпоративних 
прав або у разі списання кредиторами підприємства-боржника своїх вимог. 

Санаційний прибуток — це прибуток, який виникає внаслідок викупу підприємством 
власних корпоративних прав (акцій, часток) за курсом, нижчим від номінальної вартості цих 
прав (дизажіо), у результаті їх безкоштовної передачі до анулювання, зниження номінальної 
вартості або у разі одержання безповоротної фінансової допомоги від власників 
корпоративних прав, кредиторів та інших зацікавлених у санації підприємства осіб. 

Перша складова санаційного прибутку — дизажіо — дорівнює різниці між 
номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і затратами, 
пов'язаними з процедурою викупу прав і зменшення  зареєстрованого фонду. Якщо 
корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток 
дорівнює номінальній вартості наданих до анулювання прав за мінусом витрат, пов'язаних зі 
зменшенням  зареєстрованого капіталу. Дизажіо можна розглядати як один із видів 
емісійного доходу. 

Безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, переданих підприємству на 
умовах, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів. Вона 
може здійснюватися: 

1) власниками корпоративних прав наданням фінансових ресурсів для покриття збитків 
та проведення санації; 

2) кредиторами підприємства в разі повного або часткового списання заборгованості; 
3) іншими зацікавленими в санації підприємства-боржника особами. 
Санаційний прибуток у частині емісійного доходу не є об'єктом оподаткування. 

Безповоротна фінансова допомога включається до складу валових доходів підприємства-
одержувача і підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Якщо ж підприємство має 
непокриті збитки, то фінансова допомога не оподатковується в тій частині, яка 
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спрямовується на покриття збитків підприємства. Сума, яка залишається після погашення 
збитків, оподатковується на загальних підставах. Якщо безповоротну фінансову допомогу 
здійснює юридична особа, то суму зазначеної допомоги вона має відносити на рахунок 
власних коштів підприємства, які залишаються після сплати податків. 

Якщо санація балансу здійснюється за рахунок емісійного доходу, то в результаті такої 
операції змінюється лише структура власного капіталу, а загальна його сума лишається 
незмінною. Якщо ж підприємство отримало санаційний прибуток у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги, то власний капітал збільшується на суму отриманої допомоги за 
відрахуванням податкових платежів. 

 
4.Цілі та методи зменшення  зареєстрованого  капіталу підприємств 
Одержання санаційного прибутку та санація балансу пов'язані зі зменшенням  

зареєстрованого  капіталу підприємства. 
Цілі зменшення  зареєстрованого  капіталу : 
o одержання санаційного прибутку, який спрямовується на покриття балансових 

збитків;  
o зрівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (часток) з їх ринковою 

ціною, оскільки в період фінансової кризи може скластися ситуація, коли біржова ціна буде 
суттєво меншою за номінальну вартість акцій;  

o приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з 
розміром його власного капіталу, оскільки з метою підвищення платоспроможності 
підприємство може прийняти рішення про продаж частини свого майна, що може стати 
причиною виникнення такої невідповідності;  

o концентрація  зареєстрованого капіталу в руках найбільш активних власників.  
Державною комісією із цінних паперів та  фондового ринку затверджено Положення 

про порядок збільшення (зменшення)  зареєстрованого  капіталу акціонерних товариств, цим 
Положенням та Законом України ―Про господарські товариства‖ передбачено два методи 
зменшення  зареєстрованого  капіталу акціонерного товариства: 

1) зменшенням номінальної вартості акцій (деномінація); 
2) зменшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості (конверсія, консолідація). 
4.1. Деномінація та конверсія акцій 
Зменшення номінальної вартості акцій (часток, паїв) називається деномінацією. 

Застосування цього методу означає здійснення емісії акцій за новою номінальною вартістю, 
після чого старі акції обмінюються на нові. 

Конверсія акцій — це об'єднання кількох акцій в одну (або обмін за встановленим 
співвідношенням однієї кількості акцій на іншу). Наприклад, конверсія акцій у відношенні 4 
: 3 означає, що на кожні чотири акції можна обміняти три акції нової емісії. Конверсія є 
одним зі способів зменшення кількості акцій, які є в обігу. 

І конверсія, і деномінація мають на меті приведення у відповідність номінальної 
вартості випущених в обіг акцій з розміром  зареєстрованого  капіталу в разі його 
зменшення. 

Якщо певні акції не подаються до деномінації чи консолідації, в зарубіжній практиці 
акціонерне товариство визнає акції недійсними. Замість них в процесі обміну емітуються 
нові акції, які негайно реалізуються на біржі, а виручка від їх реалізації зараховується на 
рахунок акціонерів, чиї акції оголошені недійсними. 

Згідно вітчизняного законодавства рішенням акціонерного товариства про зменшення 
розмірів  зареєстрованого  капіталу об'єднанням акцій, акції, не подані до анулювання, 
визнаються недійсними, але не раніше, ніж через шість місяців після повідомлення про це 
всіх акціонерів. Встановлено, що підприємство має покрити збитки акціонерів, пов'язані зі 
зменшенням  зареєстрованого  капіталу. У разі, коли акціонер відмовився від обміну акцій 
через зменшення  зареєстрованого  капіталу зменшенням номінальної вартості акцій, емітент 
зобов'язаний запропонувати акціонерові викупити його акції за вартістю, не нижчою від 
номінальної. 

4.2. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників 
Зменшити кількість акцій, які є в обігу, можна не лише об'єднанням акцій, а й викупом 

їх з метою анулювання. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним 
акції для цілей: 

o для їх наступного перепродажу;  
o розповсюдження серед своїх працівників;  
o з метою анулювання.  
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Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані протягом не більш як одного 
року. Упродовж періоду, коли господарське товариство володіє власними корпоративними 
правами, розподіл прибутку та голосування на зборах акціонерів відбуваються без 
врахування вказаних акцій (часток, паїв). Це саме стосується й товариства з обмеженою 
відповідальністю щодо придбання ним часток учасників товариства . 

Акціонерне товариство може викупити власні акції за цінами, установленими рішенням 
зборів акціонерів, або за цінами, які склалися на ринку (біржові ціни). В останньому разі 
можливі три варіанти: 

1) акції викупаються за ціною, вищою від номіналу; 
2) викуп акцій за номіналом; 
3) акції викупаються за ціною, нижчою від номінальної вартості. 
Варіант 1 означає, що ринкова ціна акцій є вищою за номінал, оскільки за умови 

нормального функціонування фондового ринку підприємство може викупити акції власної 
емісії лише на таких самих умовах, як і інші інвестори (коли інше не передбачено рішенням 
зборів акціонерів). Джерелом викупу акцій є  зареєстрований капітал та додатковий 
капітал, зокрема емісійний дохід. Якщо ж останній відсутній, то на зазначені цілі можна 
спрямувати прибуток. Для санаційних цілей розглянутий варіант не придатний, оскільки 
санаційний прибуток не виникає. 

Варіант 2 (суто теоретичний) передбачає, що ринкова ціна акцій дорівнює їх 
номінальній вартості. На практиці такого майже не буває. Джерелом викупу акцій при цьому 
є  зареєстрований капітал. 

Варіант 3 означає, що ринкова ціна акцій є нижчою за їх номінальну вартість, інакше 
жоден акціонер добровільно не продав би підприємству свої акції за ціною, нижчою від 
номінальної. Ціна акцій може бути нижчою від їх номінальної вартості насамперед у випадку 
збиткової діяльності підприємства. На придбання акцій спрямовується лише частина активів 
підприємства, яка відповідає еквівалентній частці  зареєстрованого  капіталу. При цьому 
підприємство отримує санаційний прибуток у вигляді емісійного доходу, який дорівнює 
різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і 
затратами, пов'язаними з процедурою викупу прав та зменшення  зареєстрованого  капіталу. 
Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток 
дорівнює номінальній вартості наданих до анулювання прав за відрахуванням витрат, 
пов'язаних зі зменшенням  зареєстрованого капіталу. 

Для акціонерного товариства викуп акцій є доцільним лише за курсом, нижчим за 
номінальну вартість. В противному разі, санаційний прибуток, який може бути спрямований 
на покриття балансових збитків, не виникає, а отже, зменшувати  зареєстрований капітал 
немає сенсу. При використанні даного методу санації підприємство може покрити засвідчені 
в балансі збитки, однак його платоспроможність та ліквідність дещо погіршуються, оскільки 
для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні засоби. 

Часто великі акціонери, власники контрольних пакетів акцій надають свої акції до 
анулювання безкоштовно, вносячи таким чином посильний вклад у фінансування санації. 

За економічним змістом зменшення  зареєстрованого  капіталу з метою покриття 
балансових збитків підприємства означає приведення у відповідність розміру номінального 
капіталу до його реальної вартості, яка випливає зі стану балансу. Збитки для власників 
виникають не в момент зменшення номіналу (чи анулювання акцій), а тоді, коли 
підприємство отримало збитки від фінансово-господарської діяльності. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 7 

Тема 5. Санація балансу 
Навчальна мета: Охарактеризувати систему оцінки та аналізу санаційної спроможності 

підприємств. 
Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 

1. 24 хв. 
2. 20 хв. 
3. 30 хв. 
4. Заключна частина  - 6 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 
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ПЛАН 

1. Санаційна спроможність підприємства та її оцінка.  
1.1 Аналіз стабільності фінансового стану. 
1.2 Аналіз поточної й прогнозування майбутньої платоспроможності. 
2. Прогноз здатності до нейтралізації поточної загрози банкрутства. 
3. Механізм внутрішньої фінансової стабілізації діяльності господарюючого 

суб'єкта при загрозі кризи 
 

1. Санаційна спроможність підприємства та її оцінка. 
Санаційна спроможність підприємства - це наявність у підприємства, що перебуває 

у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних і правових можливостей, які 
визначають здатність до успішного проведення його фінансового оздоровлення [34]. Саме на 
основі оцінки здатності підприємства до відновлення його ефективної діяльності і 
приймаються рішення щодо санації чи ліквідації підприємства. Оцінка санаційної 
спроможності здійснюється, як правило, за рішенням ініціатора фінансової санації 
підприємства, тому існують різні підходи до визначення санаційної спроможності. 

Визначення санаційної спроможності державних підприємств відбувається за 
допомогою аналізу діяльності  підприємства  комісією Фонду державного майна України. 
згідно затверджених методичних рекомендацій аналізу підлягають: 

 виробнича структура; 
 фінансовий стан; 
 використання прибутку попереднього та поточного років; 
 структура собівартості продукції; 
 використання раніше отриманих кредитів та інвестицій; 
 конкурентоспроможність продукції; 
 виробничий потенціал та матеріальні і нематеріальні активи; 
 стан дотримання вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища"; 
 кадровий склад; 
 об'єкти незавершеного будівництва; 
 рівень завантаженості та зносу основних фондів; 
 об'єкти соцкультпобуту, їх майновий стан та фінансові витрати на їх утримання; 
 інші витрати. 
Відповідно до методичних вказівок Міністерства економіки України санаційну 

спроможність підприємства необхідно визначати шляхом оцінки трьох основних показників: 
 коефіцієнта покриття (Кп), що характеризує достатність  оборотних 
коштів підприємства для  погашення  своїх боргів протягом року і визначається 

відношенням усіх поточних активів підприємства до суми його короткотермінових 
зобов'язань  (підсумок розділу III пасиву балансу); 

 коефіцієнта забезпечення власними коштами (Кз.к.), який характеризує наявність 
власних оборотних коштів у підприємства,  необхідних для його фінансової сталості, і 
визначається як відношення різниці між обсягами  джерел  власних  та  прирівняних до них 
коштів  і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів  до 
фактичної  вартості  наявних у підприємства обігових коштів - виробничих запасів,  
незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів,  дебіторської 
заборгованості та  інших  оборотних активів; 

 коефіцієнта абсолютної ліквідності (Ка.л.), який характеризує негайну готовність 
підприємства погасити свою заборгованість і визначається як відношення суми грошових  
коштів підприємства та короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових 
зобов'язань. 

Структура балансу  підприємства  визнається незадовільною,  а підприємство - 
неплатоспроможним у разі якщо: значення коефіцієнта покриття (Кп.) менше 1; значення 
коефіцієнта забезпечення власними  коштами (Кз.к.) менше 0,1; значення коефіцієнта  
абсолютної  ліквідності  (Ка.л.)  менше 0,2. 

Рішення про санацію повинно прийматися у випадку, коли протягом звітного кварталу 
спостерігалось зростання наведених вище показників або хоча б один із них перевищував 
нормативне значення; в противному разі підприємство не має змоги відновити свою 
діяльність і підлягає ліквідації. На нашу думку, такий аналіз не є повним та не може давати 
комплексного уявлення щодо становища господарюючого суб'єкта на ринку, оскільки 
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дозволяє тільки частково оцінити фінансово-господарську діяльність підприємства та 
перспективи її покращання. 

Відомий вітчизняний вчений О.О. Терещенко рекомендує визначати санаційну 
спроможність шляхом порівняння продисконтованої очікуваної вартості майбутніх активів 
підприємства за умови успішної санації з вартістю ліквідаційної маси підприємства перед 
проведенням санації. Таким чином, санаційно спроможним підприємство буде в тому разі, 
коли виконується умова: 

АП>ЛМ,                                                                (13) 
де: АП - продисконтована очікувана вартість майбутніх активів підприємства (за 

умови успішної санації); ЛМ - вартість ліквідаційної маси підприємства перед проведенням 
санації. 

Тільки при умові, коли продисконтована очікувана вартість майбутніх активів буде 
більшою за вартість ліквідаційної маси підприємства перед проведенням санації, кредитори 
матимуть змогу в більшій мірі задовольнити свої вимоги після здійснення санаційних 
заходів, ніж при ліквідації. 

Необхідно зазначити, що санаційна спроможність підприємства в значній мірі 
визначається його здатністю усунути причини фінансової кризи. 

Здатність усунути причини фінансової кризи можна визначити за допомогою аналізу 
стабільності фінансового стану, поточної і майбутньої платоспроможності прогнозуванні 
здатності нейтралізації кризового стану. 

Ключовою проблемою розробки та реалізації плану санації є виявлення та аналіз 
причин кризових явищ, наслідком яких є незадовільна платоспроможність та ліквідність 
підприємства, його збитковість та неконкурентоспроможність. На даній проблемі у 
вітчизняній науковій літературі акцентується надто мало уваги, проте саме ефективна робота 
на цьому етапі закладає фундамент успіху санаційних заходів та є гарантією того, що через 
певний період після проведення санації криза не повториться. 

Керівники неплатоспроможних підприємств часто припускаються помилки, 
здійснюючи оздоровчі заходи. Вони намагаються усунути в першу чергу зовнішні прояви 
кризи - незадовільний рівень платоспроможності, ліквідності. Досягається це часто таким 
методом, як залучення додаткових кредитів для фінансування поточної діяльності. Заходи 
такого типу можуть створити враження подолання кризи в короткотерміновому періоді, 
усунути зовнішні її симптоми, проте через певний час підприємство опиниться у ще більшій 
кризі. Це пояснюється тим, що глибинні причини, які криються у самому підприємстві, у 
недоліках його операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (наприклад, 
невідповідність продукції потребам ринку, неефективне управління, незадовільний 
фінансовий менеджмент, інвестиції в проекти з неприпустимо високим рівнем ризику та ін.) 
не були усунуті. Звичайно, зосереджуватись слід на тих проблемах, які криються в самому 
підприємстві і які можна усунути: це, в першу чергу, ендогенні причини кризи, в другу - 
екзогенні в тій їх частині, на яку може вплинути підприємство. 

 
1.1. Аналіз стабільності фінансового стану 

Одним з найбільш ефективних критеріїв, що вірогідно характеризує поточну фінансову 
стабільність господарюючого суб'єкта і його поточний фінансовий стан-в»дійсних ринкових 
умовах, є показник забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього фінансування 
(ЗЗВДФ) [11, 14, 18]. У цьому випадку визначаються джерела фінансування оборотних 
активів господарюючого суб'єкта у вигляді запасів і витрат (ЗВ), тобто якою мірою оборотні 
активи фінансуються власними оборотними коштами з урахуванням довгострокових 
зобов'язань (ВОК) і іншими позиковими коштами. При цьому інші позикові кошти 
представляються у формі непрострочених короткострокових (КК) кредитів, непростроченої 
кредиторської заборгованості (КЗ) по товарних операціях, прострочених кредитів і позик 
(ПК), простроченої кредиторської (ПКЗ) і простроченої дебіторської (ПДЗ) заборгованості. 

Стабільність фінансового стану (ФС) залежно від співвідношення обсягу оборотних 
ктивів господарюючого суб'єкта й видів джерел їхнього фінансування (типу фінансових 
ситуацій) підрозділяється на чотири типи — абсолютну, нормальну, нестійку й кризову. 
Залежність типу стабільності від типу забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього 
фінансування наведена в табл. 2. 

Абсолютно стійкий стан показує, що всі запаси повністю покриваються власними 
оборотними коштами, тобто господарюючий суб'єкт не залежить від зовнішніх кредиторів. 
Таке становище зустрічається вкрай рідко. 
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Таблиця 2 
Типи стабільності фінансового стану залежно від забезпеченості запасів і витрат 

джерелами їхнього фінансування 
 

Значення показника ЗЗВДФ Тип стабільності фінансового стану 

1 2 
ВОК>ЗВ   Абсолютно стійкий ФС 

ВОК < ЗВ<ВОК + КК + КЗ Нормально стійкий ФС 

ЗВ > ВОК + КК + КЗ Нестійкий (передкризовий) ФС 

ЗВ > ВОК +КК+КЗ+ПК+ПКЗ+ПДЗ Кризовий (на грані банкрутства) ФС 

Нормальний стійкий стан пов'язаний з успішним функціонуванням господарюючого 
суб'єкта при ефективному використанні як власних, так і позикових коштів, гарантованій 
платоспроможності господарюючого суб'єкта. 

Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан відповідає становищу, коли 
господарюючий суб'єкт для покриття частини своїх запасів змушений залучати додаткові 
джерела покриття, що не є обґрунтованими. У результаті порушується платіжний баланс, але 
зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов'язань за 
рахунок залучення тимчасово вільних джерел (резервного фонду, фонду нагромадження й 
споживання) коштів в оборот господарюючого суб'єкта, кредитів банку на тимчасове 
поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над 
дебіторською. При цьому фінансова нестійкість вважається припустимою, якщо 
дотримуються такі умови: 

– виробничі запаси плюс готова продукція рівні або перевищують суму 
короткострокових кредитів і позикових коштів, що беруть участь у формуванні запасів; 

– незавершене  виробництво  плюс  витрати  майбутніх періодів рівні або менше суми 
власного оборотного капіталу. 

Якщо ці умови не виконуються, то є тенденція до погіршення фінансового стану. 
Кризовий фінансовий стан (господарюючий суб'єкт перебуває на грані банкрутства) 

характеризується ситуацією, коли на додаток до тимчасово вільних коштів, не прострочених 
кредитів і і кредиторській заборгованості господарюючий суб'єкт має прострочені кредити, а 
також прострочену кредиторську й дебіторську заборгованість. Така ситуація означає, що 
господарюючий суб'єкт не може вчасно розплатитися зі своїми кредиторами й втратив свою 
платоспроможність. В умовах ринкової економіки при хронічному повторенні такої ситуації 
господарюючий суб'єкт повинен бути оголошений банкрутом. 

 

1.2. Аналіз поточної та прогнозування майбутньої платоспроможності 
Аналіз поточної й прогнозування майбутньої платоспроможності господарюючого 

суб'єкта, наявність у господарюючого суб'єкта можливостей її відновити (тобто запобігти 
банкрутству) здійснюється на підставі оцінки фінансового стану по задовільності структури 
балансу. Методичні основи такого аналізу викладені в "Методичних положеннях по оцінці 
фінансового стану підприємств і встановленню незадовільної структури балансу" [2]. 

Аналіз й оцінка структури балансу господарюючого суб'єкта проводиться на основі 
двох показників: коефіцієнта поточної ліквідності (К1) і коефіцієнта забезпеченості власними 
коштами (К2). 

Ці коефіцієнти розраховуються за даним квартальних і річних балансів 
господарюючого суб'єкта (форма №1). 

Коефіцієнт поточної ліквідності К1 характеризує загальну забезпеченість 
господарюючого суб'єкта оборотними коштами для ведення господарської діяльності й 
своєчасного погашення термінових зобов'язань господарюючого суб'єкта. 

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається як відношення фактичної вартості 
оборотних коштів, що наявні в господарюючого суб'єкта, у вигляді виробничих запасів, 
готової продукції, коштів, дебіторських заборгованостей й інших оборотних активів 
(підсумок II розділу активу балансу) до поточних зобов'язань господарюючого суб'єкта у 
вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських 
заборгованостей (підсумок IV розділу пасиву балансу). 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами К2 характеризує наявність власних 
оборотних коштів у господарюючого суб'єкта, необхідних для його фінансової стабільності. 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначається як відношення різниці між 
обсягами джерел власних коштів (підсумок І розділу пасиву балансу за винятком ряду 
позицій) і фактичною вартістю основних коштів й інших позаоборотних активів (підсумок І 
розділу активу балансу) до фактичної вартості оборотних коштів, що перебувають у 
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наявності в господарюючого суб'єкта, у вигляді виробничих запасів, незавершеного 
виробництва, готової продукції, коштів, дебіторської заборгованості й інших оборотних 
активів (підсумок II розділу активу балансу). 

Основою для визнання структури балансу господарюючого суб'єкта незадовільною, а 
господарюючого суб'єкта — неплатоспроможним є виконання однієї з наступних критичних 
умов: 

– коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду (фактичне значення) К1ф 
має значення менше 2; 

– коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду (фактичне 
значення) К2ф має значення менше 0,1. 

Значення розрахованих показників структури балансу характеризують поточний 
фінансовий стан господарюючого суб'єкта. З метою визначення можливості поліпшення 
фінансового стану в майбутньому на наступному етапі аналізу виконується прогнозування 
реальної можливості втрати платоспроможності господарюючого суб'єкта (при задовільній 
поточній структурі балансу) або прогнозування реальної здатності відновлення 
платоспроможності (при незадовільній поточній структурі балансу). 

Основним показником, що характеризує наявність у господарюючого суб'єкта 
реальної можливості відновити свою платоспроможність протягом певного періоду (6 
місяців), є коефіцієнт відновлення платоспроможності (КЗ). Цей коефіцієнт розраховується в 
тому випадку, коли хоча б один з фактичних коефіцієнтів К1ф або К2ф (або той і інший) 
мають значення менше критичного (Кф  менш 2, а К2ф менший 0,1). 

Коефіцієнт відновлення платоспроможності КЗ визначається як відношення 
розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого (нормативного) 
значення: 
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де: К1ф — фактичне значення (наприкінці звітного періоду) коефіцієнта поточної 
ліквідності (К1); 

К1н — значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду; 
К1норм — нормативне  значення   коефіцієнта  поточної ліквідності, К1норм = 2; 
6 — період відновлення платоспроможності в місяцях; 
Т — звітний період у місяцях. 
Як видно з формули (14), розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається 

як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду, й 
зміна значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в 
перерахуванні на період відновлення платоспроможності, установлений рівним 6 місяцям. 

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення більше 1, 
розрахований на період, рівний 6 місяцям, свідчить про наявність у господарюючого суб'єкта 
реальної можливості відновити свою платоспроможність. 

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення менше 1, 
розрахований на період рівний 6 місяцям, свідчить про те, що в господарюючого суб'єкта 
найближчим часом немає реальної можливості відновити платоспроможність. 

Основним показником, що характеризує наявність у господарюючого суб'єкта 
реальної можливості втратити свою платоспроможність протягом певного періоду (3 
місяців), є коефіцієнт втрати платоспроможності (К4). Цей коефіцієнт розраховується в тому 
випадку, коли обидва фактичні коефіцієнти К1ф і К2ф мають значення менше критичного або 
рівні критичному (для К1ф — 2, для К2ф — 0,1). 

Коефіцієнт втрати платоспроможності К4 визначається як відношення розрахункового 
коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого (нормативного) значення: 
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де:   К1ф — фактичне значення (наприкінці звітного періоду) коефіцієнта поточної 
ліквідності (К1);  

К1н — значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду;  
К1норм — нормативне   значення  коефіцієнта  поточної ліквідності,  
К1норм = 2;  
З – період втрати платоспроможності господарюючого суб'єкта в місяцях;  
Т — звітний період у місяцях. 
Як видно з формули (15), розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається 
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як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду й 
зміни значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в 
перерахуванні на період втрати платоспроможності, установлений рівним 3 місяцям. 

Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення більше 1, розрахований 
на період, рівний 3 місяцям, свідчить про наявність реальної можливості в господарюючого 
суб'єкта не втратити платоспроможність. 

Коефіцієнт втрати платоспроможності, що приймає значення менше 1, розрахований 
на період, рівний 3 місяцям, свідчить про те, що в господарюючого суб'єкта найближчим 
часом є можливість втратити платоспроможність. 

На підставі розрахованих значень коефіцієнтів К1, К2, КЗ і К4 приймаються наступні 
рішення: 

1. У випадку, якщо К1 — менше 2,К2 — менше 0,1, а КЗ —менше 1, приймається 
рішення про визнання структури балансу господарюючого суб'єкта незадовільною, а 
господарюючий суб'єкт — неплатоспроможним. 

У цьому випадку проводиться поглиблений (детальний) аналіз фінансово-
господарської діяльності господарюючого суб'єкта й на підставі його результатів 
вибирається варіант проведення реорганізаційних процедур для відновлення 
платоспроможності господарюючого суб'єкта або складається план ліквідаційних заходів 
(банкрутства). 

2. У випадку, якщо К1 — менше 2, К2 — менше 0,1, а КЗ —більше 1 (тобто структура 
балансу незадовільна, однак є реальна можливість у господарюючого суб'єкта відновити 
свою платоспроможність у встановлений термін), приймається рішення про відкладення 
визнання структури балансу незадовільною, а господарюючий суб'єкт — 
неплатоспроможним на строк до 6 місяців. 

При цьому господарюючий суб'єкт має потребу в постійному контролі (моніторингу) 
за його фінансовим станом, проведенні поточних (оперативних) заходів щодо поліпшення 
його діяльності. 

3. У випадку, якщо К1 — більше або дорівнює 2, К2 – більше або дорівнює 0,1, а КЗ – 
менше 1, приймається рішення, що структура балансу задовільна, суб'єкт на дійсний момент 
платоспроможний,  однак існує реальна загроза втрати даним господарюючим суб'єктом 
платоспроможності найближчим часом (протягом 3 місяців). При цьому господарюючий 
суб'єкт має потребу в постійному контролі (моніторингу) за його фінансовим станом 

4. У випадку, якщо К1 — більше 2, К2 — більше 0,1, а К4 — більше 1, приймається рішення 
про визнання структури балансу господарюючого суб'єкта задовільною, а господарюючий 
суб'єкт — платоспроможним. 

 
2. Прогноз здатності до нейтралізації поточної загрози банкрутства 

Прогнозування розвитку кризового фінансового стану господарюючого суб'єкта під 
негативним впливом окремих факторів здійснюється на основі розробки спеціальних багато-
факторних регресійних моделей, використання з цією метою аналітичного апарата СВОТ-
аналізу й інших методів, розглянутих вище при викладі принципів фундаментального аналізу. 
У процесі прогнозування враховуються фактори, що дають істотний негативний вплив на 
фінансовий розвиток і банкрутство, що генерують найбільшу загрозу господарюючому суб'єкту 
в майбутні періоди. 

При прогнозуванні здатності господарюючого суб'єкта до нейтралізації загрози 
банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу визначається, як швидко й у 
якому обсязі господарюючий суб'єкт здатний: 
• забезпечити зростання чистого грошового потоку; 
• знизити загальну суму фінансових зобов'язань; 
• реструктуризувати свої фінансові зобов'язання шляхом перекладу їх з короткострокових 
форм у довгострокові; 
• знизити рівень поточних витрат і коефіцієнт операційного левериджу; 
• знизити рівень фінансових ризиків у своїй діяльності; 
• позитивно змінити інші фінансові показники, незважаючи на негативний вплив окремих 
факторів. 

Узагальнюючу оцінку здатності господарюючого суб'єкта до нейтралізації загрози 
банкрутства в короткостроковому перспективному періоді дозволяє одержати прогнозований у 
динаміці коефіцієнт можливої нейтралізації поточної загрози банкрутства, що 
розраховується за формулою: 
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,
ФЗ

ЧГП
КНзб                                                                                 (16) 

де:   КНзб — коефіцієнт можливої нейтралізації загрози банкрутства в короткостроковому 
перспективному періоді; 
ЧГП — очікувана сума чистого грошового потоку; 
ФЗ — середня сума фінансових зобов'язань. 

Остаточне визначення (ідентифікація) масштабів кризового фінансового стану 
господарюючого суб'єкта повинне включати аналітичні й прогнозні результати 
фундаментальної діагностики банкрутства й визначати можливі напрямки відновлення 
фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта. 

У табл. 1.3 наведені критерії характеристик масштабів кризового фінансового стану 
господарюючого суб'єкта, а також найбільш адекватні їм способи реагування (включення 
відповідних систем захисних фінансових механізмів). 

Таблиця 3 
 Масштаби кризового фінансового стану господарюючого су б'єкта й можливі 

шляхи виходу з нього 
 

Імовірність 
банкрутства за 
результатами 
діагностики 

Масштаб кризового стану  
господарюючого суб’єкта 

Спосіб рагування 

МОЖЛИВА Легка фінансова криза Нормалізація поточної фінансової діяльності 
ВИСОКА Глибока фінансова криза Повне використання внутрішніх механізмів 

фінансової стабілізації 
ДУЖЕ ВИСОКА Фінансова катастрофа 

Пошук ефективних форм санації (при 
невдачі - ліквідація) 

 

Фундаментальна діагностика банкрутства дозволяє одержати найбільш розгорнуту 
картину кризового фінансового стану господарюючого суб'єкта й конкретизувати форми й 
методи майбутнього його фінансового оздоровлення. 

 
3. Механізм внутрішньої фінансової стабілізації діяльності господарюючого суб'єкта 

при загрозі кризи 
Основна роль у системі антикризового управління господарюючим суб'єктом приділяється 

широкому використанню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Це пов'язане з тим, що 
успішне застосування цих механізмів дозволяє не тільки зняти фінансовий стрес загрози банкрутства, 
але й значною мірою позбавити господарюючий суб'єкт від залежності використання позикового 
капіталу, прискорити темпи його економічного розвитку. 

Фінансова стабілізація господарюючого суб'єкта в умовах кризової ситуації послідовно 
здійснюється за такими основними етапами. 

/. Усунення неплатоспроможності. У якому б ступені не оцінювався за результатами 
діагностики банкрутства масштаб кризового стану господарюючого суб'єкта, найбільш 
невідкладним завданням у системі заходів фінансової його стабілізації є відновлення здатності 
щодо здійснення платежів по своїх невідкладних фінансових зобов'язаннях для того, щоб 
попередити виникнення процедури банкрутства. 

2. Відновлення фінансової стабільності  (фінансової рівноваги). Хоча 
неплатоспроможність господарюючого суб'єкта може бути усунута протягом короткого 
періоду за рахунок здійснення ряду аварійних фінансових операцій, причини, що генерують 
неплатоспроможність, можуть залишатися незмінними, якщо не буде відновлена до 
безпечного рівня фінансова стабільність господарюючого суб'єкта. Це дозволить усунути 
загрозу банкрутства не тільки в короткому, але й у більш тривалому проміжку часу. 

3. Забезпечення  фінансової рівноваги  в  тривалому періоді. Повна фінансова 
стабілізація досягається тільки тоді, коли господарюючий суб'єкт забезпечив тривалу 
фінансову рівновагу в процесі свого майбутнього економічного розвитку, тобто створив 
передумови стабільного зниження вартості використовуваного капіталу й постійного зростання 
своєї ринкової вартості. Це завдання вимагає прискорення темпів економічного розвитку на основі 
внесення певних коректив в окремі параметри фінансової стратегії господарюючого суб'єкта. 
Скоригована з урахуванням несприятливих факторів фінансова стратегія господарюючого 
суб'єкта повинна забезпечувати високі темпи стійкого росту операційної діяльності при 
одночасній нейтралізації загрози його банкрутства в майбутньому періоді. 



 79 

Кожному етапу фінансової стабілізації господарюючого суб'єкта відповідають певні її 
внутрішні механізми, які прийнято підрозділяти на оперативний, тактичний і стратегічний. 
Відповідність механізмів основним етапам представлені в табл. 4. 

Використовувані перераховані вище внутрішні механізми фінансової стабілізації носять 
"захисний"або "наступальний характер. 

Оперативний механізм фінансової стабілізації, заснований на принципі "відсікання 
зайвого", являє собою захисну реакцію господарюючого суб'єкта на несприятливий фінансовий 
розвиток і позбавлений яких-небудь наступальних управлінських рішень. 

Таблиця 4.  
Внутрішні механізми фінансової стабілізації господарюючого суб'єкта, що відповідають 

основним етапам її здійснення 

Етапи фінансової 
стабілізації 

Внутрішні механізми фінансової стабілізації 

оперативний тактичний стратегічний 

1. Усунення 
неплатоспроможності 

Система заходів, заснована 
на використанні принципу 
"відсікання зайвого" 

Х Х 

2. Відновлення 
фінансової 
стабільності 

Х 

Система заходів, заснована на 
використанні принципу "стиск 
господарюючого суб'єкта" 

Х 

3. Забезпечення 
фінансової рівноваги в 
тривалому періоді Х Х 

Система заходів, заснована на 
використанні "моделі стійкого 
економічного зростання " 

Оперативний механізм фінансової стабілізації являє собою систему заходів, спрямованих, 
з одного боку, на зменшення розміру поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових 
зобов'язань господарюючого суб'єкта в короткостроковому періоді, а з іншого боку, — на 
збільшення суми грошових активів, що забезпечують термінове погашення цих 
зобов'язань. 

Ціль етапу фінансової стабілізації "усунення неплатоспроможності" вважається досягнутою, 
якщо усунуто поточну неплатоспроможність господарюючого суб'єкта, тобто обсяг надходження 
коштів перевищив обсяг невідкладних фінансових зобов'язань у короткостроковому періоді. Це 
означає, що загроза банкрутства господарюючого суб'єкта в поточному відрізку часу 
ліквідована, хоча й носить, як правило, відкладений характер. 
Тактичний механізм фінансової стабілізації, використовуючи окремі захисні заходи, переважно 
являє собою наступальну тактику, спрямовану на перелом несприятливих тенденцій 
фінансового розвитку й вихід на рубіж фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта в 
майбутньому періоді. 

Ціль етапу фінансової стабілізації "відновлення фінансової стабільності" вважається 
досягнутою, якщо господарюючий суб'єкт вийшов на рубіж фінансової рівноваги, що 
передбачається цільовими показниками фінансової структури капіталу й забезпечує достатню 
його фінансову стабільність. 

Стратегічний механізм фінансової стабілізації являє собою винятково наступальну 
стратегію фінансового розвитку, що забезпечує оптимізацію необхідних фінансових 
параметрів, підлеглу цілям прискорення всього економічного росту господарюючого суб'єкта. 
Стратегічний механізм фінансової стабілізації являє собою систему заходів, спрямованих на 
підтримку досягнутої фінансової рівноваги господарюючого суб'єкта в тривалому періоді. Цей 
механізм базується на використанні моделі стійкого економічного зростання господарюючого 
суб'єкта, забезпечуваного основними параметрами його фінансової стратегії. Ціль цього етапу 
фінансової стабілізації вважається досягнутою, якщо в результаті прискорення темпів 
стійкого економічного росту господарюючого суб'єкта забезпечується відповідний ріст його 
ринкової вартості в довгостроковій перспективі. 

Розглянуті методи антикризового управління свідчать про широкий діапазон можливостей 
фінансової стабілізації господарюючого суб'єкта за рахунок використання його внутрішніх 
механізмів. 
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ЛЕКЦІЯ 8 
Тема 6. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства. 

Навчальна мета: Охарактеризувати класифікацію, переваги та особливості 
використання внутрішніх джерел фінансової санації підприємства. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 10 хв. 
2. 10 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 10 хв. 
6. 10 хв. 
7. 10 хв. 
8. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1,2,54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84. 

ПЛАН 
1. Визначення та класифікація внутрішніх фінансових джерел санації 

підприємства. 
2. Доходи від основної діяльності як джерело фінансування 
3. Інші операційні доходи. 
4. Доходи від інвестиційної діяльності. 
5. Інші та надзвичайні доходи як внутрішнє джерело фінансування санації 

підприємств. 
6. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємства. 
7. Зменшення витрат підприємств. 

 
1. Визначення та класифікація внутрішніх фінансових джерел санації 

підприємства 
У фаховій літературі знайшли відображення дві стратегії фінансової санації 

підприємства: захисна і стратегія розвитку. Зміст захисної стратегії полягає у мінімізації 
витрат підприємства за рахунок виявлення та ліквідації непродуктивних витрат та за рахунок 
зміни цін. Основними методами впровадження захисної стратегії є: відокремлення та продаж 
окремих підрозділів підприємства; розпродаж обладнання, яке неефективно 
використовується у виробничому циклі, звільнення персоналу; скорочення асортименту та 
номенклатури продукції, зміна відпускних цін та обсягів реалізації продукції. Стратегія 
мінімізації витрат дозволяє у короткостроковому періоді підвищити платоспроможність 
підприємства, але не забезпечує її стабілізацію у довгостроковому періоді. 

Зміст стратегії розвитку полягає у реорганізації виробництва, контролінгу та 
управління на підприємстві загалом, тобто у визначенні стратегічних напрямків діяльності 
підприємства, впровадженні у виробництво якісно нових видів продукції, нових технологій, 
ефективного маркетингу, заміні та модернізації обладнання, пошук нових ринків і сегментів 
збуту продукції. На відміну від попередньої, стратегія розвитку дозволяє покращити 
конкурентоздатність підприємства та платоспроможність не тільки у кризовій ситуації, але і 
в майбутніх періодах, забезпечивши його стабільний розвиток. 

Як правило, підприємства намагаються поєднувати ці стратегії для досягнення 
підвищення платоспроможності. Здійснення санаційних заходів вимагає від підприємства 
залучення та використання фінансових ресурсів. Джерела фінансування повинні 
забезпечувати здійснення процедур оздоровлення підприємства в потрібних обсягах та 
термінах залучення, необхідним є їх відображення в плані санації.  

Для забезпечення ефективності процедури мобілізації внутрішніх джерел фінансування 
санації необхідно провести їх класифікацію з виділенням джерел відновлення 
платоспроможності та поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства. Метою 
класифікації є пошук можливих напрямів аналізу та виявлення ділянок і сфер фінансової, 
операційної та інвестиційної діяльності, де можуть бути залучені відповідні джерела 
фінансових ресурсів.  Наведену нижче класифікацію покладено в основу комплексної 
системи пошуку та мобілізації внутрішньовиробничих джерел фінансування санації 
господарюючого суб‘єкта ( рис.11). 

При фінансуванні програми санаційних заходів важливе значення для підприємств має 
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якнайповніше залучення внутрішніх фінансових резервів, що дозволяє подолати внутрішні 
причини кризи та зменшити залежність ефективності санації від залучення зовнішніх 
фінансових джерел. Важливість внутрішніх джерел обумовлюється короткими термінами їх 
залучення та, як правило, відсутністю додаткових витрат, пов‘язаних з їх залученням. 
Орієнтація санованого підприємства на мобілізацію внутрішніх джерел фінансування 
оздоровчих заходів відображається в плані санації підприємства та сприяє зростанню довіри 
до боржника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Класифікація внутрішніх фінансових джерел санації господарюючих суб‘єктів 
 

При внутрішньому фінансуванні капітал, вкладений у необоротні та оборотні (за 
винятком грошових  еквівалентів) активи вивільняється і трансформується в ліквідні засоби 
у вигляді частини виручки від реалізації та інших доходів, які залишаються на підприємстві 
після сплати всіх податків. До внутрішніх джерел фінансової санації відносять фінансові 
ресурси підприємства, отримані від здійснення операційної та інвестиційної діяльності, що 
не передбачає залучення ресурсів на ринку капіталів. Залучення внутрішніх джерел 
фінансування пов‘язане із оптимізацією руху грошових потоків: збільшенням вхідних та 
зменшенням вихідних грошових потоків. 

В основі фінансової санації знаходиться постійний моніторинг фінансових потоків, 
оцінка і розробка заходів, спрямованих на прискорення, уповільнення чи скорочення руху 
наявних ресурсів. Основою ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства є 
оптимізація руху грошових потоків на основі балансування та регулювання надходжень і 
витрат грошових коштів. Саме до внутрішніх джерел фінансування можна віднести кошти, 
вивільнені в результаті зменшення вихідних грошових потоків та збільшення вхідних 
грошових потоків. Крім цього, до внутрішніх джерел фінансування відносять амортизаційні 
відрахування.  

2. Доходи від основної діяльності як джерело фінансування 
 До доходів від основної діяльності відносяться: 
1) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних 

та обслуговуючих виробництв, а також доходи від продажу цінних паперів, крім 
операцій з їх первинного розміщення та кінцевого погашення; 

2) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання 
фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими 
зобов’язаннями та вимогами; 

3) доходи від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій; 
4) доходи від спільної діяльності та доходи від здійснення операцій лізингу. 
У доходах від основної діяльності важливе місце займають доходи від реалізації 

продукції, робіт, послуг. 
Рефінансування дебіторських заборгованості – це форма реструктуризації активів, що 

полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів : 
грошові кошти , короткострокові фінансові вкладення тощо. Одним із факторів, які 
негативно впливають на фінансовий стан підприємств, зокрема на їх платоспроможність, є 
високий рівень невиправданої дебіторської заборгованості. Погашення такої заборгованості є 
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важливим резервом відновлення платоспроможності  підприємств, що опинилися у 
фінансовій кризі .  

Згідно чинного законодавства до основних форм рефінансування дебіторської 
заборгованості належить : 

1. Факторинг – переуступка дебіторської заборгованості на користь факторингової 
компанії чи банку, тобто операція з відступленням першим кредитором прав вимоги боргу 
третьої особи іншому кредиторові (фактору) з попередньою або наступною компенсацією 
вартості такого боргу першому кредиторові. 

Величина  винагороди за факторинг залежить від ризикованості операції, діючої 
облікової ставки та терміну платежу і становить, як правило, від 10 до 20 % суми боргу. 
Укладання угоди передбачає перевірку фактором кредитоспроможності боржника. При 
відсутності прямих фінансових відносин між боржником та фактором, кредитоспроможність 
визначають з використанням непрямої інформації, а також інформації, наданої кредитними 
інститутами, які обслуговують боржника . 

Згідно чинного законодавства кредитор має право повідомити боржника про свою 
поступку вимогою, але зобов‗язаний надавати останньому угоду між початковими 
кредиторами і фактором про поступку вимоги. Проте якщо новий кредитор звертається з 
претензією та позовом до боржника, він має довести, що саме йому початковий кредитор 
поступився вимогою. Таким доказом є письмова угода між ним і початковим кредитором про 
поступку вимогою. 

2. Облік, або дисконтування векселів. Економічна сутність операції дисконтування 
полягає у перетворенні комерційного кредиту на банківський . Сума дисконту є винагородою 
банку за проведення операцій обліку векселів і дорівнює різниці між вартістю погашення 
векселя та обліковою вартістю на день його викупу. 

3. Форфейтинг – кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу в 
експортера векселів та інших боргових вимог , які акцептував імпортер. Продавцем вимог у 
разі форфейтингу може бути підприємство , яке виконало зобов‗язання за контрактом і має 
намір рефінансувати дебіторську заборгованість , або зменшити кредитний ризик та 
підвищити ліквідність (платоспроможність). Форфейтинг здійснюється, як правило, за 
участю банківської установи і також є одним зі способів перетворення комерційного кредиту 
в банківський. 

Окрім того, до заходів, які мають на меті рефінансувати дебіторську заборгованості, 
належить і комплекс процедур з примусового стягнення заборгованості, зокрема й за 
позовом до господарського суду .  

Усі охарактеризовані щойно санаційні заходи так чи інакше спричинюються до змін в 
окремих статтях активу балансу. 

Розмір виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) залежить від кількості, 
асортименту та якості продукції (послуг), що підлягає реалізації, та рівня реалізаційних цін. 
Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги асортименту з більш 
високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки. Прямий вплив на розмір виручки 
справляє і рівень відпускних цін, тому підприємство має їх обґрунтувати. 

Щоб збільшити обсяг реалізації, слід максимально активізувати збутову політику 
підприємства. Основними засобами, що зумовлюють зростання доходу від основної 
діяльності, є знижки, помірне зростання цін, масова реклама, що залежить від обраної 
стратегії маркетингу: задоволення певних потреб споживачів, забезпечення зайнятості 
населення або максимізації прибутку. 

Збільшення доходу від основної діяльності можна забезпечити здійсненням розпродажу 
продукції, підвищенням якості обслуговування; запровадженням знижок, здійсненням 
рекламних акцій, підвищенням ефективності роботи з громадськістю, аналізом і 
вдосконаленням системи сервісних послуг, вивченням і пошуком нових ринків збуту, 
впровадженням системи преміювання реалі заторів тощо. 

При аналізі внутрішньовиробничих санаційних резервів досліджуються всі шляхи 
зростання виручки від реалізації продукції, виробництво і збут якої є предметом діяльності 
підприємства. Проте, хоча заходи з активізації збутової політики є пріоритетними, вони 
передбачають розширення ринків збуту, що має стратегічний характер. Досягнення 
необхідного рівня реалізації продукції(робіт, послуг) є головним критерієм успіху санації 
суб‘єкта господарювання. У довготерміновому періоді збільшення виручки від реалізації 
зумовлює зростання прибутковості, що є головним завданням санації підприємства. 

 
3. Інші операційні доходи 
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Для підвищення платоспроможності підприємства важливу роль має залучення 
фінансових ресурсів у короткотерміновому періоді для погашення поточних зобов‘язань. 
Залучення інших операційних доходів для фінансування санаційних заходів є найбільш 
доступним для підприємства, не потребує додаткового часу та не впливає на обсяг 
виготовлення продукції чи надання послуг. 

Інші операційні доходи включають: 
 дивіденди, отримані від нерезидентів, за участь у власності підприємств-

нерезидентів, відсотки, роялті за переуступку прав на видобування корисних копалин; 
 доходи від володіння борговими зобов’язаннями (векселі, кредиторська 

заборгованість); 
 дохід від зміни курсу валютних цінностей за операціями в іноземній валюті 

(активами і зобов’язаннями підприємства), пов’язаними з операційною діяльністю 
підприємства; 

 дохід від реалізації іноземної валюти – різниця між виручкою від її реалізації 
та витратами на її придбання та продаж; 

 невикористана частина коштів, які повертаються зі страхових резервів; 
  вартість матеріальних цінностей, переданих на зберігання (заставу) та 

використаних у господарському обороті; 
 одержані штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення 

господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення 
господарського суду про їх стягнення, а також про суми відшкодування зазнаних збитків; 

 доходи від інжинірингу – надання послуг із складання технічних завдань, 
проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій; 

 дохід від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) 
включає надходження коштів від реалізації малоцінних і швидкозношуваних предметів 
праці, надлишку виробничих запасів сировини, матеріалів, товарів, палива тощо; 

 дохід від списання кредиторської заборгованості постачальником, щодо якої 
минув термін позовної давності; 

 дохід від операцій з тарою, інвентаризації; 
 дохід від операційної оренди активів (майна), крім фінансової, якщо ця 

діяльність не є предметом створення підприємства. Лізинг – це форма довгострокової 
оренди, яка передбачає передання права користування майном іншому суб‘єкту 
підприємницької діяльності на платній основі і на визначений угодою термін. Лізингова 
плата залежить від виду основних засобів, терміну лізингу та інших умов договору. Як 
правило, сума лізингової плати є фіксованою і вноситься однаковими частинами протягом 
терміну дії договору, при високій інфляції в договорі можна передбачити періодичний 
перегляд лізингового відсотка. 

Проаналізовані фінансові ресурси, як правило, на підприємствах, які впроваджують 
санаційні заходи, присутні в недостатньому обсязі і носять випадковий характер. Тому 
перераховані інші доходи від операційної діяльності не можуть забезпечувати тривалу 
реструктуризацію та технічне переозброєння підприємств, хоча позитивно впливають на 
відновлення платоспроможності і ліквідності суб‘єкта господарювання.  

 
4. Доходи від інвестиційної діяльності 

Інвестиційна стратегія підприємства має передбачати запровадження реальних 
інвестиційних проектів формування портфелів такого типу, бо ця форма інвестування 
забезпечує підприємству швидкий розвиток, освоєння нових видів продукції та розширення 
ринку збуту. 

До доходів від інвестиційної діяльності відносяться : 
 доходи від капітальних інвестицій (реальних інвестицій), до яких відносять 

придбання (будівництво) будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, купівлю 
або виготовлення інших основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають 
амортизації; 

 доходи від прямих фінансових інвестицій – внесення коштів або майна до 
зареєстрованого капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права. 

До них відносяться: 1) дохід від участі в капіталі; 2) дохід від інвестицій в асоційовані 
підприємства; 3) дохід від спільної діяльності;  4) дохід від інвестицій в дочірні 
підприємства. 

Якщо інвестор (материнське підприємство, інвестор асоційованого підприємства) 
передає або продає активи дочірньому підприємству, спільному, асоційованому 
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підприємству з одночасною передачею усіх ризиків та економічних вигод, пов‘язаних з 
володінням ними, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише 
та частина прибутку (збитки), яка розподіляється на частку інших інвесторів дочірнього, 
асоційованого, спільного підприємства. Решту суми включають до прибутків (збитків) 
майбутніх періодів, що будуть визнані прибутком (збитком) тільки після реалізації третім 
особам. 

 доходи від портфельних фінансових інвестицій – придбання цінних паперів, 
деривативів та інших фінансових активів за кошти на фінансовому ринку. До них 
відносяться дивіденди одержані включають дивіденди від інших підприємств, що не є 
асоційованими, дочірніми, спільними; відсотки одержані включають відсотки за облігаціями 
або іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік «дивіденди одержані», зокрема за 
здані у фінансову оренду необоротні активи тощо; інші доходи від фінансових операцій – 
доходи, які не відображені в дивідендах та відсотках одержаних. 

Використання цих фінансових ресурсів не призводить до зміни структури власного та 
залученого капіталу, що робить першочерговими їх залучення для фінансування 
(рефінансування) санаційних заходів на підприємстві. Використання доходів від 
інвестиційної діяльності не призводить до виникнення боргових зобов‘язань та має миттєвий 
характер, оскільки фінансові ресурси мають грошову форму.  

 
5. Інші та надзвичайні доходи як внутрішнє джерело фінансування санації 

підприємств 
Інші доходи включають: 
 доходи від фінансових інвестицій, які відображають суми грошових надходжень від 

продажу акцій або боргових зобов‘язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших 
підприємств (крім надходжень за такими інструментами, що визнаються еквівалентами 
грошових коштів, або за такими що утримуються для дилерських або торгівельних цілей); 

 доходи від реалізації необоротних активів – надходження грошових коштів від 
продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових 
необоротних активів (крім фінансових інвестицій); 

Під час зворотного лізингу відбувається продаж основних фондів з одночасним 
отриманням таких основних фондів в оперативний або фінансовий лізинг). Прикладом є 
продаж збитковим підприємством лізинговій компанії адміністративної будівлі з одночасним 
укладанням договору про лізинг цього об‘єкту нерухомості. 

Застосування  зворотного лізингу знижує кредитоспроможність підприємства, хоча 
платоспроможність його значно підвищується, що дає змогу розрахуватися з поточними 
зобов‘язаннями та уникнути порушення справи про банкрутство.  

o доходи від реалізації майнових комплексів – надходження грошових коштів 
від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць за вирахуванням 
грошових коштів, які реалізуються у складі майнового комплексу. 

За рахунок  продажу окремих нерентабельних структурних підрозділів (філій) та 
об‘єктів основних фондів підприємство може отримати інвестиційні ресурси для 
перепрофілювання виробництва на більш прибуткові види діяльності. 

 дохід від неопераційної курсової різниці (курсові різниці за активами та 
зобов‘язаннями в іноземній валюті, які пов‘язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю 
підприємства); 

 дохід від безоплатно одержаних активів – вартість безоплатно одержаних товарно-
матеріальних цінностей, у разі отримання підприємством безоплатно необоротних активів, 
дохід визначається в сумі амортизації таких активів одночасно з нарахуванням; 

 інші доходи від звичайної діяльності. 
Доходи, які є наслідком надзвичайних подій відносяться до надзвичайних доходів. 

Надзвичайними визнаються доходи від відшкодування надзвичайних витрат страховими 
компаніями. 

Використовуючи внутрішні фінансові резерви підприємство може не тільки подолати 
внутрішні причини кризи, а й значною мірою зменшити залежність ефективної санації від 
залучення зовнішніх фінансових джерел. Використання для фінансування розглянутих вище 
джерел дозволяє суттєво підвищити платоспроможність підприємства і сформувати 
необхідний обсяг ресурсів для реконструкції підприємства, перепрофілювання на нові види 
продукції, впровадження нових видів послуг.  

  
6. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємства 
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Згідно діючого законодавства можна використовувати прискорену амортизацію, що 
дозволяє пришвидшити процес перенесення вартості основних фондів на собівартість 
виготовленої продукції чи виконаних робіт, послуг. Завдяки прискореній амортизації більша 
частина вартості машин та обладнання переноситься на вартість виготовленої за їх участю 
продукції у терміни, коротші від дійсного періоду їх фізичного та морального зношування. 

Прискорена амортизація основних фондів виступає джерелом нагромадження 
фінансових ресурсів для реструктуризації виробництва та впливу на господарські цикли 
підприємства. Методи нарахування амортизації та термін служби для обчислення Процес 
норми амортизаційних відрахувань чітко визначаються Податковим кодексом України, 
оскільки в результаті застосування прискореної амортизації частина прибутку підприємств 
звільняється від оподаткування, включається до витрат виробництва і потім формує 
амортизаційний фонд для наступного фінансування оновлення основних засобів 
підприємства. 

Ефект використання прискореної амортизації позитивно впливає на розширення 
стабільно функціонуючого виробництва, а при фінансовій недостатності, при спаді 
виробництва дієвість амортизаційної політики значно зменшується. Застосування 
прискореної амортизації збільшує собівартість робіт і послуг, а в умовах недостатньої 
завантаженості виробничих потужностей робить продукцію неконкурентоздатною. При 
низькій рентабельності продукції ефект від зниження податкових зобов‘язань з податку на 
прибуток не компенсується збільшенням собівартості продукції, що не задовільняє принципи 
господарської діяльності підприємств. 

При проведенні санації підприємство повинно визначити, які види діяльності є 
перспективними і приноситимуть дохід в майбутньому і ті, які є нерентабельними. На 
підставі цього аналізу та аналізу політики ціноутворення можна зробити висновок про 
доцільність застосування прискореної амортизації, утворення дочірніх підприємств, які 
завдяки переходу на спрощену систему оподаткування можуть отримати прибуток, чи 
продаж майнового комплексу. 

Отже, підприємства повинні застосовувати методи амортизаційних відрахувань, які 
найсприятливіше впливатимуть на їх зростання та нарощування капіталу, виходячи з 
фінансового стану, в якому перебуває підприємство. 

 
7. Зменшення витрат підприємств 

Зменшення витрат позитивно впливає на величину внутрішніх джерел фінансування 
санації підприємств. Класифікацію резервів фінансових ресурсів, які можна залучити для 
фінансування санації підприємства наведено на рисунку 16.  

Зменшення витрат відіграє важливу роль при відновленні та підвищенні 
платоспроможності господарюючих суб‗єктів за рахунок зменшення та відстрочки боргових 
зобов‗язань. Політика зменшення витрат може проводитись як під час досудової санації, так і 
підчас санації підприємства за рішенням суду. 

Як свідчить вітчизняна практика та зарубіжний досвід проведення фінансової санації 
підприємств обов‗язково супроводжується радикальним зменшенням витрат на персонал. 
Економії за цією статтею можна досягнути зменшенням заробітної плати, зменшенням 
величини необхідного робочого часу або зменшенням частки виплат заробітної плати у 
грошовій формі. Останнього можна досягнути шляхом забезпечення частини заробітку 
продукцією власного виробництва чи отриманої внаслідок бартерних операцій, надання 
цінних паперів, емітованих підприємством, трудовому колективу в рахунок оплати праці та 
інших винагород. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Класифікація фінансових ресурсів, залучених від зменшення витрат підприємств 
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тижня, дострокового виходу на пенсію, запровадженням неоплачуваних відпусток із 
зверненням на біржу про реєстрацію часткового безробіття (що дозволить отримувати 
соціальні виплати в розмірі ¾ тарифного заробітку), звільненням персоналу. Проте, масові 
звільнення персоналу треба поєднувати із санаційними заходами соціального характеру. 

Зменшити величину матеріальних витрат та витрат на сировину можна досягнути 
шляхом переходу на виробництво продукції з давальницької сировини, коли підприємство 
надаватиме послуги з переробки давальницької сировини, а в оплату згідно контракту 
отримуватиме частину готової продукції. Це може бути використано і при реструктуризації 
кредиторської заборгованості за використані сировину і матеріали. Зменшення витрат на 
енергію та паливо можна досягнути використанням енергозберігаючих технологій, 
стимулюванням робітників за економію енергетичних ресурсів, а також зменшенням частки 
енергомістких видів у загальній структурі випуску продукції. 

Ще одним шляхом зменшення матеріальних витрат є визначення та переорієнтація на 
виробництво продукції, що має вищу рентабельність та конкурентоспроможність, що в 
кінцевому результаті приведе до збільшення виторгу від реалізації продукції чи надання 
послуг. 

За рахунок укладання контрактів про переробку сировини на давальницьких умовах, 
використання бартерних операцій, передачі фондових інструментів можна також погасити 
заборгованість перед підрядними організаціями. Якщо перераховані заходи є неможливими, 
то одним із резервів зменшення заборгованості є її реструктуризація і розробка графіка 
погашення із відстрочкою частини платежів. 

Ще однією можливістю відстрочки частини боргових зобов‗язань є укладення мирової 
угоди, за якою боргові зобов‗язання можуть списуватись, відстрочуватись, частково 
ліквідовуватись при залучення до управління або участі у власності найбільших кредиторів 
або супутніх підприємств, пов‗язаних тісними виробничими зв‗язками. Боргові зобов‗язання, 
пов‗язані з отриманням основних фондів, можуть реструктуризуватися шляхом 
трансформації контрактів у договори про операційний лізинг або з цією метою можуть 
залучатися інші способи реструктуризації заборгованості, описані вище. 

Кожне підприємство в силу характеру і особливостей його виробничо-господарської 
діяльності володіє притаманними тільки йому внутрішніми джерелами фінансування 
досудової та судової санації. Велику роль при проведенні санації відіграє обрана стратегія, 
яка передбачає набір заходів, що повинні забезпечити не тільки відновлення 
платоспроможності підприємства, а і його фінансову стабільність та прибутковість у 
довгостроковому періоді. Отже, вирішальним при проведенні санації є обґрунтування 
джерел фінансування, поєднання внутрішніх джерел та раціональне їх використання в часі, 
що повинно забезпечити відновлення платоспроможності та нарощування капіталу суб‗єкта 
господарювання. 

 
 

ЛЕКЦІЯ 9 
Тема 7. Залучення зовнішніх фінансових джерел для санації підприємства 

Навчальна мета: Обгрунтувати класифікацію зовнішніх джерел фінансування та 
розкрити механізм їх використання. Проаналізувати доцільність їх використання в окремих 
випадках та характерні обмеження. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 25 хв. 
2. 25 хв. 
3. 25 хв. 
4 Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 

1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,30,34,36,46,  
 

ПЛАН 
1. Класифікація зовнішніх джерел фінансування підприємства. 
2. Зареєстрований капітал як зовнішнє джерело фінансування підприємства. 
3. Додатковий капітал 
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1. Класифікація зовнішніх джерел фінансування підприємства 
Зовнішніми джерелами фінансування санації підприємства слід вважати фінансові 

ресурси, які залучаються підприємством на стороні для фінансування санаційних заходів, 
отриманих в результаті господарської діяльності. 

За походженням зовнішні фінансові джерела можна об‘єднати в 4-и групи: 
 кошти надані власниками підприємства; 
 кошти персоналу підприємства; 
 кошти кредиторів; 
 державне фінансування. 
Фінансування санаційних заходів за рахунок власників можливе: збільшенням 

зареєстрованого капіталу (за рахунок додаткових внесків власників, індексації основних 
фондів, реінвестиції прибутку); зменшенням номінальної вартості акцій; наданням кредитів 
та цільових внесків власниками. 

Фінансування санаційних заходів за рахунок персоналу: згода працівників на 
реструктуризацію або списання заборгованості з оплати праці; надання працівниками 
позик санованому підприємству; придбання працівниками акцій підприємства. 

Фінансування санаційних заходів за рахунок кредиторів передбачає: 
1.1 Рефінансування боргу: списання та реструктуризація кредиторської 

заборгованості; перевід боргу на іншу юридичну особу; В. надання цільових банківських 
позик; випуск облігацій та інших боргових цінних паперів під гарантію санатора; 
конверсія боргу у власність. 

1.2 Реструктуризацію (реорганізацію) підприємства: злиття з фінансово міцним 
підприємством; поглинання; приєднання; розділення (поділ); виокремлення; зміна    
форми власності або організаційно-правової форми підприємства-боржника (перетворення). 

Фінансування санаційних заходів за рахунок державних бюджетних та позабюджетних 
фондів (фінансів держави) включає: 

1 Пряме державне фінансування: надання бюджетних дотацій, субвенцій та 
субсидій; державні внески в зареєстрований капітал. 

2 Непряма державна підтримка: державне пільгове кредитування; надання державних 
гарантій комерційним банкам по кредитах, що надаються санованим підприємствам; 
пільгове оподаткування та податкове кредитування; надання дозволу на порушення 
антимонопольного законодавства; розміщення державних замовлень на санованих 
підприємствах; списання та реструктуризація заборгованості перед бюджетом та 
державними цільовими фондами. 

В умовах економічної кризи, при високому рівні безробіття в країні, при участі у 
власності підприємства його персонал залучається до оздоровлення боржника. Участь 
персоналу у санації підприємства може відбуватись за рахунок надання позик, придбання 
акцій даного підприємства. Загроза банкрутства підприємства, втрати робочих місць і частки 
у власності змушують персонал брати участь у фінансуванні санації підприємства. 

Досить часто для фінансування санації залучаються кредитори підприємства, а саме: 
 банківські установи, які обслуговують його рахунок та володіють часткою майна; 
 кредитори-споживачі, для яких зазначене підприємство виступає сировинною базою 

і вони зацікавлені у підтриманні постійних виробничо-господарських стосунків; 
 кредитори-постачальники предметів праці і засобів виробництва, для яких 

підприємство є основним з споживачів, і вони зацікавлені у подальшому його 
функціонуванні. 

Кредитори можуть фінансувати санацію або впливати на відновлення 
платоспроможності боржника наданням санаційних кредитів; поручительством або наданням 
гарантій кредитного забезпечення; погашення заборгованості емітованими облігаціями чи 
часткою у власності підприємства, наданням поворотної фінансової допомоги, конверсією 
короткотермінової заборгованості у довготермінову. 

Отже, підприємство може отримати фінансування із зовнішніх джерел санації тільки 
при умові зацікавленості суб‘єктів, з якими воно вступає в господарські відносини. Метою 
проведення санаційних заходів може виступати необхідність відновлення 
платоспроможності підприємства або залучення достатнього обсягу фінансових ресурсів для 
реструктуризації та технічного переозброєння виробництва. Враховуючи мету проведення 
санації та визначення зовнішніх джерел фінансових ресурсів їх можна поділити ні дві групи 
в залежності від переходу їх у власність на позичені і залучені (рис. 13). 
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Рис. 13. Класифікація зовнішніх джерел фінансування  санації підприємств. 

 
Отже, до позичених зовнішніх джерел фінансування відносяться ті фінансові ресурси, 

які надаються у тимчасове використання суб‘єкту господарювання на умовах поворотної 
позики. 

До залучених джерел фінансових ресурсів можна віднести ті кошти, які переходять у 
власність підприємства в обмін на корпоративні права чи компенсують дію певних 
державних важелів регулювання суспільно-економічних процесів у державі. 

 
2. Зареєстрований капітал як зовнішнє джерело фінансування підприємства 

Одним із найважливіших джерел фінансування підприємства є його зареєстрований 
капітал – виділені суб‘єкту господарювання або залучені ним кошти на засадах, визначених 
чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, 
матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, закріплені за підприємством 
правом власності або повного господарського відання. Як відомо, за рахунок 
зареєстрованого капіталу підприємство формує свої власні основні та оборотні засоби 
виробництва. 

З метою санації зареєстрований капітал збільшують щоб мобілізувати фінансові 
ресурси і підвищити фінансову стійкість підприємства. Збільшення зареєстрованого капіталу 
здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників. Зареєстрований капітал 
підприємств може збільшуватись за рахунок: 

 додаткових внесків учасників; 
 дивідендів, які належать учасникам; 
 нерозподіленого прибутку. 
Шляхи та джерела збільшення зареєстрованого капіталу наведено на рисунку 14. 
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Рис. 14. Формування зареєстрованого капіталу, як джерела фінансових ресурсів для 
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Збільшення зареєстрованого капіталу для фінансування санаційних заходів 
досягається за рахунок емісійного доходу від розміщення емітованих підприємством акцій. 
Оскільки це приводить до зниження ринкової ціни акцій та зміни часток акціонерів у 
власності акціонерного товариства, то рішення про збільшення зареєстрованого капіталу 
приймається за пропозицією правління ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. 

 Згідно законодавчих актів забороняється проведення емісії з метою покриття збитків, 
пов‘язаних з господарською діяльністю емітента. Проте, при емісії акцій із зміною їх 
номінальної вартості без зміни розміру зареєстрованого капіталу або при його збільшенні за 
рахунок індексації балансової вартості основних фондів, кошти емітентом не залучаються, 
тому вимога про заборону випуску акцій для покриття збитків не застосовується. 

Акціонерне товариство може проводити збільшення зареєстрованого капіталу з метою 
фінансування реальних інвестицій, якщо раніше випущені акції повністю оплачено за 
вартістю не нижчою від номінальної. Збільшити зареєстрований капітал можна не більше 
ніж на 1/3 за рішенням правління , якщо це передбачено статутом акціонерного товариства. 

При пошуку потенційних інвесторів підприємства, що перебувають у кризовій ситуації, 
зустрічаються з труднощами, тому вони вдаються до послуг андеррайтерів: повного чи 
часткового викупу акцій емісії з подальшою реалізацією за вищою ціною; продажу акцій за 
ціною емітента на умовах комісії; викупу недорозміщеної підприємством кількості акцій. 

Вирішальну роль для вдалого розміщення акцій має встановлення курсу емісії – тієї 
ціни, за якою передплачуються акції. Курс акцій повинен покривати номінальну вартість і 
витрати на емісію, щоб забезпечити заплановане збільшення зареєстрованого капіталу. 

До основних витрат на здійснення емісії належить оплата послуг аудиторів, фінансових 
посередників; витрати на друк бланків цінних паперів, сплата держмита при реєстрації емісії 
акцій (0,1% номінальної вартості акцій запланованої емісії), оплата послуг реєстратора, 
рекламу і друк проспекту емісії. 

Курс акцій нової емісії повинен бути дещо нижчим від біржового, щоб стимулювати їх 
продаж, оскільки, покупці не ризикують купувати акції за високим курсом, бажаючи, щоб 
вони мали резерв зростання біржової вартості. 

Для підприємства високий курс є вигідним, оскільки емісійний дохід не 
оподатковується податком на прибуток та збільшення власного капіталу за рахунок 
додаткового не передбачає нарахування дивідендів. При реалізації повторної емісії акцій 
переважні права на їх купівлю мають акціонери підприємства, які протягом 3-4 тижнів 
можуть передплатити акції нової емісії. У перший день торгівлі новими акціями на біржі 
курс старих зменшується на вартість переважного права. Старі акції і переважні права 
продаються окремо. 

Одним із джерел збільшення зареєстрованого капіталу, згідно Положення про порядок 
збільшення (зменшення) зареєстрованого капіталу ПАТ, є реінвестиція прибутку 
(дивідендів) або власні кошти підприємства, які сформовані за рахунок інвестування 
прибутку. Для цієї мети можна використовувати цільові фонди, які створені за рахунок 
прибутку або сам нерозподілений прибуток. 

Збільшення зареєстрованого капіталу зумовлює випуск акцій тієї ж номінальної 
вартості, що визначена раніше випущеними акціями. При емісії акцій внаслідок збільшення 
зареєстрованого капіталу за рахунок реінвестицій чи індексації основних фондів акції 
додаткового випуску розподіляються серед акціонерів пропорційно до їхньої частки у 
зареєстрованому капіталі відкритого акціонерного товариства на момент прийняття рішення 
про додатковий випуск акцій. 

При збільшенні номінальної вартості акцій джерелами зростання зареєстрованого 
капіталу можуть бути додаткові внески власників корпоративних прав підприємства та 
індексація вартості основних фондів. При цьому кожний акціонер може доплатити різницю 
до визначеного рівня нової номінальної вартості акцій. Якщо він відмовляється це зробити, 
емітент зобов‘язаний запропонувати акціонерові викупити його акції. При відсутності згоди 
акціонера на доплату чи викуп акцій, він може отримати акції нової номінальної вартості  в 
тій кількості, яка визначається діленням загальної номінальної вартості акцій, що йому 
належать, на нову номінальну вартість. При цьому нова номінальна вартість акцій має бути 
визначена так, щоб забезпечити виконання умови неподільності акцій та уможливити обмін 
акцій, які належать акціонеру, на цілу кількість акцій нової номінальної вартості. 

При збільшенні зареєстрованого капіталу обміном конверсійних облігацій існуючої 
номінальної вартості на акції відповідного емітента цей фонд збільшується на загальну 
номінальну вартість облігацій, що обмінюються на акції, а номінальна вартість облігацій 
повинна дорівнювати номінальній вартості акцій. Метод збільшення зареєстрованого 
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капіталу обміном облігацій на акції пов‘язаний з облігаціями конверсійної позики, хоча 
може використовуватись і для інших видів облігацій. 

Збільшення зареєстрованого капіталу як джерела фінансових ресурсів проводиться з 
метою залучення додаткових внесків інвесторів. Збільшуючи зареєстрований капітал, 
сановане підприємство з метою компенсації ризиковості змушене пропонувати пільгові 
умову вкладення капіталу інвесторам. До таких умов можна віднести авансову виплату 
дивідендів, підвищений розмір дивідендів, участь у прийнятті управлінських рішень, у 
розподілі ліквідаційної маси, що повинно узгоджуватись з діючим законодавством. 

 
3. Додатковий капітал 

Додатковий капітал підприємства формується внесками власників підприємства, 
сторонніх вітчизняних і зарубіжних інвесторів, які виявили бажання взяти участь у санації 
підприємства. Формування додаткового капіталу, як джерела фінансових ресурсів санації 
підприємства зображено на рисунку 15. 

Зменшення зареєстрованого капіталу здійснюється у виключних випадках за рішенням 
зборів акціонерів після повідомлення всіх його кредиторів у встановлені законодавством 
терміни. Зменшення зареєстрованого капіталу відбувається внаслідок зменшення 
номінальної вартості акцій або скорочення їх кількості шляхом викупу частини акцій у їх 
власників (деномінація, консолідація акцій). 

Інший додатковий капітал формується за рахунок вилученого капіталу – фактичної 
собівартості акцій власної емісії, вилучених товариством у своїх акціонерів. Вилучений 
капітал відображає вартість акцій власної емісії, які на певний момент не розміщені серед 
акціонерів і повинні бути анульовані. 

Збільшення додаткового капіталу можливе за рахунок цільових внесків акціонерів для 
погашення балансових збитків підприємства, що дозволяє зберегти частку номінальної 
вартості зареєстрованого капіталу, або при умові зменшення номінальної вартості 
корпоративних прав без жодних доплат. Незалежно від форми збільшення додаткового 
капіталу підприємство отримує однакову величину санаційного прибутку, хоча при 
використанні додаткових внесків існує можливість покращення його платоспроможності. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Додатковий капітал, як джерело фінансових ресурсів санації підприємства 

 
Цільові внески акціонерів на покриття збитків можуть здійснюватися лише на 

добровільній основі. Навіть рішення зборів акціонерів не може зобов‘язати окремого 
співвласника надати безповоротну фінансову допомогу підприємству. Рішення акціонера на 
користь доплати чи анулювання акцій залежить від того, як він оцінює перспективи розвитку 
підприємства, зокрема майбутню динаміку біржового курсу його акцій.  

Якщо частина акціонерів обрала доплати, а інша – анулювання акцій, то визначається 
вартість акції після санації як сума капітальної вартості та чистого санаційного прибутку на 
одну акцію. Згідно цього визначають величину додаткових внесків як різницю між новим і 
старим курсом акцій та коефіцієнт анулювання старих акцій. Використання такого механізму 
забезпечує задоволення інтересів обох груп акціонерів тих, що обрали доплати і тих, хто 
віддав перевагу деномінації чи консолідації акцій.  

Додатковий капітал також може формуватися за рахунок коштів або майна, що 
надходять у вигляді безповоротної міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими 
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державами відповідно до чинних угод, договорів про співпрацю та грандів міжнародних 
організацій. 

Додатковий капітал може формуватися за рахунок перевищення емісійного доходу над 
номінальною вартістю розміщених акцій та облігацій з врахуванням витрат, пов‘язаних з їх 
випуском та розміщенням. 

Суттєвою перевагою використання додаткового капіталу як фінансового джерела 
санації підприємства є безоплатність його використання, оскільки на нього не нараховуються 
відсотки чи дивіденди. Важливим фактором для підприємства є можливість використання 
додаткового капіталу для погашення заборгованості та відновлення платоспроможності 
суб‘єкта господарювання. Недоліком збільшення додаткового капіталу за рахунок внесків 
власників і засновників підприємства є оподаткування їх як безповоротної фінансової 
допомоги, що не дозволяє в повній мірі використовувати залучені кошти. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 10 
Тема 7. Залучення зовнішніх фінансових джерел для санації підприємства 

Навчальна мета: Обгрунтувати класифікацію зовнішніх джерел фінансування та 
розкрити механізм їх використання. Проаналізувати доцільність їх використання в окремих 
випадках та характерні обмеження. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 25 хв. 
2. 25 хв. 
3. 25 хв. 
4.  Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 

1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,30,34,36,46,  
 

ПЛАН 
1. Емісійний дохід від продажу облігацій (облігаційні позики) 
2. Банківські кредити 
3. Кошти контрактних фінансових інститутів, іноземні інвестиції та інші зовнішні 

джерела фінансової санації підприємства 
 

1. Емісійний дохід від продажу облігацій (облігаційні позики) 
Емісійний дохід від продажу облігацій відноситься до позичених фінансових ресурсів, 

оскільки розміщення облігацій зумовлює виникнення боргових зобов‘язань, що погіршує 
платоспроможність підприємства. Перевагою використання цього джерела фінансованих 
ресурсів є відсутність обмежень щодо можливості погашення боргових вимог та відсоткова 
ставка за облігаціями дещо менша за відсоткову ставку на комерційні кредити. Окрім вище 
описаного позику, отриману в результаті розміщення облігацій, значно легше 
реструктуризувати, продовживши термін обігу облігацій, чи трансформувати у власність, 
якщо це конверсійні облігації. 

Конверсійні облігації характеризуються як особливо ефективний санаційний 
інструмент. Облігації конверсійної позики в період фінансового оздоровлення мінімізують 
ризик втрат інвестора, оскільки передбачають його права щодо вимоги відшкодування їх 
вартості на рівні з іншими кредиторами боржника, та після виходу підприємства з фінансової 
кризи дозволяють максимізувати доходи за рахунок обміну на прості акції. Отже, 
конвертовані облігації – це іменні облігації, які через певний час можна обміняти на звичайні 
акції підприємства. Вони є однією з форм кредитування санації власниками та кредиторами 
підприємства. Конверсійні облігації можуть заохотити інвестора до надання фінансових 
ресурсів, якщо він не ризикує придбати звичайні акції. 

До емісії конвертованих облігацій підприємства звертаються при  високих ставках на 
позичковий капітал на кредитному ринку і зниженні курсу їх акцій через низьку 
прибутковість , оскільки випуск звичайних акцій за таких обставин є проблематичним. 

Перевага конверсійних облігацій для підприємства-боржника полягає в тому, що 
проценти за ними є нижчими від середньої процентної ставки на кредитному ринку. Отже, 
інвестори дають згоду одержати нижчий процент притаманний конверсійним облігаціям, з 
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метою участі у прибутках підприємства після обміну їх на звичайні акції. 
Приймаючи рішення про випуск облігацій чи акцій необхідно врахувати також 

податкові аспекти, зокрема те, що проценти за борговими цінними паперами відносяться на 
валові витрати емітента, а дивіденди за акціями сплачуються за рахунок чистого прибутку. 

Великі підприємства випускають конверсійні облігації з терміном обміну (погашення) 
до 5-10 років. Ринкова ціна конверсійних облігацій визначається з врахуванням їх 
інвестиційної вартості та ціни звичайних акцій узятих для конверсії. У повідомленні про 
емісію конверсійних облігацій зазначають: переважні права на придбання облігацій; 
номінальний курс; курси емісії та викупу облігацій; пропорції обміну (коефіцієнт конверсії); 
строки конверсії; необхідність, порядок та розмір доплат. 

Збільшення капіталу в результаті обміну облігацій на акції призводить до зміни курсу 
на акції та до розмивання прав акціонерів, тому вони мають такі ж переважні права на 
купівлю конверсійних облігацій, як і при купівлі нових акцій додаткової емісії.  

Так як, конверсія облігацій може відбуватися через кілька років після їх емісії, то 
протягом обігу облігацій прибутковість емітента та ринковий курс акцій можуть суттєво 
змінитися. При приведенні у відповідність реальної ціни акцій з вартістю конверсії, умовами 
емісії можуть передбачатися доплати під час обміну. Економічної обґрунтованості конверсія 
досягає тоді, коли її курс (вартість облігацій плюс доплати) нижчий від біржового курсу 
акцій. Оскільки курс емісії акцій визначається коефіцієнтом конверсії та доплатами, вони 
мають бути встановлені так, щоб курс емісії акцій був не нижчим за їх номінальну вартість. 

На рішення держателів облігацій щодо їх конверсії в акції впливають рівень 
прибутковості та надійності емітента. Проте, існує обмеження для емісії конверсійних 
облігацій: її обсяг не може перевищувати 25 % розміру оплаченого зареєстрованого капіталу 
підприємства.  

Окрім описаних вище розрізняють ще заставні облігації, забезпечені активами або 
цінними паперами підприємств. Застава, яку випускають одну на все майно зберігається у 
довіреної особи, яка виступає від імені всіх кредиторів - інвесторів і є гарантом їх інтересів.  

Облігації під заставу інших цінних паперів забезпечують не майном, а акціями або 
борговими зобов‘язаннями підприємств, які в разі невиплати боргу переходять у власність 
тримачів облігацій. 

Забезпеченням беззаставних або незабезпечених облігацій – прямих боргових 
зобов‘язань, які не створюють майнових претензій до підприємства, виступає 
платоспроможність емітента. 

Облігації із зміненим курсом стимулюють інвесторів до вкладення коштів при значних 
коливаннях процентних ставок, оскільки забезпечують збереження фінансових ресурсів та 
прибутковість інвестування. Облігації забезпечують більшу надійність збережень, ніж акції, 
однак власники облігацій не використовують можливість швидкого нарощування доходу 
чим користуються власники акцій. 

 
2. Банківські кредити 

Санаційні кредити можуть надаватися кредиторами та банківськими установами. 
Санаційні кредити відносяться до залучених джерел фінансових ресурсів оскільки 
поліпшують платоспроможність боржника, хоча і погіршують структуру капіталу та рівень 
фінансової незалежності, бо збільшується питома вага позикового капіталу. 

Використання санаційних кредитів ускладнюється для підприємства тим, що кредитори 
для мінімізації ризику повернення позик вимагають найкращого кредитного забезпечення і 
надають позики за максимальними відсотковими ставками. 

Як уже зазначалося, кредитування санаційних проектів пов‘язане зі значними 
ризиками. Кредитори можуть зважитися на матеріальний ризик в обмін на майбутню участь 
у прибутках підприємства-боржника чи невеликий пакет його акцій або сподіваючись 
отримати надійний ринок збуту своєї продукції (джерело постачання сировини для 
виробництва) тощо. Крім того, можна вжити ряд заходів щодо зменшення ризиків, 
пов‘язаних із кредитуванням підприємств, які перебувають у кризі. 

Надання санаційних кредитів здійснюється, як правило, або комерційним банком, що 
обслуговує підприємство, або банком, який володіє пакетом корпоративних прав боржника, 
або ж банківським консорціумом. Вирішальним фактором для надання кредиту є наявність 
позитивного висновку аудитора про санаційну спроможність підприємства. З метою 
акумуляції кредитних ресурсів у національній чи іноземній валютах для кредитування 
санаційних заходів із великим обсягом фінансування і зменшення та диверсифікації 
кредитних ризиків комерційні банки можуть об‘єднуватися у санаційні консорціуми на 
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паритетних засадах.  
Кредитні стосунки між позичальником та кредитором регламентуються кредитною 

угодою, яка визначає взаємні зобов‘язання й відповідальність сторін і не може змінюватись в 
односторонньому порядку без згоди обох сторін.  

Санаційні кредити можуть бути лише середньо - або довгостроковими, оскільки лише 
за таких умов можуть фінансуватися капітальні вкладення, тобто санаційні заходи 
виробничо-технічного характеру. Середньотермінові кредити надаються на строк від одного 
до п‘яти років, довготермінові на час понад п‘ять років. Короткострокові кредити, які 
надаються у разі тимчасових фінансових труднощів, не можна розглядати як фінансову базу 
для проведення санації підприємств.  

Формами забезпечення санаційного кредиту можуть бути: 
- гарантії третьої сторони; 
- товарні запаси підприємства; 
- нерухоме майно; 
- рухоме майно; 
- цінні папери. 
Для забезпечення довготермінових кредитів використовують нерухомість. Негативною 

обставиною кредитування є невідповідність оціночної вартості об‘єктів забезпечення їх 
ринковій ціні, що зумовлює залучення кредитних ресурсів у значно меншому розмірі від 
вартості забезпечення. Тому в деяких випадках доцільніше реалізувати об‘єкти, ніж 
використовувати їх у вигляді гарантії для отримання кредитів.  

Санаційні кредити повинні використовуватися за призначенням і своєчасно 
погашатися. У випадку неможливості повернення кредитів у визначені кредитною угодою 
терміни банк, перед поданням заяви до господарського суду може вимагати від боржника 
виконання певних заходів фінансового оздоровлення і встановлення терміну поліпшення 
його фінансового стану. 

Після розгляду запропонованого боржником плану заходів, банк приймає рішення 
щодо можливості продовження на три місяці кредитних відносини із боржником чи 
звернення з письмовою заявою до арбітражного суду щодо порушення справи про 
банкрутство боржника при відсутності перспектив погашення заборгованості. 

При продовженні кредитних відносин із боржником укладають додаткову угоду 
(пролонгацію), яка встановлює більш жорсткі умови кредитування. 

Комерційні банки можуть надавати кредити під боргові зобов‘язання, в яких крім суми 
кредиту, ставки процента, умов і термінів погашення та забезпечення боргу заставою 
містяться інші умови. Досить часто саме ці умови передбачають певні обмеження у 
можливості залучення повної суми кредиту для фінансування. Так, комерційні банки можуть 
вимагати підтримання на розрахунковому рахунку підприємства-позичальника певної суми 
(10-20% від визначення кредиту). Такий залишок називають компенсаційним. У цьому 
випадку необхідно укладати контракт на суму більшу ніж потреби підприємства, що 
призводить до збільшення його витрат на погашення кредиту. 

У випадку застосування дисконтної ставки підприємство отримує у кредит суму, 
меншу за встановлене боргове зобов‘язання, що підвищує його вартість.  

Надання санаційних кредитів банком (чи групою банків) передбачає контроль за діями 
позичальника щодо виконання ним умов кредитного договору, цільового використання 
кредитних ресурсів, виконання плану фінансового оздоровлення. Тому банк під час усього 
періоду санації та терміну дії кредитного договору підтримує ділові стосунки з 
позичальником, оскільки зобов‘язаний перевіряти цілісність майна, діагностувати фактори, 
що певною мірою спричиняють позитивний чи негативний вплив на процес фінансового 
оздоровлення боржника. При виявленні фактів використання кредитних коштів не за 
цільовим призначенням, порушень плану санації, виникнення нових обставин, які 
загрожують успішному впровадженню запланованих заходів, банк має право дострокового 
розірвання кредитного договору. Такі дії позичальника слугують підставою для стягнення 
всіх коштів у межах зобов‘язань позичальника за кредитною угодою згідно порядку 
встановленого чинним законодавством. 

Окрім консорціумного кредитування надійним засобом зменшення ризиків для 
кредитора є призначення на керівні посади підприємства боржника своїх довірених осіб на 
період санації або встановлення повного контролю над підприємством. 

При  наданні банком кредиту підприємству, проти якого порушено справу про 
банкрутство до моменту укладення кредитної угоди і інформацію про порушення такої 
справи було оприлюднено, безнадійна заборгованість за кредит погашається з власних 
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коштів кредитора. Проте, у  випадку надання фінансових кредитів у межах процедури 
санації дебітора під заставу його корпоративних прав безнадійна заборгованість за кредит 
погашається з коштів позичальника – за рахунок його корпоративних прав. 

 
3. Кошти контрактних фінансових інститутів, іноземні інвестиції та інші зовнішні 

джерела фінансової санації підприємства 
Контрактні фінансові інститути, як правило, включають інститути спільного 

інвестування, пенсійні фонди, страхові компанії, ломбарди, фінансові та позичково-ощадні 
асоціації, інвестиційні фонди та компанії. 

Страхові компанії відіграють надзвичайно велику роль на фінансовому ринку, 
забезпечуючи інвесторам страховий захист від різного роду ризиків. Угоди страхування, що 
з ними укладаються, є основою для фінансового забезпечення інвестиційних проектів.  

Можливі наступні методи фінансування санаційних заходів страховими компаніями: 
 страхування відповідальності, предметом якого є відповідальність перед третіми 

особами за можливими зобов‘язаннями з відшкодування збитків ( наприклад, гарантіям 
банкам і фінансовим компаніям у разі неплатоспроможності позичальника); 

 перестрахування, що полягає у страхуванні вже застрахованих об‘єктів з метою 
зменшення ризиків та перерозподілу відповідальності щодо сплати страхових збитків; 

 страхування  кредитів  (у  тому  числі   відповідальності позичальника за непогашення 
кредиту); 

 страхування інвестицій;  
  страхування  фінансових  ризиків неотримання,  невчасного отримання та отримання 

не у повній сумі платежів за договорами про іпотечні  кредити  та   платежів   за   іпотечними  
сертифікатами; 

 страхування судових витрат;  
 страхування   виданих   гарантій   (порук)  та  прийнятих гарантій. 
Згідно законодавства залучені у формі страхових внесків кошти, а також власний 

капітал страхові компанії вкладають в акції і облігації приватних корпорацій, а також у 
державні боргові зобов‘язання. Крім купівлі цінних паперів, страхові компанії можуть 
використовувати свої ресурси для видавання довгострокових кредитів підприємствам різних 
галузей економіки у формі іпотеки або вкладень у нерухомість. У зв‘язку з цим при 
наявності державних гарантій повернення кредитів чи поручительств місцевих органів влади 
страхові компанії можуть виступати донорами грошових коштів для фінансування санації 
підприємств. Вони можуть виступати також гарантами щодо мінімізації втрат інвесторів та 
кредиторів підприємства, що стимулює інвестування санаційних заходів. 

Важливу роль у фінансуванні санаційних заходів з реконструкції підприємств 
відіграють лізингові компанії, оскільки у кризовій ситуації більшість підприємств 
неспроможні здійснювати технічне оновлення виробництва за рахунок власних коштів. Тому 
актуальним стає залучення приватних інвестицій для фінансової підтримки підприємств, 
особливо малого та середнього бізнесу. Як відомо, лізингова операція має кредитний 
характер, оскільки власник інвестиційних ресурсів купує майно та надає його в оренду 
користувачу. За рахунок періодичних внесків покривається вартість майна та лізингова 
маржа ( прибуток лізингодавача ). Використання лізингу для фінансування санаційних 
заходів з переозброєння виробництва має суттєві переваги над іншими формами 
кредитування: 

 100 % фінансування придбання основних фондів ( при банківському кредитуванні – 
60 – 70 % їхньої вартості); 

 відсутність необхідності у заставі чи інших гарантіях та поручительстві; 
 погашення лізингових платежів відбувається за рахунок виручки від продукції, 

виготовленої на цьому ж обладнанні, зокрема, за рахунок амортизаційних відрахувань і 
податку на прибуток ; 

 стимулювання оперативного оновлення техніки і технології без залучення для 
фінансування власного капіталу; 

 лізинговий кредит не відображається в балансі підприємства, що не погіршує його 
платоспроможність; 

 мінімізація втрат при відсутності попиту на продукцію; 
 фінансове стимулювання за рахунок перевищення надходжень  від використання 

лізингу над платою за банківський кредит.  
Ще одним джерелом фінансування санації можуть виступати кошти, отримані від 
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факторингових операцій, що можуть проводитися факторинговими компаніями або 
банками. Факторинг передбачає переуступку вимог за торговими операціями банку або 
факторинговій компанії. Проте, факторингові послуги не надаються підприємствам, які є 
збитковими і неплатоспроможними або оголошені некредитоспроможними. Також  плата за 
факторингове обслуговування залежить від виду факторингу, фінансового стану 
підприємства-позичальника, масштабів і структури його виробничої діяльності та надійності 
покупців. Визначаючи плату за факторинг, враховують відсоток за кредит і середній термін 
обороту коштів фінансової установи в розрахунках із покупцем. 

Інші контрактні фінансові інститути: інвестиційні фонди і компанії, пенсійні фонди, 
ломбарди можуть здійснювати опосередковане інвестування через придбання облігацій та 
акцій підприємств, що детально розглядалося в попередніх параграфах. 

Використання розглянутих джерел фінансування санації підприємств дозволяє не 
тільки залучити певну частину інвестиційних ресурсів у виробництво, а і покращити 
фінансовий стан підприємства та сприяє « санації балансу» суб‘єкта господарювання.  

Важливим джерелом фінансування санації підприємств можуть бути іноземні 
інвестиції, надані у вигляді інвестицій у власний капітал підприємства; безповоротної і 
поворотної фінансової допомоги; міжнародних кредитів; міжнародної технічної допомоги. 
Для підприємства найбільш вигідними джерелами з вище перелічених виступають: 
інвестиції у власний капітал та міжнародна технічна допомога, оскільки повністю 
звільняються від оподаткування. 

Іноземні інвестиції можуть залучатися за рахунок: 
 кредитів міжнародних фінансово-кредитних інститутів; 
 створення спільних підприємств чи їх об‘єднань: концернів, корпорацій, 

консорціумів, асоціацій тощо. 
Згідно Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції  

можуть  здійснюватися  у  таких  формах: 
 часткової участі  у  підприємствах,  що створюються спільно з українськими 

юридичними і фізичними особами,  або придбання частки діючих підприємств; 
 створення підприємств,   що   повністю   належать   іноземним інвесторам,  філій  та  

інших  відокремлених підрозділів іноземних юридичних  осіб  або  придбання  у  власність  
діючих  підприємств повністю; 

 придбання  не  забороненого  законами  України  нерухомого чи рухомого   майна,   
включаючи   будинки,   квартири,   приміщення, обладнання,  транспортні засоби та інші 
об'єкти власності,  шляхом прямого  одержання  майна  та  майнових  комплексів  або у 
вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів; 

 придбання  самостійно  чи за участю українських юридичних або фізичних  осіб  
прав  на  користування  землею   та   використання природних ресурсів на території України; 

 придбання інших майнових прав; 
 господарської  (підприємницької) діяльності  на  основі  угод про розподіл 

продукції; в інших  формах,  які не заборонені законами України,  в тому числі без створення  
юридичної  особи  на  підставі  договорів  із суб'єктами господарської діяльності України. 

Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні 
проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних 
програм розвитку  пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може 
встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. 

Сьогодні найбільшими кредиторами України є міжнародні фінансові організації, 
передусім Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк. Україна вступила до МВФ і 
Світового банку в 1992 р. До складу Світового банку входять: Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціація 
розвитку та Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій. Так, здійснивши підписку на 
10 908 акцій (0,7% загальної кількості) на загальну суму 1315,9 млн. дол. США Україна стала 
членом Світового банку й отримала можливість кредитування МБРР важливих для 
економіки країни проектів під відносно низькі відсотки.  

Банки оформляють внутрішні кредитні угоди, договори застави або поруки, 
здійснюють контроль за порядком кредитування і виконанням проекту під гарантію. Проекти 
поділяються на системні та інвестиційні. Відповідно до Загальних умов, за якими МБРР 
надає позики, Україна повинна виконувати положення щодо звільнення від оподаткування 
всіх операцій, що здійснюються в рамках позик МБРР.  

Системні проекти — це такі, що спрямовані на здійснення економічної реформи в 
Україні, у тому числі на реформування державного сектору, структурні та інституційні зміни 
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в галузях та секторах економіки. Інвестиційні проекти — це проекти розвитку окремих 
галузей та секторів економіки, виробництв, фінансування яких здійснюється на умовах 
самоокупності та обов'язкового внутрішнього співфінансування. 

До інших джерел відносять ті всі фінансові ресурси, які можуть бути залучені під час 
реконструкції чи реструктуризації підприємства у резидентів. Зокрема, при реорганізації за 
рахунок зменшення виробничих потужностей підприємство отримуватиме надходження від 
зменшення зареєстрованого капіталу, інвестицій в додатковий капітал. Матимуть місце 
інвестиції у зареєстрований та додатковий капітал  і при злитті, поглинанні або об‘єднанні 
підприємств. 

 
ЛЕКЦІЯ 11 

Тема 8. Санаційна реструктуризація підприємства 
Навчальна мета: Обгрунтувати сутність та класифікацію основних форм 

реструктуризації підприємств. Визначити та конкретизувати понятя і форми реорганізації 
суб‘єктів господарювання. Описати основні передумови та необхідність санації балансу. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 20 хв. 
2. 30 хв. 
3. 20 хв. 
4.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література:1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 
 

ПЛАН 
1. Сутність та основні форми реструктуризації підприємства. 
2. Санація балансу. 
3. Поняття і форми реогранізації підприємства. 
 

1. Сутність та основні форми реструктуризації підприємства 
Під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення організаційно-

господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на 
реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових 
зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, 
управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню 
підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску 
конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог 
кредиторів. 

Розрізняють такі форми реструктуризації: 
1) реструктуризація виробництва; 
2) реструктуризація активів; 
3) фінансова реструктуризація; 
4) корпоративна реструктуризація (реорганізація). 
Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін до організаційної та у 

виробничо-господарської сфери підприємства з метою підвищення його рентабельності та 
конкурентоспроможності. Ідеться насамперед про такі заходи: 

 зміна керівництва підприємства; 
 упровадження нових, прогресивних форм та методів управління; 
 диверсифікація асортименту продукції; 
 поліпшення якості продукції; 
 підвищення ефективності маркетингу; 
 зменшення витрат на виробництво; 
 скорочення чисельності зайнятих на підприємстві. 
Реструктуризація активів передбачає такі заходи: 
 продаж частини основних фондів; 
 продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо; 
 продаж окремих підрозділів підприємства; 
 зворотний лізинг; 
 реалізація окремих видів фінансових вкладень; 
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 рефінансування дебіторської заборгованості. 
Фінансова реструктуризація пов‘язана зі зміною структури й розмірів власного та 

позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства. Отже, це 
такі заходи: 

 реструктуризація заборгованості перед кредиторами; 
 одержання додаткових кредитів; 
 збільшення зареєстрованого капіталу; 
 заморожування інвестиційних вкладень. 
Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна реструктуризація. Остання 

передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника зареєстрованого 
капіталу, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму 
діяльності. У межах такої реструктуризації виконують: 

 часткову або повну приватизацію; 
 поділ великих підприємств на частини; 
 виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозділів, зокрема об‘єктів 

соцкультпобуту та інших непрофільних підрозділів; 
 приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами. 
 

2. Санація балансу. 
Фінансова санація підприємства розпочинається, як правило, із санації балансу, тобто з 

формального покриття відбитих у балансі збитків, що є неодмінною передумовою залучення 
коштів збільшенням зареєстрованого капіталу та одержанням санаційних кредитів. Санація 
балансу є першою фазою двоступінчастої санації. Вона пов‘язана зі зміною розмірів та 
структури першого розділу балансу підприємства — його власного капіталу. 

З переходом підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку збитки 
відбиваються в статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». Сума непокритого 
збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. 

На підставі прийнятого рішення про джерела покриття непокритих збитків 
підприємства списують їх: 

1) за рахунок резервних (страхових) фондів; 
2) засобів цільового призначення (спеціальні фонди і цільове фінансування); 
3) санаційного прибутку. 
Підприємство, якщо це передбачено законодавством, створює з прибутку резервний 

фонд для покриття непередбачених втрат і збитків. На кожному підприємстві, заснованому у 
формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо, має бути 
сформований резервний (страховий) фонд. Розмір цього фонду регламентується 
засновницькими документами, але він не може бути меншим від 25% зареєстрованого 
капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду також 
передбачається засновницькими документами, але не може бути меншим за 5% суми чистого 
прибутку підприємств. 

За наявності балансових збитків суб‘єктам господарювання дуже важко розраховувати 
на залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки як для кредиторів, так і для 
потенційних інвесторів збиткове підприємство є непривабливим об‘єктом фінансування. 
Крім того, у таких підприємств можуть виникнути складнощі з постачальниками факторів 
виробництва та зі споживачами продукції. Відбиття в балансі непокритих збитків означає, 
що всі наявні в підприємства джерела покриття їх уже вичерпані, тобто відсутні резервні 
(страхові) фонди. 

Санація балансу полягає в покритті відображених у балансі збитків та створенні 
необхідних резервних фондів за рахунок одержання санаційного прибутку. Основна мета — 
приведення у відповідність зареєстрованого капіталу підприємства із чистими активами, які 
йому відповідають. Санацію балансу називають також «чистою санацією» чи «формальною 
санацією». Балансовий курс корпоративних прав при цьому досягає або перевищує позначку 
100 відсотків. Це уможливлює залучення фінансових ресурсів шляхом додаткової емісії 
корпоративних прав. 

Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише тоді, коли вичерпано 
решту можливостей покриття балансових збитків (після спрямування на це всіх відкритих та 
прихованих резервів). Зазначений (балансовий) прибуток утворюється в результаті 
зменшення зареєстрованого капіталу підприємства, добровільних доплат власників його 
корпоративних прав або у разі списання кредиторами підприємства-боржника своїх вимог. 

Санаційний прибуток — це прибуток, який виникає внаслідок викупу 
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підприємством власних корпоративних прав (акцій, часток) за курсом, нижчим від 
номінальної вартості цих прав (дизажіо), у результаті їх безкоштовної передачі до 
анулювання, зниження номінальної вартості або у разі одержання безповоротної 
фінансової допомоги від власників корпоративних прав, кредиторів та інших 
зацікавлених у санації підприємства осіб. 

Перша складова санаційного прибутку — дизажіо — дорівнює різниці між номінальною 
вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і затратами, пов‘язаними з 
процедурою викупу прав і зменшення зареєстрованого капіталу. Якщо корпоративні права 
надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток дорівнює номінальній 
вартості наданих до анулювання прав за мінусом витрат, пов‘язаних зі зменшенням 
зареєстрованого капіталу. Дизажіо можна розглядати як один із видів емісійного доходу. 

Безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, переданих підприємству на умовах, 
які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів. Вона може 
здійснюватися: 

1) власниками корпоративних прав наданням фінансових ресурсів для покриття 
збитків та проведення санації; 

2) кредиторами підприємства в разі повного або часткового списання заборгованості; 
3) іншими зацікавленими в санації підприємства-боржника особами. 
Санаційний прибуток у частині емісійного доходу не є об‘єктом оподаткування. 

Безповоротна фінансова допомога включається до складу валових доходів підприємства-
одержувача і підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Якщо ж підприємство має непокриті 
збитки, то фінансова допомога не оподатковується в тій частині, яка спрямовується на покриття 
збитків підприємства. Сума, яка залишається після погашення збитків, оподатковується на 
загальних підставах. Якщо безповоротну фінансову допомогу здійснює юридична особа, то суму 
зазначеної допомоги вона має відносити на рахунок власних коштів підприємства, які 
залишаються після сплати податків. 

Якщо санація балансу здійснюється за рахунок емісійного доходу, то в результаті такої 
операції змінюється лише структура власного капіталу, а загальна його сума лишається 
незмінною. Якщо ж підприємство отримало санаційний прибуток у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги, то власний капітал збільшується на суму отриманої допомоги за 
відрахуванням податкових платежів. 

Цілі зменшення зареєстрованого капіталу : 
 одержання санаційного прибутку, який спрямовується на покриття балансових 

збитків; 
 зрівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (часток) з їх ринковою 

ціною, оскільки в період фінансової кризи може скластися ситуація, коли біржова ціна буде 
суттєво меншою за номінальну вартість акцій; 

 приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з 
розміром його власного капіталу, оскільки з метою підвищення платоспроможності 
підприємство може при-йняти рішення про продаж частини свого майна, що може стати 
причиною виникнення такої невідповідності; 

 концентрація зареєстрованого капіталу в руках найбільш активних власників
11

. 
Оскільки найбільш поширеними формами організації бізнесу в Україні є акціонерні 

товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, досліджуватимемо механізм 
зменшення зареєстрованого капіталу підприємства на прикладі зазначених видів 
господарських товариств. 

Обсяги зменшення зареєстрованого капіталу визначаються рішенням зборів акціонерів, 
пайовиків. Рішення загальних зборів товариства про зміни зареєстрованого капіталу 
приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (загальні збори 
визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, котрі мають відповідно до 
статуту товариства понад 60 % голосів)

12
 . 

Порядок зменшення зареєстрованого капіталу нормативно регулюється з метою 
захисту майнових інтересів кредиторів. Надзвичайно важливим є те, що рішення товариства 
про зміни розміру зареєстрованого капіталу набирає чинності лише з дня внесення цих змін 
до державного реєстру. Випуск акцій та інформація про емісію акцій у зв‘язку зі зменшенням 

                                                           
11 На практиці зареєстрований капітал зменшують іноді з метою зменшення надзвичайно високого рівня капіталізації підприємства. 

Зменшення капіталу при цьому є складовою частиною вибраної підприємством дивідендної політики. Проте це, як правило, не є завданням 
зменшення капіталу для підприємств, які перебувають у фінансовій кризі. 
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зареєстрованого капіталу реєструється згідно з Положенням про порядок реєстрації 
випуску акцій і облігацій підприємств та інформацією про їх емісію. 

Зменшення зареєстрованого капіталу, яке пов‘язане з виплатами компенсацій (у вигляді 
грошових коштів чи товарно-матеріальних цінностей) власникам корпоративних прав, за 
наявності заперечень кредиторів не допускається, оскільки в такому разі зменшується 
капітал, у межах якого власники несуть відповідальність перед кредиторами підприємства, а 
також обсяг майна, за рахунок якого могли б погашатися його борги. 

Якщо ж власники передають свої корпоративні права до анулювання безкоштовно, то 
обмеження щодо врахування інтересів кредиторів на цю операцію не поширюються, 
оскільки лише приводиться у відповідність розмір відбитого в балансі зареєстрованого 
капіталу підприємства реальному обсягу майна. Обсяг майна суб‘єкта господарювання при 
цьому не зменшується. 

Зауважимо, що виконавчі органи підприємства несуть персональну відповідальність за 
факт зменшення зареєстрованого капіталу та повернення внесків власникам за наявності 
заперечень кредиторів. Рішення зборів засновників не звільняє дирекцію (правління) від 
відшкодування збитків кредиторам, оскільки воно набуває правової сили лише після 
внесення змін до державного реєстру. 

У повідомленні про загальні збори акціонерів з приводу зміни розмірів зареєстрованого 
капіталу мають міститися: 

а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення зареєстрованого 
капіталу; 

б) проект змін до статуту, пов‘язаних зі змінами розміру зареєстрованого капіталу; 
в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну 

вартість; 
г) відомості про нову номінальну вартість акцій; 
д) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або їх вилучення; 
є) дата початку і закінчення передплати на акції, що додатково випускаються, або їх 

вилучення. 
Зареєстрований капітал товариства з обмеженою відповідальністю може зменшитися в 

результаті виходу одного або кількох учасників із складу товариства. Такого роду зміни (а 
також будь-які інші зміни, пов‘язані із зміною розміру зареєстрованого капіталу) вимагають 
внесення змін до засновницьких документів з відповідною перереєстрацією підприємства. 

У разі внесення до установчих документів змін, пов‘язаних зі зміною складу 
засновників (учасників) суб‘єкта підприємницької діяльності, до державного органу 
реєстрації подаються оформлені згідно з вимогами законодавства документи, що 
засвідчують: 

 добровільний вихід юридичної особи зі складу засновників (учасників) — 
подається копія рішення засновника, а фізичної особи — її нотаріально засвідчена заява; 

 примусове виключення засновників (учасників) — рішення уповноваженого на це 
органу. 

Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної реєстрації змін 
(доповнень) в установчих документах подає до органу державної статистики та органу 
державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з позначкою про державну 
реєстрацію внесених змін (доповнень). 

 
3. Поняття і форми реогранізації підприємства 

Реорганізація підприємства — один з етапів його реструктуризації. Основний зміст 
реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника зареєстрованого капіталу 
юридичної особи, а також у зміні організаційно-правової форми здійснення бізнесу. 

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення) підприємства 
має відбуватися з додержанням вимог антимонопольного законодавства за рішенням 
власника, а іноді — за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, 
уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду (господарського суду). 

Якщо прийнято рішення про його реорганізацію, потрібно розробити план 
реорганізаційних заходів, який має містити: 

а) економічне обґрунтування необхідності проведення реструктуризації; 
б) пропозиції щодо форм та методів реорганізації; 
в) витрати на здійснення реструктуризації та джерела їх фінансування; 
г) конкретні заходи, спрямовані на реалізацію плану; 
д) оцінювання ефективності проекту реструктуризації. 
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У результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) змінюється правовий 
статус юридичної особи. За формальними ознаками розглядають три види реорганізації  

1) спрямовану на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, поглинання); 
2) спрямовану на подрібнення підприємства (поділ, виділення); 
3) без змін розмірів підприємства (перетворення). 
У разі реорганізації підприємства слід враховувати такі законодавчі передумови та 

вимоги: 
 порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквідації суб‘єктів 

господарювання; 
 вимоги антимонопольного законодавства; 
 вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, його власників, 

персоналу тощо; 
 порядок емісії акцій (у разі реорганізації акціонерного товариства); 
 можливі екологічні, демографічні та інші наслідки локального масштабу. 
У результаті реорганізації підприємства постає потреба скасувати державну реєстрацію 

одних суб‘єктів господарювання і зареєструвати або перереєструвати інших. Коли 
реорганізація пов‘язана зі створенням на базі підприємств, що реєструються нових 
юридичних осіб, засновницькі документи останніх мають відбивати це. 

Перереєстровувати підприємство потрібно в тому разі, якщо його реорганізація 
спричинюється до змін: 

 організаційно-правової форми; 
 форми власності; 
 назви юридичної особи. 
Згідно з Положенням про державну реєстрацію суб‘єктів підприємницької діяльності 

юридичні особи перереєстровуються в тому самому порядку, що й реєструються. У місячний 
термін з моменту настання зазначених змін до органів державної реєстрації слід подати 
документи для перереєстрації з підтвердженням того факту, що оголошення про відповідні 
зміни опубліковане у друкованих засобах масової інформації. 

У разі реорганізації підприємства з приєднанням чи відокремленням певних 
структурних підрозділів може постати потреба внести зміни й доповнення до установчих 
документів, які також підлягають державній реєстрації. Зміни (доповнення), що вносяться в 
такі документи, оформляються у вигляді окремих додатків або зазначені документи 
подаються в новій редакції. У разі зміни складу засновників (учасників) суб‘єкта 
підприємницької діяльності мають бути подані документи, оформлені згідно з вимогами 
законодавства, які засвідчують: 

 добровільний вихід юридичної чи фізичної особи зі складу засновників 
(учасників) — подається копія рішення засновника або нотаріально засвідчена заява фізичної 
особи; 

 примусове виключення тієї чи іншої особи зі складу засновників (учасників) — 
рішення уповноваженого на це органу. 

Антимонопольним законодавством України передбачено, що в окремих випадках, аби 
запобігти монополізації ринків, така санаційна реорганізація, як злиття, поглинання або 
приєднання, можлива лише тоді, коли на це є згода Антимонопольного комітету. Тому до 
складу робочих груп з питань реорганізації можуть входити також представники 
Антимонопольного комітету України. 

Підприємства, які мають кредиторську заборгованість, можуть бути реорганізовані з 
додержанням вимог щодо переведення боргу. Ці вимоги зводяться ось до чого: 

а) переведення (перерахування) боржником свого боргу на іншу особу допускається 
лише за згодою кредитора; 

б) новий боржник вправі висувати проти вимоги кредитора всі заперечення, які 
грунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником; 

в) порука та застава з боку третьої особи припиняються з переведенням 
(перерахуванням) боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за 
нового боржника; 

г) поступлення вимоги та переведення боргу, що грунтуються на угоді, укладеній у 
письмовій формі, мають бути здійснені також у письмовій формі. 

Під час реорганізації ПАП слід спиратися на такі головні вимоги: 
1. З метою захисту прав акціонерів ПАП, яке прийняло рішення про реорганізацію, 

зобов‘язане оцінити та викупити акції акціонерів, які вимагають цього й не голосували за 
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прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію. Акції мають бути викуплені за 
ціною, яка узгоджується сторонами, але не нижча за номінальну вартість акцій. 

2. У разі реорганізації товариства та емісії акцій останні не продаються: 
корпоративні права реорганізованого підприємства обмінюються на корпоративні права 
підприємства, яке створюється в результаті реорганізації (злиттям, поділом, 
виокремленням чи перетворенням), або на корпоративні права товариства, в якого 
збільшується зареєстрований капітал (у разі реорганізації приєднанням). 

3. Сума розмірів зареєстрованих капіталів усіх підприємств до реорганізації (на 
момент прийняття рішення про реорганізацію) має дорівнювати загальній сумі розмірів 
зареєстрованих капіталів усіх підприємств, які створені (або укрупнені) в результаті 
реорганізації. 

Відкриті акціонерні товариства, які створюються в результаті реорганізації злиттям, 
поділом, виокремленням та перетворенням, а також товариства, до яких здійснюється 
приєднання, зобов‘язані зареєструвати інформацію про емісію акцій. 

Інформація про емісію акцій ПАП, які створені у процесі реорганізації, реєструється до 
державної реєстрації зазначених товариств як суб‘єктів підприємницької діяльності. 

 

 
ЛЕКЦІЯ 12. 

Тема 8. Санаційна реструктуризація підприємства 
Навчальна мета: Описати особливості, передумови та механізм проведення 

реорганізації укрупненням, розукрупненням та перетворення підприємства. Висвітлити суть 
санації балансу та її призначення. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 10 хв. 
2. 20 хв. 
3. 20 хв. 
4. 20 хв. 
5. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література:1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 
 

ПЛАН 
1. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств. 
2. Реорганізація підприємств, спрямована  на їх розукрупнення 
3. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств 
4. Передавальний та розподільний баланси. 
 

1. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств. 
До основних форм реорганізації, результатом яких є укрупнення підприємств, 

належить злиття кількох підприємств в одне, приєднання одного або кількох підприємств до 
одного, а також їх взаємне поглинання. 

Із санаційною метою зазначені форми реорганізації нерідко застосовують, коли 
підприємство-боржник не в змозі розрахуватися зі своїми боргами і змушене в досудовому 
чи судовому порядку шукати санатора, який погасив би або перейняв на себе заборгованість. 
Санатор переймає на себе, як правило, не лише зобов‘язання зі сплати заборгованості, а й 
контроль над боржником, який втрачає свій юридичний статус у результаті приєднання, 
поглинання чи злиття із санатором. 

До основних мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації поглинанням, 
приєднанням чи злиттям з підприємством, що перебуває у фінансовій кризі, можна 
віднести такі: 

1. Ефект синергізму, при якому загальний результат є більшим від суми часток. Коли 
йдеться про реорганізацію, спрямовану на використання ефекту синергізму, вартість 
підприємства в її результаті перевищує сумарну вартість окремих підприємств до реорганізації. 
Ефект синергізму виникає завдяки дії таких чинників: 

а) економія на витратах, яка виявляється зі зростанням масштабів виробництва; 
б) економія фінансових ресурсів; 
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в) збільшення влади на ринку
13

.
 

2.  Прагнення заволодіти ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в розпорядженні 
підприємства, що перебуває в кризі. 

3.  Отримання надійного постачальника факторів виробництва (наприклад, сировини чи 
комплектуючих). 

4.  Податкові переваги. Прибуткова фірма може придбати компанію, яка має від‘ємний 
об‘єкт оподаткування, і таким чином отримати економію на податкових платежах. 

5.  Придбання активів за ціною, нижчою за їх вартість заміщення, передача 
технологічних і управлінських знань та навичок (технологічні трансферти) тощо. 

6.  Диверсифікація активів та діяльності з метою зменшення ризиків. 
7.  Попередження захоплення компанії великими корпоративними «хижаками» та 

збереження контролю над підприємством. 
В антимонопольних законодавствах більшості країн розрізняють горизонтальне злиття 

(приєднання, поглинання) та вертикальне. 
Горизонтальне злиття — це об‘єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип 

товару чи надають однакові послуги. 
Вертикальне злиття — це злиття одного підприємства з його постачальником 

сировини чи споживачем продукції. 
Така форма санаційної реорганізації, як злиття, означає об‘єднання підприємства (або 

кількох підприємств), яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим, фінансово стійким 
підприємством (кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та 
обов‘язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства. Бухгалтерські баланси 
підприємств консолідуються. Під час такої реорганізації активи і пасиви підприємств, що 
реорганізуються, у повному обсязі передаються підприємству-правонаступнику; 
підприємства, які злилися, припиняють господарську діяльність і втрачають свій юридичний 
статус.  

Злиття як вид реорганізації передбачає виконання таких етапів: 
Перший етап такої реорганізації — прийняття рішення вищими органами підприємств, 

що реорганізуються, про обраний спосіб реорганізації. Водночас узгоджується проект 
договору про злиття. 

На другому етапі між підприємствами, що реорганізуються, та засновниками 
правонаступника укладається угода про умови реорганізації. Перш ніж розпочинати 
практичну роботу щодо реорганізації, необхідно (у випадках, передбачених законодавством) 
дістати дозвіл Антимонопольного комітету на злиття. 

Третій етап — перевірка фінансово-господарської діяльності обох підприємств 
аудиторською фірмою. При цьому інвентаризується та оцінюється майно підприємств. 
Правильне оцінювання майна має вирішальне значення у визначенні частки корпоративних 
прав підприємства-правонаступника, якими володітимуть власники кожного з 
реорганізованих підприємств. 

Четвертий етап — проведення засновницьких зборів юридичної особи, яка виникає в 
результаті злиття. Далі готуються установчі документи підприємства-правонаступника, з 
урахуванням того факту, що воно в результаті злиття бере на себе всі права та обов‘язки 
реорганізованих підприємств. 

На п’ятому етапі реєструється емісія акцій в ДКЦПФР та публікується інформація 
про емісію акцій ПАП (коли виникає саме такого виду підприємство), створюваного 
злиттям. Далі акції (або частки) у зареєстрованих капіталах товариств, що реорганізуються, 
обмінюються на письмові зобов‘язання про видачу відповідної кількості акцій (часток) 
створюваного товариства. Після цього до ДКЦПФР подається звіт про результати обміну 
акцій (часток) у зареєстрованих капіталах реорганізованих підприємств на письмові 
зобов‘язання про видачу відповідної кількості корпоративних прав підприємства, яке 
створюється в результаті злиття. 

Шостий етап. Збори засновників новостворюваного підприємства затверджують його 
статут та інші засновницькі документи. Після цього здійснюється державна реєстрація 
підприємства. Видані раніше письмові зобов‘язання обмінюються на його корпоративні 
права. 

На сьомому етапі остаточно узгоджуються та підписуються передавальні баланси між 
підприємствами-попередниками та підприємством-правонаступником. 
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Восьмий етап — вилучення підприємств-правопопередників із державного реєстру. 
Зауважимо, що лише за наявності в засновницьких документах нової зареєстрованої 

особи положень про правонаступництво уможливлюється оперативне зняття підприємств-
попередників з обліку контролюючих органів та вилучення з державного реєстру. 

Основним документом, який визначає права та обов‘язки сторін у процесі реорганізації, 
має забезпечувати оперативне її здійснення, а також безперебійну роботу відповідних 
підприємств, є угода про умови проведення реорганізації. Угода має регламентувати такі 
питання: 

а) призначення комісій для здійснення реорганізації та інвентаризації у складі 
представників підприємств, що реорганізуються, та засновників правонаступника; 

б) повний перелік та обсяг активів і пасивів балансів підприємств, що реорганізуються, 
які підлягають прийманню-передаванню; 

в) перелік документів аналітичного і синтетичного обліку, що підлягають прийманню-
передаванню; 

г) строки передавання основних засобів та інших матеріальних цінностей з 
оформленням відповідних актів, підписаних матеріально відповідальними особами; 

д) строки передавання та оформлення відповідними актами незакінчених діловодством 
справ, бланків суворої звітності, архівів чи описів архівів; 

е) строки обміну акцій (свідоцтв про внесення вкладу до зареєстрованого капіталу) 
акціонерів (учасників) підприємства, що реорганізується, на акції (свідоцтва про внесення 
вкладу до зареєстрованого капіталу) акціонерів (учасників) підприємства-правонаступника, 
порядок продажу акцій (часток) акціонерами (учасниками), пропорції обміну часток (акцій) 
та інші організаційні питання, пов‘язані з формуванням зареєстрованого капіталу. 

Прте, хоча в результаті злиття й засновується нова юридична особа, не доцільно 
включати підприємства-попередники до складу засновників підприємства-правонаступника, 
оскільки перші припиняють свою діяльність одразу після злиття. До складу засновників слід 
включати осіб, які володіють корпоративними правами в майні підприємств-
правопопередників. Як внески до зареєстрованого капіталу новоствореного підприємства 
слід розглядати корпоративні права (частки, акції) власників підприємств, що ліквідуються. 
Після підписання передавального балансу підприємство-правонаступник отримує частку 
майна, яка є еквівалентом корпоративних прав реорганізованих підприємств. 

Реорганізація приєднанням. Приєднання — це спосіб корпоративної 
реструктуризації, який передбачає приєднання всіх прав та обов‘язків однієї або кількох 
юридичних осіб — правопопередників до іншої юридичної особи — правонаступника. У 
результаті такої реструктуризації підприємства, що приєднуються, згідно зі статтею 34 
Закону «Про підприємства в Україні» вилучаються з державного реєстру та втрачають свій 
юридичний статус. 

Етапи реорганізації підприємства приєднанням : 
1. Прийняття рішення про реорганізацію. 
2. Укладання угоди між підприємствами, що реорганізуються, та 

правонаступником про умови приєднання. 
3. Перевірка фінансово-господарської діяльності та інвентаризація майна 

підприємств, які підлягають приєднанню. 
4. Обмін корпоративних прав підприємств, що приєднуються, на письмові 

зобов‘язання про видачу відповідної кількості корпоративних прав підприємства, до якого 
здійснюється приєднання. 

5. Прийняття рішення загальними зборами підприємства, до якого здійснюється 
приєднання, про внесення відповідних змін до зареєстрованого капіталу та державна 
реєстрація цих змін. 

6. Обмін письмових зобо‘язань на корпоративні права підприємства, до якого 
здійснюється приєднання.  

7. Складання та підписання передавальних балансів між підприємствами – 
посередниками. 

8. Вилучення із державного реєстру підприємств, які були приєднані. 
Реорганізація приєднанням має певні особливості, зумовлені тим, що в результаті 

приєднання нова юридична особа не створюється, а лише вносяться зміни до засновницьких 
документів правонаступника 

Щодо зміни організаційно-правової форми підприємства-правонаступника можливі два 
варіанти: 

а) форма організації бізнесу лишається незмінною (вносяться зміни лише до 
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засновницьких документів стосовно правонаступництва, розміру зареєстрованого 
капіталу та складу засновників); 

б) підприємство-правонаступник змінює форму організації бізнесу (перетворення). При 
цьому спочатку одна чи кілька юридичних осіб приєднуються до правонаступника, а потім 
він реорганізується шляхом перетворення. 

Принципова різниця між злиттям та приєднанням полягає в тому, що в першому 
випадку всі майнові права та обов‘язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі 
підприємства, яке створюється, а в другому — на балансі підприємства, що вже функціонує 
на момент прийняття рішення про приєднання. 

Одна з важливих фінансових проблем, що постають під час злиття або приєднання 
підприємств, полягає у правильному визначенні пропорцій обміну корпоративних прав у 
зареєстрованих капіталах підприємств, що реорганізуються, на акції (частки) у 
зареєстрованому капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання (злиття). Базою для 
обчислення таких пропорцій можуть бути розглянуті далі показники: 

1. Чиста вартість активів (балансова вартість активів за відрахуванням суми 
зобов‘язань). Використання цього показника як бази для визначення пропорцій обміну має 
той недолік, що балансова вартість активів, як правило, істотно відрізняється від ринкової 
вартості підприємства. 

2. Біржовий курс акцій. Проблематика використання даного показника зумовлена 
тим, що курс акцій може відчутно коливатися, зокрема й під дією суб‘єктивних факторів. 

3. Майбутня капіталізована вартість обох підприємств. Складність тут полягає у 
прогнозуванні майбутніх доходів суб‘єктів господарювання. 

 
2. Реорганізація підприємств, спрямована  на їх розукрупнення 
До розукрупнення підприємства (поділ, виокремлення) вдаються в таких основних 

випадках. 
1. Якщо в підприємства поряд із прибутковими секторами діяльності є багато 

збиткових виробництв. Метою розукрупнення при цьому є виокремлення підрозділів, які є 
санаційно спроможними, і їх подальше фінансове оздоровлення, зокрема й за допомогою 
приватизації. Структурні підрозділи, які не підлягають санації, залишаються в організаційній 
структурі підприємства, яке з часом оголошується банкрутом. 

2. У разі високого рівня диверсифікації сфер діяльності підприємств, які підлягають 
санації. Якщо до таких підприємств виявляють інтерес кілька інвесторів (санаторів), котрі 
цікавляться різними ділянками виробництва, то в результаті розукрупнення, кожний з 
інвесторів може вкласти кошти в ту сферу, яка його найбільш приваблює, не обтяжуючи себе 
при цьому непрофільними виробничими структурами. 

3. Коли йдеться про передприватизаційну підготовку державних підприємств з метою 
підвищення їх інвестиційної привабливості. 

4. За рішенням антимонопольних органів. Якщо підприємство — монопольне утворення 
зловживає монопольним становищем на ринку, може бути прийняте рішення про примусовий 
його поділ. 

Підприємство-монополіст, яке підлягає примусовому розукрупненню, реорганізується 
самостійно (за умови, що зазначене монопольне утворення на ринку ліквідується). 
Примусовий поділ не застосовується в разі: 

а) неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, 
структурних підрозділів чи структурних одиниць; 

б) наявності тісного технологічного зв‘язку підприємств, структурних підрозділів чи 
структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової 
продукції підприємства становить менш як 30%). 

Реорганізація поділом. Поділ — це спосіб реорганізації, який полягає в тому, що 
юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових 
підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб. 

Реорганізація шляхом поділу здійснюється в такі етапи: 
1. Прийняття рішення про реорганізацію. 
2. Укладання угоди між групами засновників про умови поділу 
3. Перевірка фінансово-господарської діяльності та інвентаризація майна. 
4. Обмін корпоративних прав підприємства, що підлягає поділу, на письмові зобов‘язання 

про видачу відповідної кількості корпоративних прав новостворених підприємств. 
5. Прийняття засновницькими зборами кожного новостворюваного підприємства, 

рішення про створення та затвердження засновницьких документів. 
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6. Державна реєстрація підприємств, які утворилися в результаті поділу. 
7. Обмін письмових зобов‘язань на корпоративні права підприємств, які утворились в 

результаті поділу 
8. Складання та підпис роздільних балансів між підприємствами та правонаступниками 
9. Виключення реорганізованого підприємства із державного реєстру. 
Реорганізація підприємства поділом характеризується такими особливостями: 
1. У рішенні про реорганізацію неодмінно мають бути положення, які визначають 

спосіб розподілу між правонаступниками сум зареєстрованого, резервного та інших фондів, 
що становлять капітал підприємства. 

2. Угода про реорганізацію укладається між групами засновників підприємств, які 
створюються в результаті поділу. 

3. У підготовці установчих документів кожного новоствореного підприємства має 
бути враховано, що воно утворюється поділом і перебирає на себе у відповідній частині 
майнові права та обов‘язки реорганізованого підприємства. 

4. Підприємствами-правонаступниками та підприємством, яке реорганізується, 
підписується роздільний баланс. 

Угода про реорганізацію поділом має містити: 
1) повний перелік та обсяг активів і пасивів балансу, що підлягають передачі 

кожному правонаступнику; 
2) строк складання розподільного балансу з розшифруваннями кожної статті 

цього балансу. 
 Якщо кількість засновників підприємства, котре реорганізується, менша за кількість 

підприємств, що створюються в результаті поділу, то частка кожного засновника в його 
зареєстрованому капіталі відповідним чином розподіляється між новоствореними 
підприємствами. Кожен із засновників стає співзасновником усіх (або деяких) із 
підприємств-правонаступників. Внесками засновників до зареєстрованого капіталу таких 
підприємств є їх частки у зареєстрованому капіталі підприємства, що реорганізується. 

Реорганізація виокремленням. Підприємство може бути створене в результаті 
виокремлення зі складу діючого підприємства одного чи кількох структурних підрозділів, а 
також на базі структурної одиниці діючих об‘єднань згідно з рішенням їх трудових 
колективів і за згодою власників або уповноваженого ними органу. Під час виокремлення з 
підприємства одного чи кількох нових підприємств до кожного з них переходять за 
розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов‘язки 
реорганізованого підприємства. 

Реорганізація виділенням передбачає, що частина активів і пасивів підприємства, яке 
реорганізується, передається правонаступнику або кільком правонаступникам, утворюваним 
унаслідок реорганізації. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-
господарську діяльність. Воно не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до 
установчих документів згідно з чинним законодавством. 

Коли йдеться про виокремлення, нова юридична особа (особи) створюється з 
використанням лише частини належного реорганізованому підприємству майна. Залишкова 
частина є базою для продовження господарської діяльності. Етапи реорганізації підприємства 
виокремленням здебільшого збігаються з тими, які були описані в разі реорганізації поділом. 
Виняток становить останній етап, оскільки під час виокремлення реорганізоване підприємство 
не виключається з державного реєстру. Виокремлення засновників, якщо створюється юридична 
особа в результаті виокремлення, є не обов‘язковим. Засновником юридичної особи, 
створюваної в результаті виділення, може бути реорганізоване підприємство. При цьому 
новостворена юридична особа може бути дочірнім підприємством. 

 
3. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств 
Перетворення — це спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або 

організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності 
підприємства. Коли одне підприємство перетворюється на інше, до підприємства, яке щойно 
виникло, переходять усі майнові права та обов‘язки колишнього підприємства. 

Частка (у відсотках) кожного засновника (учасника) у зареєстрованому капіталі 
підприємства, що реорганізується, має дорівнювати його частці у зареєстрованому капіталі 
товариства, створеного в результаті перетворення. 

У разі перетворення закритого акціонерного товариства на відкрите і навпаки номінальна 
вартість та кількість акцій акціонерного товариства, створеного в результаті перетворення, має 
дорівнювати номінальній вартості та кількості акцій акціонерного товариства на момент 
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прийняття рішення про реорганізацію, якщо рішення про перетворення не передбачає 
збільшувати зареєстрований капітал підприємства. 

 Порядок реорганізації підприємств перетворенням передбачає виконання таких 
етапів: 

Етап 1-й. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю приймає 
оформлюване протоколом рішення про перетворення. Протокол неодмінно має містити 
рішення про формування зареєстрованого капіталу та про випуск акцій, інші відомості про 
емітента та про умови розміщення акцій. Після цього в ДКЦПФР реєструється та 
публікується інформація про відкриту передплату на акції. 

Етап 2-й. Обмін свідоцтв учасників про внесення вкладу до зареєстрованого капіталу 
підприємства-товариства з обмеженою відповідальністю на тимчасові свідоцтва (письмові 
зобов‘язання) про видачу відповідної кількості акцій акціонерного товариства, яке 
створюється в результаті перетворення. Після цього до ДКЦПФР подається звіт про 
результати обміну та передплати на акції, аби зареєструвати емісію. До дня скликання 
установчих зборів акціонерного товариства акціонери мають внести не менш як 30% 
номінальної вартості акцій, що відносяться до суми збільшення зареєстрованого капіталу 
(якщо це передбачається умовами перетворення). 

Етап 3-й. Скликання установчих зборів акціонерного товариства, на яких приймається 
рішення про створення АТ та про затвердження у новій редакції засновницьких документів. 
Установчі збори відкритого акціонерного товариства підбивають підсумки передплати на 
акції і засвідчують створення відкритого акціонерного товариства, обирають виконавчий 
орган та ревізійну комісію. В установчих документах новоствореного внаслідок 
перетворення підприємства обов‘язково має бути зазначено, що воно створюється внаслідок 
перетворення ТОВ на ВАТ, яке перебирає на себе всі майнові права та обов‘язки ТОВ і є 
його правонаступником. 

Етап 4-й. Перереєстрація в державних органах реєстрації підприємства, створеного в 
результаті перетворення. 

Етап 5-й. Обмін письмових зобов‘язань та тимчасових свідоцтв на акції АТ, 
створеного в результаті перетворення. 

Під час реорганізації підприємства слід враховувати те, що передача основних фондів 
від одного підприємства іншому не обкладається податком на додану вартість лише в тому 
випадку, якщо передача основних фондів здійснюється як внесок одного підприємства в 
зареєстрований капітал іншого для формування цілісного майнового комплексу останнього в 
обмін на його корпоративні права. Під цілісним майновим комплексом слід розуміти активи, 
сукупність яких забезпечує здійснення окремої підприємницької діяльності на постійній і 
регулярній основі, а строк використання перевищує 12 календарних місяців. 

 
4. Передавальний та розподільний баланси. 
Найважливішим документом, який складається під час реорганізації підприємств, є 

передавальний (розподільний) баланс. Передавальний баланс складається в разі злиття чи 
приєднання підприємств, а розподільний — у разі поділу чи виокремлення. 

Передавальний баланс — це баланс підприємства, що реорганізується, на день 
припинення його діяльності. Отже, такий баланс складається за стандартними правилами, 
передбаченими нормативними актами, які регулюють порядок заповнення форм річної 
(квартальної) бухгалтерської звітності. Якщо підприємство має філії, то складається 
консолідований баланс, у тому числі баланси за всіма філіями. Оскільки передавальний 
баланс має силу акта приймання-передання, його підписують директори та головні 
бухгалтери обох підприємств — того, що реорганізується, та підприємства-правонаступника. 

Розподільний баланс — це баланс підприємства, що реорганізується, на день 
припинення його діяльності, в якому окремими стовпцями відбиваються активи і пасиви, 
розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками, тобто та частка майна, вимог і 
зобов‘язань, яка передається підприємствам, що утворюються в результаті поділу чи 
виокремлення. Цей баланс має відбити баланси новостворених підприємств на момент 
початку їх господарської діяльності. 

Перш ніж складати розподільний баланс, слід провести відповідну підготовчу роботу, 
забезпечивши реальність позицій, які будуть у ньому відбиті. З цією метою здійснюється 
інвентаризація всіх майнових прав і зобов‘язань підприємства, що реорганізується. Головна 
мета цієї роботи — виявити й списати майно, не придатне до використання, а також 
безнадійну дебіторську заборгованість. 
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Згідно із загальним правилом складання розподільних балансів усі активи та пасиви 
реорганізованого підприємства розподіляються пропорційно до встановленої бази для 
нарахування. Як правило, такою базою є сума основних фондів, якими наділяються 
підприємства, утворювані в результаті поділу. 

Загальні принципи, пропорції, строки та методи розподілу активів під час реорганізації 
підприємства поділом чи виокремленням визначаються в угоді про реорганізацію. 

Найістотніші особливості складання роздільного балансу: 
Перший розділ активу. У результаті реорганізації за підприємствами, що 

відокремлюються, закріпляються основні фонди. Майно має розподілятися за принципом 
виокремлення цілісних майнових комплексів усіх структурних підрозділів підприємств. 
Вартість основних фондів, які передаються новоутвореним суб‘єктам господарювання, 
визначається на підставі інвентаризації. Складність тут полягає в об‘єктивному оцінюванні 
вартості окремих об‘єктів основних фондів, оскільки балансова вартість майна підприємства, 
як правило, не відбиває його реальної ринкової ціни. У разі потреби на підприємство 
запрошується експерт з оцінювання вартості майна. Іншою особливістю є те, що основні 
фонди не завжди розподіляються пропорційно за окремими об‘єктами. Так, деякі види 
нерухомості, нематеріальних активів чи устаткування можуть використовуватися в одних 
структурних підрозділах і бути не потрібними іншим. Такі об‘єкти в повному обсязі 
передаються підприємствам, що створюються на базі відповідних структурних підрозділів. 

Коли підприємство, що реорганізується, має довгострокові фінансові вкладення, у 
період підготовки до реорганізації слід вивчити можливість їх реалізації, аби одержані кошти 
спрямувати на погашення заборгованості підприємства. 

Другий розділ активу. Коли йдеться про розподіл запасів сировини та матеріалів, 
малоцінних та швидкозношуваних предметів, незавершеного виробництва, готової 
продукції, має також діяти принцип виокремлення цілісного майнового комплексу 
кожного структурного підрозділу підприємства. Саме тому деякі види оборотних активів 
у повному обсязі можуть перейти до одних новоутворених підприємств, а решта — до 
інших. Тут також постає проблема об‘єктивного оцінювання вартості майна, особливо це 
стосується залишків неліквідних оборотних активів (деякі види комплектуючих, готова 
продукція тощо). 

Перед розподілом окремих статей грошових коштів та розрахунків слід провести 
інвентаризацію дебіторської заборгованості, щоб виявити нереальну та безнадійну 
заборгованість і її списати в установленому порядку, вилучивши з розподілу. Залишок 
грошових коштів та дебіторської заборгованості розподіляється відповідно до частки 
активів, які передаються тому чи іншому підприємству. Угодою про реорганізацію може 
бути передбачено особливий порядок розподілу обігових коштів та дебіторської 
заборгованості. 

Перший розділ пасиву. Тут відбивається власний капітал підприємства. Основними 
складовими власного капіталу є зареєстрований капітал, додатковий капітал, резервний 
капітал та нерозподілений прибуток (непокриті збитки). За загальним правилом зазначені 
статті мають розподілятися відповідно до частки активів, якою наділяються новоутворені 
підприємства. Якщо збитки неможливо покрити, то вони розподіляються пропорційно до 
суми зареєстрованого капіталу між новоутвореними підприємствами. Може бути узгоджено 
також особливий порядок розподілу збитків. Якщо велика їх частина виникла через 
неефективну діяльність одного з підрозділів, то згідно з відповідним рішенням на 
підприємство, яке створюється на базі цього підрозділу, може бути списана більша частина 
збитків. 

Другий та третій розділи пасиву. Порядок розподілу заборгованості визначається 
комісією з реорганізації підприємства на підставі аналізу напрямків використання одержаних 
кредитів та причин виникнення кредиторської заборгованості. При цьому має діяти правило, 
згідно з яким основний тягар погашення кредитів банку припадає на підприємства, які 
утворюються на базі структурних підрозділів, котрі використовували більшу частину кредитних 
ресурсів для оновлення свого виробництва, модернізації тощо. Якщо кредиторська заборгованість 
утворилася внаслідок невиконання одним зі структурних підрозділів зобов‘язань з відвантаження 
продукції, то підприємству, створеному на його базі, за розподільним балансом має бути передана 
відповідна частка заборгованості. Проте загалом слід додержувати пропорційності між часткою 
активів, якими наділяються новоутворені підприємства, та часткою належних їм пасивів. 
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ЛЕКЦІЯ 13 
Тема 9. Державна фінансова підтримка санації підприємства 

мета: Розглянути класифікацію методів держаної підтримки санації підприємств, 
визначити основні передумови її надання. Охарактеризувати регуляторні органи з питань 
санації, форми та методи державної підтримки. Обгрунтувати доцільність та ефективність 
надання окремих форм державної підтримки санованим підприємствам. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 7 хв. 
2. 7 хв. 
3. 7 хв. 
4. 7 хв. 
5. 7 хв.  
6. 7 хв. 
7. 7 хв. 
8. 7 хв. 
9. 7 хв. 
10. 7 хв. 
11. 7 хв. 
12. Заключна частина  - 3 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 

ПЛАН 
1. Передумови надання державної підтримки неплатоспроможним підприємствам. 
2. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств. 
3. Форми та методи державної підтримки. 
4. Пряме державне фінансування на безповоротній основі. 
5. Фінансова державна підтримка на поворотній основі. 
6. Діяльність фонду стабілізації підприємств та організацій, внесених до реєстру 

неплатоспроможних 
7. Непряма державна підтримка фіскального характеру. 
8. Надання дозволу на недотримання антимонопольного законодавства  як 

непрямий метод підтримки. 
9. Поручительство державних органів. 
10. Надання гарантій. 
11. Інноваційні позики та фінансування. 
 
1. Передумови надання державної підтримки неплатоспроможним підприємствам. 
Якщо мобілізованих фінансових ресурсів із децентралізованих джерел не вистачило 

для успішного проведення санації чи реструктуризації, то в певних випадках може бути 
прийнято рішення про надання державної фінансової підтримки. Така підтримка надається у 
вигляді дотації чи інших пільг, якщо продукція неплатоспроможних підприємств є суспільно 
необхідною. 

Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу фінансової підтримки 
передовсім життєздатних виробничих структур, підприємств і організацій, які вже 
адаптувалися до нових реалій економічного життя, здатні ефективно використовувати кошти 
і на цій основі протягом найкоротшого часу збільшити обсяг виробництва. 

 Державна підтримка може здійснюватися як за рахунок коштів державного бюджету і 
за рахунок місцевих бюджетів. Зокрема, господарський суд, за клопотанням органу 
місцевого самоврядування або відповідного центрального органу виконавчої влади, може 
винести ухвалу про санацію суб‘єкта господарювання, діяльність якого є суспільно 
необхідною для певного регіону. При цьому, відповідні державні органи мають укласти з 
кредиторами договір поруки за зобов‘язаннями боржника або погасити дані зобов‘язання за 
рахунок надання кредитної підтримки чи фінансових ресурсів на безповоротній основі. 

Використовуються такі критерії відбору підприємств для надання цільової комплексної 
державної підтримки: 

— використання нових, ефективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних 
технологій; 

— експорт (приріст експорту) конкурентоспроможної продукції; 
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—заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними; 
— вирішення проблеми енергозабезпечення; 
— вирішення проблеми енергозбереження (ресурсозбереження); 
— збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і розробок, що мають 

пріоритетне значення для країни); 
— наявність ринків збуту продукції в країні та за кордоном; 
— високий рівень менеджменту на підприємстві. 
Підтримка першочергово надається підприємствам, які здатні її використати з 

максимальною віддачею та забезпечити збільшення виробництва продукції, що позитивно 
вплине на дохідну частину бюджету. 

 
2. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств. 

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» визначаються повноваження так званого державного органу з питань 
банкрутства. До основних функцій цього органу віднесено такі: 

 сприяння створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для 
реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 

 добір кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному фонді котрих частка 
державної власності перевищує 25% і щодо яких порушено справу про банкрутство; 

 організація системи підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів); 

 забезпечення реалізації процедури банкрутства щодо відсутнього боржника; 
 ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про 

банкрутство, установлення та затвердження форми подання арбітражним керуючим 
інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких 
порушено справу про банкрутство; 

 організація проведення експертизи фінансового становища державних підприємств і 
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25%, під час 
підготовки справи про банкрутство до розгляду або у процесі її розгляду арбітражним судом 
у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення; 

 підготовка висновків про наявність ознак прихованого, фіктивного банкрутства або 
доведення до банкрутства щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному фонді 
яких частка державної власності перевищує 25%. 

Тривалий час проблеми санації та банкрутства підприємств вирішувало Агентство з 
питань запобігання банкрутству підприємств та організацій. Однією із головних функцій 
Агентства було ведення реєстру неплатоспроможних підприємств. Реєстр — це документ, 
до якого вносили відомості про неплатоспроможні підприємства та інформацію про їх 
фінансово-економічний стан на час внесення до реєстру. Після того як підприємство 
вносили до такого реєстру, Агентство уповноважене було здійснювати управління майном 
неплатоспроможного підприємства, укладати й розривати контракти з керівництвом, 
готувати пропозиції щодо реструктуризації боргів та їх погашення, здійснювати контроль за 
виконанням санаційних заходів, приймати рішення щодо ліквідації підприємства. Після 
здійснення Агентством заходів щодо реструктуризації та фінансового оздоровлення 
підприємства його виключали з реєстру та передавали до сфери управління відповідного 
міністерства, а підприємства інших форм власності, створені в процесі реструктуризації, — 
відповідним власникам майна. 

Питання санації та реструктуризації недержавних підприємств вирішує Український 
центр реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектора, який утворений 
спеціальною постановою Кабінету Міністрів України. Основні завдання цього органу такі: 

 організаційне забезпечення реалізації проектів реструктуризації підприємств та 
розвитку приватного сектора; 

 розроблення та здійснення проектів фінансового оздоровлення і реструктуризації 
підприємств, залучення іноземних та вітчизняних партнерів до виконання цих програм; 

 навчання вітчизняних консультантів та працівників підприємств з питань їх 
реструктуризації та розвитку приватного сектора; 

 надання послуг з питань реструктуризації підприємств у вигляді консультацій, 
забезпечення надання методичних матеріалів та довідкових посібників, організації семінарів і 
конференцій тощо. 
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Фінансова та організаційно-правова підтримка приватизованих підприємств та ВАТ, 
державна частка в статутних фондах яких не перевищує 25%, здійснюється Фондом 
державного майна України. Фінансова підтримка таких підприємств здійснюється наданням 
у межах коштів, одержаних від продажу майна відповідного підприємства, пільгових кредитів 
строком до 5 років на умовах повернення, платності та цільового використання для технічного 
переозброєння, створення нових робочих місць, реструктуризації прострочених боргів. При 
цьому пільгові кредити з позабюджетного Державного фонду приватизації підприємствам, які 
мають прострочену заборгованість перед Державним бюджетом, не надаються. Кредити 
надаються під заставу ліквідних активів підприємств уповноваженими банками. Пропозиції 
щодо отримання та використання кредиту надаються у вигляді бізнес-плану з обґрунтованим 
графіком повернення основної суми боргу та відсотків, а також затвердженого відповідним 
органом відкритого акціонерного товариства переліку майна, яке передається під заставу. 

Специфічними питаннями санації сільськогосподарських підприємств займається 
Міжвідомча комісія з питань проведення санації з одночасним здійсненням 
реструктуризації підприємств агропромислового комплексу. 

Можна назвати ще кілька організацій та установ, метою створення яких є допомога 
суб‘єктам господарювання проводити санацію, проте рівень фінансового, професійного, 
організаційно-методичного забезпечення цих установ, як правило, не забезпечує будь-яких 
позитивних зрушень у галузі фінансової санації підприємств. 

 
3. Форми та методи державної підтримки. 

Вибрана санаційна стратегія визначає конкретний комплекс заходів щодо залучення 
фінансового капіталу із внутрішніх та зовнішніх джерел. Неодмінною умовою одержання 
державної фінансової підтримки є першочергове використання всіх можливостей одержання 
фінансових ресурсів із децентралізованих джерел.  

Централізована санаційна підтримка може здійснюватися: 
а) прямим фінансуванням; 
б) непрямими формами державного впливу. 
До основних форм прямого державного фінансування підприємств належать бюджетні 

позики, в тому числі на інноваційний розвиток, субсидії, придбання державою 
корпоративних прав підприємств (внески до статутного фонду). Пряме державне 
фінансування санації підприємств передбачає безпосереднє надання коштів суб‘єктам 
господарювання із централізованих фондів фінансових ресурсів. Державне фінансування 
підприємств може відбуватися на поворотних (бюджетні позики, повний або частковий 
викуп державою корпоративних прав підприємств, що перебувають на межі банкрутства) і 
безповоротних засадах (субсидії). 

Найпоширенішими формами непрямої державної фінансової підтримки санації 
підприємств є податкові пільги, реструктуризація податкової заборгованості, надання 
державних гарантій (поручительств), дозвіл на порушення антимонопольного законодавства. 

Поряд із прямим бюджетним фінансуванням підприємств нерідко використовуються 
непрямі форми підтримки (приховане субсидіювання). До основних форм непрямої 
державної підтримки підприємств слід віднести такі: 

 підтримка фіскального характеру; 
 дозвіл на порушення антимонопольного законодавства; 
 державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного 

товаровиробника; 
 розміщення державних замовлень на підприємствах, які перебувають у фінансовій 

кризі; 
 обмеження щодо виходу на ринок; 
 надання державних гарантій та поручительств. 
 У вітчизняній практиці можна зустріти й інші методи державної підтримки 

підприємств, наприклад надання певним суб‘єктам підприємницької діяльності в оренду 
приміщень без стягування орендної плати та без оплати комунальних послуг; надання 
виключних ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, погашення 
державою (або державними підприємствами) заборгованості деяких суб‘єктів 
господарювання за енергоносії. 

 
4. Пряме державне фінансування на безповоротній основі. 

Під субсидіями прийнято розуміти трансферти підприємствам з боку держави на 
фінансування поточних витрат. Іншими словами, субсидіями є дотації, які являють собою 
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доповнення до власних фінансових ресурсів суб‘єктів господарювання. За допомогою 
таких трансфертів уряд впливає на рівень ринкових цін, підтримує певний рівень 
виробництва або доходів. Ті трансферти, які надаються підприємствам для інвестицій, 
класифікуються не як субсидії, а як трансферти капіталу. З формального боку фінансова 
підтримка на безповоротній основі надається в таких випадках: 

 якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, перевищують суми 
відшкодувань, передбачених законодавством про обов‘язкове страхування; 

 для відшкодування збитків конкретним підприємствам у разі, коли чинним 
законодавством встановлено умови господарювання, за яких не забезпечується покриття 
витрат на виробництво товарів (послуг), що може призвести до банкрутства; 

 для фінансування витрат на відновлення платоспроможності окремих підприємств, 
діяльність яких пов‘язана з особливо важливими суспільними інтересами. 

В Україні безповоротне фінансування підприємств державою здійснюється в межах сум, 
передбачених видатками бюджету на народне господарство (у тому числі на промисловість та 
енергетику, будівництво, сільське господарство тощо). Проте для того, щоб оцінити реальний 
стан бюджетних витрат на фінансову підтримку підприємств, слід враховувати розглянуті далі 
групи видатків: 

 бюджетне кредитування капітальних вкладень; 
 обслуговування зовнішнього боргу (у частині виконання зобов‘язань за окремих 

суб‘єктів підприємницької діяльності); 
 витрати різного роду галузевих фондів фінансового регулювання; 
 видатки інноваційного фонду та ряд інших. 
Західні дослідники джерел фінансування санації здебільшого вважають, що державне 

фінансування санації підприємств на безповоротній основі не тільки стимулює бюджетний 
дефіцит, а й спричиняє негативні побічні ефекти на макро- та мікрорівнях. Після краху 
концепції санації автогіганта «Бритіш Лейланд» (Великобританія), яка базувалась на 
прямому державному дотуванні (розмір дотацій становив близько 3 млрд фунтів стерлінгів), 
у країнах з розвиненою ринковою економікою майже повністю відмовилися від 
використання такого методу фінансової підтримки підприємств. 

 
5. Фінансова державна підтримка на поворотній основі. 

Аналіз ефективності використання державної кредитної підтримки на поворотній 
основі показує, що одержані кошти спрямовуються підприємствами, як правило, на поточні 
потреби, а не на збільшення виробництва та проведення санаційних заходів. Тому існує 
проблема своєчасного погашення підприємствами одержаних кредитів. Крім того, за такого 
порядку надання кредитної підтримки відносини розподілу фінансових ресурсів формуються 
на двох рівнях: централізованому й децентралізованому. 

Централізований рівень — це фінансові відносини між державою, в особі НБУ, і 
комерційними банками з приводу одержання на конкурсній основі централізованих 
кредитних ресурсів для подальшого їх перепродажу виробничим структурам, котрі 
потребують кредитної підтримки. 

Децентралізований рівень — це відносини між комерційними банками та 
підприємствами, зазначеними в переліку підприємств, що мають право на одержання 
державної кредитної підтримки, з приводу кредитування проектів санації та 
реструктуризації. Ці відносини базуються на загальноприйнятих принципах кредитування. 

Отже, можна зробити висновок стосовно неналагодженості прямих фінансових 
відносин між державою й підприємствами. Тому немає сенсу розглядати на рівні державних 
санаційних органів питання про надання кредитної підтримки конкретним суб‘єктам 
господарювання. Це має бути компетенцією відповідного банку, оскільки він бере на себе 
всю повноту відповідальності перед державою за цільове використання наданих 
Національним банком кредитів та їх своєчасне повернення. 

Розглянутий порядок фінансової підтримки не виправдав себе. Ця проблема пов‘язана 
як із надто високими відсотковими ставками за користування кредитом (через це деякі 
підприємства самі відмовилися від санаційних кредитів), так і з відсутністю в багатьох 
суб‘єктів господарювання достатнього кредитного забезпечення, що стало причиною 
відмови банків надати таким підприємствам кредитні ресурси. Серед наявних проблем у цій 
сфері слід також назвати дефіцит бюджетного кредитування та відсутність досконалого 
механізму реалізації законодавства про банкрутство. 

 
6. Діяльність фонду стабілізації підприємств та організацій, внесених до реєстру 
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неплатоспроможних 
З метою вирішення проблем, пов‘язаних з ліквідацією фінансової заборгованості 

підприємств та організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних, рішенням Кабінету 
Міністрів України створено Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесених до 
реєстру неплатоспроможних. 

Управління коштами фонду віднесено до компетенції Органу з питань банкрутства 
підприємств. Положенням про фонд стабілізації визначено джерела формування і 
встановлено порядок використання коштів Фонду. До основних джерел формування та 
поповнення Фонду віднесено такі: 

 кошти, одержані у вигляді добровільних внесків суб‘єктів господарювання, в тому 
числі іноземних, 

 кошти, передбачені з цією метою в Державному бюджеті; 
 інші надходження, що не суперечать чинному законодавству. 
Кошти Фонду використовуються для фінансового забезпечення заходів, які мають на 

меті: 
 реорганізацію і санацію підприємств та організацій, внесених до реєстру 

неплатоспроможних; 
 надання фінансової допомоги для поповнення обігових коштів, а також технічного 

переобладнання і перепрофілювання виробництва підприємств та організацій, внесених до 
реєстру; 

 ліквідацію підприємств та організацій, внесених до реєстру; 
 соціальний захист та перепідготовку працівників, які вивільняються внаслідок 

реорганізації або ліквідації підприємств та організацій, внесених до реєстру. 
Фінансова допомога підприємствам за рахунок коштів фонду надається на умовах 

повернення або безповоротно. Вона може бути коротко- або довготерміновою. 
Одним із методів державної фінансової допомоги підприємствам є санаційна підтримка 

у вигляді повного або часткового викупу державою корпоративних прав підприємств, що 
перебувають у фінансовій скруті. Державу, навіть за її участі в капіталі, не можна розглядати 
як звичайного акціонера, оскільки монопольний прибуток і прибуток взагалі не є 
першочерговим завданням її діяльності як санатора. Головною метою державних інвестицій 
є сприяння відновленню ліквідності та забезпечення діяльності підприємств, стратегічно 
важливих для всього народного господарства. Значну частину державного сектора в 
Німеччині, США, Швеції та інших країнах сформовано саме з колишніх приватних 
підприємств, що опинилися на межі банкрутства. 

 
7. Непряма державна підтримка фіскального характеру. 

Залежно від напрямку економічної доктрини держави можливе використання того чи 
того виду санаційної підтримки підприємств фіскального характеру. Ця підтримка може 
набирати таких форм: 

 надання податкових пільг та податкове кредитування; 
 реструктуризація заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами; 
 списання заборгованості перед державою; 
 надання цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації; 
 фіскальні поступки головним кредиторам підприємств, які потребують санації, з 

метою активізації участі кредиторів у санаційних процесах. 
У 2009 році Законом України «Про зміни до законодавчих актів» заборонено 

проводити пролонгацію та списання податкової заборгованості підприємств-боржників. 
Реструктуризація відбувається поділом податкової заборгованості на 120 місяців, при 
цьому оплата має починатися з 1 січня  року і здійснюватися рівними частинами до 15 
числа кожного місяця. До 1 січня року податкові органи припиняють стягнення з платників 
податків у безспірному порядку сум реструктуризованої заборгованості і відкликають з 
уповноважених банків розрахункові документи зі сплати зазначеної заборгованості. Якщо 
за заявою податкового органу розпочато провадження справи про банкрутство проти 
підприємства, заборгованість якого підлягає реструктуризації, то податковий орган 
звертається до господарського суду з клопотанням про припинення провадження у справі, 
тобто відкликає заяву про порушення справи про банкрутство. 

На думку багатьох спеціалістів, такого роду перманентна підтримка фіскального 
характеру є не що інше як приховане субсидіювання підприємств, оскільки на суму 
списаної заборгованості чи наданих податкових пільг зменшуються бюджетні доходи. 
Ефективність такого роду заходів, спрямованих на фінансову підтримку підприємств, є 
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надзвичайно низькою. Про це свідчить, зокрема, напівзбанкрутілий стан підприємств 
вітчизняної цукрової промисловості, яким не раз надавалися різного роду податкові 
пільги та інші форми державної фінансової підтримки. 

 
8. Надання дозволу на недотримання антимонопольного законодавства як 

непрямий метод підтримки. 
Згідно із Законом України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» з метою запобігання 
монопольному становищу окремих підприємців на ринку такі форми санації підприємств, 
як реорганізація, злиття, приєднання, придбання активів, створення концернів та ряд 
інших, здійснюються за згодою Антимонопольного комітету. Коли підприємці 
зловживають монопольним становищем на ринку, антимонопольні органи можуть 
прийняти рішення про реорганізацію монопольних утворень через їхній примусовий 
поділ. 

Принагідно зазначимо, що у США, наприклад, дозвіл на злиття конкуруючих між 
собою компаній може бути отриманий тоді, коли одна з них перебуває на межі 
банкрутства, але має велике народногосподарське значення. Загалом у світовій практиці 
проведення санації цей метод використовується у виняткових випадках, оскільки надання 
дозволу на монопольні утворення тягне за собою негативні мікро- та макроекономічні 
наслідки. Застосування цього методу може справити антиринковий ефект стратегічного 
характеру. Отже, використовувати його можна лише тоді, коли підприємства доведуть, що 
в результаті їх злиття буде найбільш повно використано ефект масштабу, значно знизиться 
собівартість продукції та істотно поліпшиться її якість. Злиття з порушенням 
антимонопольного законодавства можливе лише тоді, коли буде доведено позитивне 
сальдо між народногосподарською вигодою та негативними антиконкурентними 
наслідками. 

 
9. Поручительство державних органів. 

В Україні широко використовуються такі форми державної підтримки підприємств, як 
порука та надання урядових гарантій. Спинимося на особливостях надання вказаних видів 
кредитного забезпечення державою. Описані вище загальні критерії добору підприємств 
щодо надання їм державної підтримки діють і в разі прийняття рішення про надання 
підтримки у формі гарантій та поручительств. 

 Використання поруки як інструменту державної фінансової підтримки боржника 
регламентується рядом нормативних актів, зокрема Законом «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Згідно з цим Законом, у разі 
неприйняття комітетом кредиторів рішення щодо санації підприємства-боржника, за певних 
обставин, таке рішення може бути прийняте за клопотанням органів місцевого 
самоврядування або відповідного центрального органу виконавчої влади. Головною умовою 
прийняття рішення щодо санації є укладання між відповідними державними органами 
та кредиторами договору поруки за зобов’язаннями боржника. 

Поручитель несе солідарну відповідальність з позичальником перед кредиторами за 
виконання зобов‘язань, включених в реєстр вимог. У разі невиконання позичальником 
зобов‘язань за кредитним договором у визначені строки поручитель повинен погасити 
заборгованість позичальника за першою вимогою кредиторів. 

За клопотанням відповідних державних органів у разі укладання договору поруки 
процедура санації, а отже відстрочка платежів щодо погашення вимог кредиторів, може бути 
продовжена арбітражним судом на один рік, а в окремих випадках (якщо йдеться про 
містотвірне підприємство або підприємство — промисловий гігант) зазначений строк може 
бути продовжений до десяти років. У цьому разі боржник і його поручитель зобов‘язані 
розрахуватися з кредиторами протягом трьох років. 

Як відомо, одним із головних чинників обмеженого доступу фінансово неспроможних 
підприємств до кредитних ресурсів є цілковитий брак чи недостатній розмір кредитного 
забезпе- 
чення. Вихід на фінансовий ринок у такому разі можливий за одержання санаційної 
підтримки у формі державних гарантій (зобов‘язання держави здійснити погашення боргів 
підприємства за його неспроможності самостійно виконати умови кредитного договору). 

Якщо держава бере на себе зобов‘язання перед кредитором нести відповідальність у 
разі невиконання боргових зобов‘язань боржником, то це означає, що кредитний ризик 
прямує до нуля. Отже, пропозиція позичкових капіталів за неризикованою процентною 
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ставкою зростатиме пропорційно до збільшення кількості наданих державних гарантій. 
Завдяки цьому державне втручання може оживити кредитний ринок, якщо на ньому є багато 
фінансово неспроможних підприємств. 

Таким чином, можна зробити висновок про можливість органічного поєднання 
ринкових важелів та обмеженого державного регулювання процесів, що відбуваються на 
ринку позичкових засобів. Проблема тут полягає у визначенні оптимальних розмірів 
державної інтервенції та розробці ефективного механізму добору санаційних проектів, під 
які надаються гарантії уряду. Механізм надання державних гарантій має бути чітко 
визначеним, оскільки у разі неповернення позик, гарантованих урядом, у строки, передбачені 
кредитною угодою, відповідне погашення здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету. Інвестиційні заявки мають аналізуватися на предмет того, чи буде проект санації 
успішним та чи прибутків вистачить для погашення основної суми боргу і відсотків по 
ньому. 

10. Надання гарантій. 
Серед багатьох інструментів державної фінансової підтримки підприємств, які 

використовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці, надання урядових гарантій є 
найбільш суперечливим. Існує думка, що порівняно з такими способами державного 
сприяння суб‘єктам господарювання, як надання бюджетних дотацій, субсидій, податкових 
пільг чи надання дозволу на порушення антимонопольного законодавства, що мають 
виразний антиринковий характер, державні гарантії є більш прогресивним та ефективним 
засобом фінансової підтримки вітчизняного виробництва. 

В Україні досить поширеною є практика використання інструменту державних 
гарантій при залученні підприємствами-резидентами іноземних кредитів. У цьому 
контексті зауважимо, що вітчизняні кредитори, зокрема банківські установи, вже 
протягом тривалого часу не вважають урядові гарантії надійним видом кредитного 
забезпечення, оскільки в разі настання гарантійних випадків держава, як правило, не 
поспішає виконувати взяті на себе зобов‘язання. Саме тому практика надання кредитів 
вітчизняними банками під гарантії уряду майже повністю припинена. 

Проблематику використання державних гарантій як інструменту державної фінансової 
підтримки суб‘єктів господарювання можна схарактеризувати так. 

1. У зв‘язку з невиконанням більшістю боржників своїх кредитних зобов‘язань 
перед кредиторами державні гарантії трансформуються в одну із форм дотацій підприємств. 

2. Завдяки підтримці державою одних інвестиційних проектів та підприємств (які 
є далеко не найефективнішими) з ринку витісняються інші проекти, можливо, більш 
ефективні. Через це порушується антимонопольне законодавство та інші закони ринкової 
економіки. 

3. Громіздка бюрократична надбудова механізму надання державних гарантій 
створює сприятливі умови для корупції та допускає можливість прийняття суб‘єктивних 
рішень у цій сфері

14
. 

Загалом державні гарантії є інструментом політичного впливу на процеси прийняття 
економічних рішень. Вони переносять ризик господарських рішень з рівня підприємства (як 
для кредитора, так і для позичальника) на той рівень, де формується економічна політика. З 
народногосподарського погляду це призводить до реалізації проектів, рентабельність яких 
нижча за ринкову. Водночас проекти, які потенційно є більш ефективними, через надання 
державних гарантій непродуктивним підприємствам не можуть бути реалізовані. Можна 
виділити чотири основні етапи надання гарантій: 

1) попередній розгляд питання про надання державних гарантій; 
2) остаточний розгляд заявок щодо отримання гарантій; 
3) прийняття попереднього рішення про надання державних гарантій; 
4) прийняття остаточного рішення про надання гарантій. 
Звернемо увагу на найбільш принципові питання надання урядових гарантій як 

інструменту забезпечення повернення іноземних кредитів. 
По-перше, критерії добору підприємств для надання даного виду державної підтримки 

дещо відрізняються від загальноприйнятих критеріїв. До специфічних критеріїв слід віднести 
такі: 

 валютна самоокупність; 
 відповідність пріоритетним напрямкам іноземного кредитування; 
 сприяння розвитку експортного потенціалу і виробництва імпортозамінної продукції; 
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 забезпечення критичного імпорту. 
По-друге, заявки юридичних осіб-резидентів, що вже отримали іноземний кредит під 

гарантію Кабінету Міністрів України, не розглядаються до повного погашення раніше 
одержаного кредиту. 

По-третє, усі витрати, пов‘язані з проведенням експертизи проекту, несе юридична 
особа — резидент. 

По-четверте, юридична особа — резидент, що одержала для за-безпечення виконання 
зобов‘язань щодо повернення іноземних кредитів урядові гарантії, несе відповідно до 
законодавства України повну відповідальність, яка виникає з підписаних нею внутрішніх 
кредитних та інших угод і договорів застави з банком-агентом, а також угод з Мінфіном про 
порядок відшкодування видатків державного бюджету, які можуть виникнути внаслідок 
виконання Кабінетом Міністрів України гарантійних зобов‘язань. 

Кредитні лінії в іноземній валюті, які надаються підприємствам під гарантію 
вітчизняного уряду, є однією із серйозних економічних проблем. Платежі держави 
становлять близько 93% суми гарантованих кредитів. Це означає, що лише 7 відсотків 
одержаних кредитів використовуються ефективно, а в решті випадків настають гарантійні 
випадки і погашати кредити доводиться за рахунок коштів державного бюджету

15
. Обсяг 

іноземних експортних кредитів, залучених під гарантії уряду України протягом 1992—1998 
років, досяг близько 2,5 млрд дол. США. За цей самий період на користь іноземних 
кредиторів сплачено 1,4 млрд дол. США. При цьому, за рахунок коштів державного бюджету 
сплачено 1,3 млрд дол. США, тобто близько 93%. 

Засоби надходять насамперед до так званих «пріоритетних секторів» економіки, низька 
ефективність та неконкурентоспроможність яких не дозволяє сподіватися на успішну 
реалізацію проектів. Сюди слід віднести сільське господарство, вугільну промисловість, 
сільськогосподарське машинобудування і т. ін. Серед одержувачів засобів майже відсутні 
підприємства, які здійснюють інноваційну діяльність та розробляють нові перспективні види 
продукції. Серед зазначених підприємств високу частку становлять державні. Тому 
вітчизняні економісти гостро обговорюють проблеми доцільності використання державних 
гарантій як засобу оздоровлення виробництва. 

Основна проблема державних гарантій, на думку деяких фахівців, полягає в тому, що 
вони надаються на користь проектів, про які держава не має повної інформації. Державні 
чиновники не можуть (а в деяких випадках і не зацікавлені) володіти інформацією про 
специфічні умови діяльності конкретних підприємств та їх позицію на ринку. Цей дефіцит 
лише частково може бути покритий із залученням зовнішніх експертів. 

Серед найбільш дієвих заходів, які вживаються урядом з метою відшкодування витрат 
державного бюджету на виконання гарантійних зобов‘язань, назвемо такі: 

 подання до арбітражного суду позову щодо звернення стягнення заборгованості 
перед бюджетом на майно боржника; 

 продаж акцій, що належать державі, з додатковими зобов‘язаннями покупців 
відшкодувати витрати державного бюджету на виконання гарантійних зобов‘язань і 
здійснювати погашення та обслуговування іноземного кредиту; 

 запровадження фінансового управління спеціалізованою компанією — 
переможцем тендеру, який проводиться у спеціальних цілях; 

 порушення справи про банкрутство, продаж майна, що надійшло за рахунок 
кредитних коштів на умовах відшкодування витрат бюджету та повернення непогашеної 
частини кредиту. 

Законодавством України Державній податковій адміністрації надані необхідні права на 
здійснення примусового відшкодування боржниками витрат держави з гарантійних випадків. 
Аби поліпшити ситуацію з відшкодуванням витрат державного бюджету, Міністерство 
фінансів регулярно надсилає до Державної податкової адміністрації перелік дебіторів 
підприємств, які мають заборгованість перед бюджетом з розрахунків за іноземними 
кредитами, залученими під державні гарантії, для застосування безспірного стягнення 
заборгованості. 

За інформацією Державної податкової адміністрації, протягом 1999 року податковими 
органами подано до господарського суду 13 позовів щодо звернення стягнення на майно 
підприємств боржників з метою погашення боргів перед бюджетом. На 13 підприємств 
подані позови щодо визнання їх банкрутами. Три підприємства визнані банкрутами. Окрім 
цього, за поданням Міністерства фінансів, Міністерство зовнішніх економічних зв‘язків і 
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торгівлі може застосувати до підприємств-боржників спеціальні санкції — режим 
індивідуального ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. 

У країнах Заходу надання державних гарантій та поручительств передано 
спеціалізованим товариствам, створеним за участю державного капіталу. Прикладом цього 
може бути заснований спеціально для таких цілей напівдержавний «Ексімбанк» (США) або 
Товариство гарантування кредитів (ФРН). Ці організації добирають підприємства для 
надання їм санаційної підтримки під державні гарантії, а також несуть відповідальність за 
цільове використання позик, виданих під ці гарантії, і своєчасне їх повернення. Зазначимо, 
що надання державних гарантій та поручительств стало одним із методів державної 
фінансової підтримки санації таких відомих компаній, як Крайслер (США) та Телефункен 
(Німеччина). Причому в останньому випадку санація завершилася невдало. 

 
11. Інноваційні позики та фінансування. 

Один із напрямків державної фінансової підтримки санації підприємств полягає в наданні 
їм інноваційних позик за рахунок коштів Державного інноваційного фонду України. 

Кошти зазначеного фонду формуються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються 
державою для підтримки науково-технічної діяльності, відрахувань коштів підприємств і 
організацій, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб. 

Основні завдання Державного інноваційного фонду такі: 
 організація державної фінансової, інвестиційної та матеріально-технічної підтримки 

здійснення заходів, спрямованих на впровадження науково-технічних розробок і нових 
технологій у виробництво, технічне його переоснащення, освоєння випуску імпортозамінної та 
нових видів продукції; 

 добір інноваційних проектів відповідно до завдань національних, державних, 
міжгалузевих і регіональних науково-технічних програм, а також інших проектів, важливих для 
економіки України та її регіонів; 

 фінансування і матеріально-технічне забезпечення реалізації проектів на поворотній 
основі наданням інноваційної позички, інвестицій та лізингу; 

 надання експертних, правових та інжинірингових послуг підприємствам, установам, 
організаціям у сфері інноваційної діяльності; 

 сприяння реконструкції підприємств у ході реалізації інноваційних проектів, спрямованих 
на виробництво конкурентоспроможної продукції, освоєння енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій, збільшення обсягу випуску наукомісткої продукції; 

 надання гарантій для виконання фінансових зобов‘язань виконавців інноваційних 
проектів укладенням договорів страхування фінансових ризиків, застави, поруки тощо; 

 організація роботи з надання підприємствам, установам і організаціям експертних, 
консультаційних та інжинірингових послуг у сфері інноваційної діяльності. 

Фінансові ресурси Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням — для 
фінансового забезпечення заходів щодо впровадження науково-технічних розробок і нових 
технологій, освоєння нових видів продукції відповідно до загальнодержавних, галузевих, 
регіональних інноваційних пріоритетів та результатів державних науково-технічних програм. 
Забезпечення цих заходів у сфері інноваційної діяльності здійснюється Державним інноваційним 
фондом шляхом фінансування інноваційних проектів та їх супроводження. 

Інноваційний проект — це комплекс взаємозв‘язаних заходів інвестиційного характеру, 
спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, освоєння нових видів 
продукції, послуг, впровадження новітніх технологій. 

Інноваційні проекти добираються на конкурсних засадах відповідно до загальнодержавних, 
галузевих, регіональних інноваційних пріоритетів та результатів державних науково-технічних 
програм. Фінансування проектів здійснюється з урахуванням висновків державної науково-
технічної та іншої експертизи, фінансового аналізу проектів, маркетингових досліджень, а також 
за умови забезпечення відповідно до законодавства зобов‘язань щодо повернення 
підприємствами — виконавцями проектів коштів Державному інноваційному фонду укладенням 
договорів застави майна, поруки, страхування тощо як з підприємствами — виконавцями 
проектів, так і з третіми особами. 

Державний інноваційний фонд організує супроводження інноваційних проектів із 
залученням установ уповноважених банків, які обслуговують підприємства — виконавців 
проектів, аудиторських, юридичних фірм та інших організацій на підставі укладених з ними 
договорів. Супроводження інноваційних проектів передбачає проведення поточної та додаткової 
експертизи, маркетингових досліджень тощо, а також організацію контролю за цільовим 
використанням коштів та своєчасним їх поверненням підприємствами-виконавцями. 
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ЛЕКЦІЯ 14 
Тема 10. Оцінювання вартості майна підприємства 

 
Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 7 хв. 
2. 7 хв. 
3. 7 хв. 
4. 7 хв. 
5. 7 хв. 
6. 7 хв. 
7. 7 хв. 
8. 7 хв. 
9. 7 хв. 
10. 7 хв. 
11. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1,2,54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84. 

 
ПЛАН 

1. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна 
підприємства 

2. Порядок оцінювання вартості майна 
3. Методи оцінювання вартості майна 
3.1. Метод балансової вартості 
3.2. Метод ринкової вартості 
3.3. Метод капіталізованої вартості 
4. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості 
5. Аудиторська перевірка фінансової звітності 
6. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу 
7. Оцінювання вартості корпоративних прав 
8. Оцінювання об'єктів нерухомості 
9. Оцінювання вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємств 
10. Звіт про експертне оцінювання вартості майна 

 
1. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна 

підприємства 
Оцінювання вартості майна підприємств необхідне у випадках: 
- у разі банкрутства та ліквідації підприємства, коли оцінювання має на меті 

визначити вартість ліквідаційної маси  
- під час реорганізації підприємства - для визначення бази для складання 

передавального чи розподільного балансу, а також встановлення пропорцій обміну 
корпоративних прав;  

- у разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу –для визначення 
реальної ціни продажу майна;  

- у разі застави майна та коли потрібно визначити кредитоспроможність - для 
визначення реальної вартості кредитного забезпечення;  

- в процесі санаційного аудиту з метою визначення санаційної спроможності - для 
розрахунку ефективності санації;  

- під час приватизації майна державних підприємств – для визначення початкової ціни 
продажу об'єкта приватизації.  

Оцінювання вартості майна підприємства належить до найскладніших фінансових 
проблем. З метою вироблення уніфікованих підходів до методології та порядку проведення 
оцінювання в 1981 році був створений Міжнародний комітет зі стандартів оцінки вартості 
майна, яким було розроблено ряд стандартів та правил оцінювання: 

- МСО 1: Ринкова вартість як база оцінки.  
- МСО 2: Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості.  
- МСО 3: Оцінка з метою фінансової звітності і суміжної документації.  
- МСО 4: Оцінка забезпечення позики, застави і боргових зобов'язань.  
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— Правило № 1: Концепція оцінки діючого підприємства. 
— Правило № 2: Врахування токсичних і шкідливих речовин при оцінці. 
— Правило № 3: Оцінка основних засобів, машин та устаткування. 
— Правило № 4: Оцінка бізнесу. 
Згідно вітчизняного законодавства при оцінці майна підприємства слід керуватися 

Методикою оцінювання вартості майна під час приватизації. Встановлено, що для майна, яке 
продається на аукціоні, оцінна вартість є початковою. Для оцінювання уповноважені на це 
органи (власники майна, арбітражний керуючий,Фонд державного майна) мають право 
залучати на підставі договору експертів з оцінювання майна. 

Розрізняють два способи оцінювання : масове та експертне. 
Масове оцінювання майна — це визначення вартості майна з використанням 

стандартної методології та стандартного набору вихідних даних без залучення експертів. 
Експертне оцінювання майнаполягає у визначенні оцінної вартості майна експертом 

відповідно до угоди із замовником. 
Основні принципи оцінювання вартості майна підприємства : 
- Принцип заміщення— покупець не заплатить за об'єкт ціну, яка перевищує існуючу 

мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю.  
- Принцип корисності — об'єкт має вартість лише тоді, коли він є корисним для 

потенційного власника. Корисність може бути пов'язана з очікуванням майбутніх доходів чи 
інших вигод.  

- Принцип оптимального розміру — найвищим попитом користуються об'єкти 
оптимальних розмірів.  

- Принцип зміни вартості — вартість об'єкта оцінювання постійно змінюється зі зміною 
внутрішнього стану та під дією зовнішніх чинників.  

- Принцип ефективного використання — серед усіх можливих варіантів експлуатації 
об'єкта вибирається той, що забезпечує найефективніше використання його функціональних 
характеристик.  

- Принцип розумної обережності оцінок — оцінювач має критично (із розумним 
упередженням) ставитися до всієї інформації, яку йому надає адміністрація об'єкта 
оцінювання, і по можливості перевіряти цю інформацію, звертаючись до незалежних джерел.  

- Принцип альтернативності оцінок — використання різних методів оцінювання та 
порівняння показників вартості, здобутих у результаті застосування альтернативних методів.  

Вибір того чи іншого методу залежить від характеру об'єкта оцінювання. Залежно від 
об'єкта розрізняють такі види експертного оцінювання майна: 

- експертне оцінювання цілісних майнових комплексів підприємств (найбільш складне 
оцінювання);  

- експертне оцінювання акцій (часток, паїв) у статутних фондах господарських 
товариств (складне,якщо ці права не котируються на біржі);  

- експертне оцінювання нематеріальних активів;  
- експертне оцінювання рухомого майна;  
- експертне оцінювання нерухомості.  
 
2. Порядок оцінювання вартості майна 
Оцінювання вартості майна підприємства складається з етапів: 
1. Збір інформації про об'єкт оцінювання. 
2. Інвентаризація майна. 
3. Аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства. 
4. Складання акта обстеження та технічного стану об'єкта оцінювання. 
5. Експертне або масове оцінювання. 
6. Складання акта оцінювання вартості майна або звіту про його експертне оцінювання 

та висновків експерта про оцінну (ліквідаційну) вартість майна. 
7. Затвердження результатів оцінювання. 
 
3. Методи оцінювання вартості майна 
У зарубіжній та вітчизняній практиці оцінювання вартості майна найбільшого 

поширення набули методи: 
- метод балансової вартості;  
- метод ринкової вартості;  
- метод капіталізованої вартості.  
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Жодний з цих методів не має принципових переваг порівняно з іншими. Вибір того 
чи іншого методу залежить від конкретних умов та об'єктів оцінювання. Нерідко на практиці, 
оцінюючи вартість активів, застосовують деякі модифікації зазначених методів або їх 
комбінації. 

3.1. Метод балансової вартості 
Метод балансової вартості базується на використанні відбитої в бухгалтерському 

балансі підприємства інформації про вартість активів. Одна із часто застосовуваних 
модифікацій цього методу — оцінювання за відновною вартістю активів. Як правило, цим 
методом оцінюють вартість основних засобів. Він базується на показниках первісної вартості 
активів, ступеня їх зносу та індексації. 

Первісна вартість основних засобів — це вартість окремих об'єктів основних фондів, за 
якою їх було взято на баланс підприємства. Вона включає в себе суму витрат, пов'язаних з 
виготовленням. придбанням, доставлянням, спорудженням, встановленням, страхуванням 
під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та іншим 
поліпшенням основних фондів. Коли йдеться про оцінювання вартості майна, первісна 
вартість розглядається як вартість відтворення основних засобів на дату оцінювання з 
урахуванням індексації та витрат, пов'язаних з їх поліпшенням. 

Відновна вартість — це вартість відтворення об'єкта оцінювання на дату 
оцінювання, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації, 
встановлений Держкомстатом. Враховуючи те, що в процесі експлуатації основні фонди 
поступово втрачають споживну вартість, на їх остаточну оцінку істотно впливає ступінь 
фізичного та морального зносу. Індексуючи первісну вартість основних фондів, індексують 
водночас і ступінь зносу. 

Реальна вартість матеріальних та нематеріальних активівхарактеризується їх 
залишковою вартістю, яка визначається як різниця між їх відновною (первісною) вартістю 
та проіндексованою сумою зносу. 

Метод оцінювання за відновною вартістю часто застосовують для оцінювання майна 
під час приватизації державних підприємств. Цей метод прийнятний тоді, коли балансова та 
ринкова вартість активів істотно не різняться між собою. Головний недолік цього методу 
полягає в тому, що на практиці балансова вартість активів майже ніколи не відповідає їх 
ринковій вартості. На вітчизняних підприємствах балансова вартість активів, зокрема й 
основних фондів, може бути занижена з причин: 

а) невідповідність індексації окремих об'єктів активів реальним темпам інфляції; 
б) неповне врахування всіх витрат підприємства, спрямованих на придбання чи 

спорудження основних фондів. 
Водночас відбита в балансі залишкова вартість активів може бути істотно завищена в 

результаті: 
а) дії занижених норм амортизаційних відрахувань, які не повною мірою враховують 

фактор морального зносу; 
6) оплати фіктивних послуг, пов'язаних з поліпшенням основних фондів. 
3.2. Метод ринкової вартості 
Щоб уникнути зазначених недоліків, вартість майна оцінюють методом ринкової 

вартості. На практиці для оцінювання окремих об'єктів активів часто застосовують два 
різновиди цього методу: 

§ метод витрат;  
§ метод аналогів (метод порівняння продажів).  
Для оцінювання підприємства як цілісного майнового комплексу та для оцінювання 

фінансових вкладень використовують одну з модифікацій методу ринкової вартості — 
метод оцінювання за ринковою вартістю корпоративних прав. 

10.3.2.1. Метод витрат 
Метод витрат доцільно застосовувати у разі оцінювання вартості основних засобів. 

Цей метод, як і метод балансової вартості, ґрунтується на визначенні відновної вартості 
активів. Але відновна вартість тепер визначається на підставі інформації про вартість 
відтворення майна в існуючому вигляді в ринкових цінах на момент оцінювання. В основу 
методу витрат покладено тезу, що потенційний покупець не заплатить за об'єкт ціну, яка 
перевищує його можливі сукупні витрати на відновлення об'єкта в поточному стані та в 
діючих цінах. На відміну від методу балансової вартості вартість об'єкта оцінювання за 
методом витрат — це ринкова ціна, яку необхідно заплатити, щоб придбати основні засоби, 
які характеризуються такими самими параметрами і таким самим ступенем зносу, як і 
оцінюване майно. Отже, згідно з методом витрат відновна вартість визначається на підставі 
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реальних витрат на придбання основних фондів та реального рівня інфляції, а реальний 
ступінь зносу об'єкта оцінювання встановлюється з урахуванням не лише фізичного, а й 
морального старіння. 

10.3.2.2. Метод аналогів 
Метод витрат має багато спільного з методом аналогів (порівняльним методом), який 

базується на оцінюванні вартості майна з огляду на ціну аналогічних об'єктів. Метод 
аналогів передбачає, що суб'єкти ринку здійснюють операції купівлі-продажу майна за 
цінами, які були встановлені під час купівлі-продажу аналогічних об'єктів. Оскільки 
абсолютних аналогів практично не існує, порівняльні ціни згідно з цим методом коригуються 
на спеціально обчислені поправочні коефіцієнти. 

Труднощі в застосуванні цього методу для оцінювання нерухомості чи цілісного 
майнового комплексу підприємства зумовлені тим, що в Україні реальні ціни купівлі-
продажу зазначених об'єктів офіційна статистика відбиває дуже рідко. Як правило, щоб 
ухилитися від оподаткування, ціни продажу таких об'єктів в офіційних документах істотно 
занижують. Проте метод аналогів успішно застосовують для оцінювання рухомого майна. 

До переваг методу витрат та методу аналогів слід віднести те, що вони дають змогу 
визначити реальну ринкову вартість оцінюваного майна. Недоліки методів оцінювання 
ринкової вартості полягають у тому, що вони, як і метод балансової вартості, не враховують 
вартості гудвілу підприємства, тобто потенційних прибутків, які можна отримувати, 
експлуатуючи об'єкт оцінювання. Саме тому в разі оцінювання вартості цілісного майнового 
комплексу підприємства оцінки, здобуті такими методами, доцільно зіставляти з вартістю 
підприємства, розрахованою за методом капіталізованої вартості. 

3.3. Метод капіталізованої вартості 
В економічній літературі цей метод називають також методом прибутковості, або 

методом майбутнього чистого грошового потоку. Метод доцільно застосовувати, 
оцінюючи вартість підприємства як цілісного майнового комплексу, а також корпоративні 
права підприємства. В основу методу покладено тезу про те, що інвестор, вкладаючи капітал 
у купівлю підприємства, насамперед має на меті отримати стабільні доходи. 

Метод капіталізованої вартості побудований на концепції теперішньої вартості 
майбутнього Cash-flow оцінюваного підприємства. Чистий грошовий потік (Cash-flow) - сума 
чистого прибутку, всіх видів нарахованої амортизації та приросту наявних коштів за рахунок 
вивільнення коштів за іншими позиціями балансу. 

Згідно методу капіталізованої вартості вартість об'єкта оцінювання прирівнюється до 
сумарної теперішньої вартості майбутніх чистих грошових потоків (Cash-flow) , які можна 
отримати в результаті експлуатації підприємства. 

На оцінку вартості підприємства цим методом дані про вартість, склад та структуру 
активів безпосередньо не впливають, а береться до уваги лише інформація про здатність 
активів генерувати доходи. 

Капіталізовану вартість майбутніх доходів визначають, обчислюючи три базові 
показники: 

1) суму майбутнього чистого прибутку та амортизації; 
2) ставку капіталізації (дисконтування); 
3) період, на який вкладаються кошти в об'єкт оцінювання. В основу визначення 

майбутнього Cash-flow покладено прогнозні дані про майбутні фінансові результати 
діяльності підприємства, які, у свою чергу, визначаються як різниця між прогнозованими 
обсягами виручки від реалізації та витратами на виробництво реалізованої продукції. 

Труднощі, пов'язані з використанням методу капіталізованої вартості, зумовлюються 
тим, що спрогнозувати фінансові результати підприємства дуже важко. У вітчизняній 
практиці найпоширенішими є два підходи до прогнозування майбутньої прибутковості. 

1. Метод укрупнених розрахунків зміни базового рівня витрат та базової 
рентабельності (з використанням показників попередніх періодів). 

2. Аналітичний метод, що грунтується на прогнозних оцінках обсягу збуту продукції та 
рівня витрат. 

Іншою важливою проблемою використання методу капіталізованої вартості є 
визначення ставки дисконту, за якою майбутня вартість грошових потоків приводитиметься 
до теперішньої вартості. Ставка капіталізації обчислюється згідно із середньою ставкою 
позичкового капіталу на ринку позичкових ресурсів із урахуванням інфляції. Вона має 
враховувати рівень ризикованості вкладень у відповідне підприємство. 



 121 

Визначаючи період, на який вкладаються кошти в об'єкт оцінювання, слід пам'ятати, 
що теоретично цей період може бути нескінченним, проте на практиці виходять із періоду 
корисної експлуатації об'єкта. 

Теперішня вартість майбутніх чистих грошових потоків, тобто капіталізована вартість 
підприємства ВП, визначається за формулою: 

, 
де Cash-flown - чистий грошовий потік за окремий період експлуатації підприємства; 
n — кількість періодів експлуатації об'єкта оцінювання; 
і — ставка дисконтування. 
Якщо застосовується метод капіталізованої вартості, згідно якого здійснюється 

капіталізація Cash-flown , у звіті про оцінювання вартості майна мають наводитися 
розрахунки: 

§ валового і чистого прибутку від найефективнішого використання об'єкта оцінювання 
з урахуванням обмежувальних вимог (для нового власника);  

§ ставки капіталізації за об'єктом експертного оцінювання з урахуванням неризикованої 
процентної ставки, надбавки за ризик, ліквідності об'єкта оцінювання тощо.  

Якщо в результаті оцінювання санаційної спроможності підприємства з'ясується, що 
його ліквідаційна вартість вища за капіталізовану вартість, то для власників найдоцільнішим 
рішенням буде ліквідація суб'єкта господарювання. 

На практиці комбінують метод витрат з методом капіталізованої вартості, 
застосовуючи так званий метод середньої оцінки, згідно якого оцінки, здобуті в результаті 
використання методів витрат та капіталізації, підсумовуються і результат ділиться на два. В 
оптимальному випадку, якщо оцінка проведена вірно і грунтується на ринкових показниках, 
то значення, одержані за різними методами, повинні збігатися. 

 
4. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості 
Найважливішою складовою процесу оцінювання вартості майна підприємства є 

інвентаризація, здійснювана з урахуванням вимог Положення про інвентаризацію майна. 
Головна мета інвентаризації -визначити наявність і стан майна за даними бухгалтерського 
обліку, урегулювати інвентаризаційні різниці та відбити результати інвентаризації в 
передавальному (розподільному) балансі. 

За допомогою інвентаризації встановлюється наявність основних фондів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, грошових коштів 
та документів, визначаються обсяги незавершеного виробництва в натурі і перевіряється їх 
відповідність даним бухгалтерського обліку. 

Перш ніж перевіряти наявність цінностей, інвентаризаційна комісія зобов'язана: 
- обпломбувати підсобні приміщення та інші місця зберігання цінностей, де є окремі 

входи та виходи;  
- перевірити справність усіх приладів для вимірювання маси;  
- одержати останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових 

документів або звітів про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів.  
Особи, які відповідають за зберігання цінностей, дають розписки про те, що до початку 

інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на цінності здано до бухгалтерії, що всі 
цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані на 
видатки.Такі самі розписки дають особи, які мають кошти на придбання або доручення на 
одержання цінностей. 

Наявність цінностей під час інвентаризації встановлюється обов'язковим підрахунком, 
зважуванням, вимірюванням. Масу (об'єм) матеріалів визначають на підставі вимірювань і 
технічних розрахунків. Акти вимірювань і розрахунки додаються до описів. 

Інвентаризація фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей має відбуватися у 
присутності матеріально відповідальних осіб підприємства, майно якого оцінюється. 
Забороняється проводити інвентаризацію в неповному складі інвентаризаційної комісії та 
заносити до опису дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за 
даними обліку без перевірки їх наявності. 

Під час інвентаризації основних засобів перевіряється наявність технічних паспортів 
або іншої технічної документації, документів на основні засоби, що здані або прийняті 
підприємством в оренду, на зберігання та в тимчасове користування. За відсутності цих 
документів потрібно скласти й оформити належним чином нові. 
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Якщо виявлено не взяті на облік об'єкти, а також такі, щодо яких в облікових 
реєстрах відсутні деякі дані або наведені неправильні, інвентаризаційна комісія має 
поповнити інвентаризаційний опис або внести до нього належні зміни. 

Об 'єкти, які не взято на облік і виявлено під час інвентаризації, мають бути оцінені 
відповідно до сучасної вартості відтворення, а знос визначено за дійсним технічним станом 
об'єктів з оформленням відомостей про оцінювання та знос відповідними актами. 

Основні засоби вносяться до інвентаризаційного опису за найменуванням відповідно до 
основного призначення об'єкта із зазначенням інвентарного номера, виготовлювача, року 
випуску та інших відомостей. Основні засоби, які непридатні до експлуатації і не підлягають 
відновленню, включаються до окремого інвентаризаційного опису. Списують такі об'єкти 
згідно встановленого порядку. 

Виробничі запаси (товарно-матеріальні цінності) вносяться до інвентаризаційних 
описів за кожним окремим найменуванням. Під час їх інвентаризації встановлюється 
наявність сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів, тари, запасних частин, 
малоцінних та швидкозношуваних предметів, товарів, готової продукції та інших 
матеріальних цінностей. 

На товарно-матеріальні цінності, що належать іншим підприємствам або організаціям і 
перебувають на відповідальному зберіганні, складається окремий інвентаризаційний опис, в 
якому робиться посилання на відповідні документи, що підтверджують прийняття цих 
цінностей на відповідальне зберігання. 

В інвентаризаційних описах малоцінних і швидкозношуваних предметів зазначається їх 
найменування і первісна вартість. Такі предмети, якщо вони перебувають в експлуатації, 
інвентаризуються за їх місцезнаходженням та відносно осіб, на відповідальному зберіганні в 
яких вони перебувають. 

Інвентаризація незавершеного виробництва має визначити наявність незавершених 
виробів, що перебувають у виробництві, комплектність незавершеного виробництва, його 
залишок за анульованими чи зупиненими замовленнями. Фактична собівартість 
незавершеного виробництва визначається за галузевими інструкціями щодо обліку і 
калькулювання собівартості продукції. 

Інвентаризація коштів на поточних, валютних, спеціальних та інших рахунках, на 
акредитивах, а також заборгованості за позичками банків полягає в тому, що залишки сум за 
даними бухгалтерського обліку підприємства звіряють із даними виписок банку. 

До окремого акта інвентаризації вносяться дані про довготермінові та короткотермінові 
фінансові вкладення в цінні папери (акції, облігації тощо), депозити, статутні фонди інших 
підприємств. Ці кошти інвентаризуються перевіркою наявності цінних паперів, а також 
перевіркою засновницьких та інших документів щодо наведених там відомостей про паї і 
вклади до статутних фондів спільно створених підприємств та на депозити. В акті 
інвентаризації вказується назва фінансового вкладення (акції, облігації, паї, депозити і т. ін.), 
дата і термін вкладення, номер і серія цінних паперів,назва документа, що підтверджує 
фінансові інвестиції (засновницький договір, інші угоди, виписки банків, накладні на 
передання устаткування і т. ін.), сума, вид вкладення. 

Під час інвентаризації розрахунків з покупцями та іншими дебіторами складаються 
акти інвентаризації звірки розрахунків, що надсилаються для підтвердження дебіторам. 
Дебітори зобов'язані протягом 10 днів від дня одержання актів підтвердити залишок 
заборгованості або повідомити свої заперечення. 

Дебіторська і кредиторська заборгованість перевіряється щодо додержання терміну 
позовної давності, обгрунтованості сум, які обліковуються на відповідних рахунках, де 
відбито розрахунки з покупцями, замовниками, постачальниками, підрядчиками, підзвітними 
особами, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами, а також одержані та видані векселі 
й одержані позикові кошти. 

В акті інвентаризації розрахунків зазначаються найменування інвентаризаційних 
рахунків, суми непогодженої дебіторської і кредиторської заборгованості, безнадійних 
боргів, а також кредиторської і дебіторської заборгованості, за якими термін позовної 
давності минув. Якщо виявлено безнадійну дебіторську заборгованість, її потрібно списати в 
установленому порядку. 

Від того, наскільки повно та правильно здійснено інвентаризацію майна підприємства, 
залежить об'єктивність оцінки його вартості. Якою мірою додержано вимог щодо 
інвентаризації майна та наскільки правильно її наслідки відбито в бухгалтерському обліку, 
установлюється під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства. 
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5. Аудиторська перевірка фінансової звітності 
Аудиторська перевірка фінансової звітності має на меті підтвердити достовірність 

даних, відбитих у бухгалтерській звітності. Аудит здійснюється згідно з нормативними 
актами, які регламентують порядок проведення аудиторських перевірок, і має перевірити: 

- форму ведення бухгалтерського обліку;  
- стан аналітичного і синтетичного обліку первинних облікових документів, журналів-

ордерів, головної книги та інших реєстрів обліку;  
- наявність договорів з матеріально-відповідальними особами;  
- дотримання положення про інвентаризацію майна та правильність відбиття її 

наслідків у бухгалтерському обліку;  
- дотримання вимог обліку руху основних засобів, нарахування амортизаційних 

відрахувань окремо в орендодавця та орендаря (у разі перевірки орендного підприємства);  
- джерела придбання основних засобів, а також механізм їх списання (додержання 

вимог чинного законодавства);  
- відповідність поточних даних даним звітності про фінансово-майновий стан 

підприємства;  
- наявність незавершених капітальних вкладень, будівельних матеріалів та обладнання;  
- наявність нематеріальних активів та правильність нарахування їх зносу;  
- стан виробничих запасів; нарахування зносу за МШП; правильність віднесення 

запасів до МШП залежно від періоду їх придбання;  
- правильність обліку сировини, матеріалів, тари, палива, виробничих запасів, а також 

витрат на виробництво;  
- реальність сум дебіторської і кредиторської заборгованості, яку відбито в балансі, 

вчасність та правильність її списання;  
- облік фінансування капітальних вкладень за термінами освоєння (щоб можна було 

правильно визначити, зокрема, власність організації орендарів стосовно орендних 
підприємств),  

- аналіз руху коштів на рахунках банків;  
- склад статутного фонду та правильність віднесення сум на його збільшення;  
- аналіз прибутків та збитків.  
Усі зазначені питання мають бути висвітлені в аудиторському висновку, який додається 

до звіту експерта про результати оцінювання вартості майна. 
 
6. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу 
Найскладніше завдання - оцінити вартість підприємства як цілісного майнового 

комплексу. Оцінювання підприємства в цілому потребує дещо інших підходів, ніж 
оцінювання окремих об'єктів активів цього підприємства. 

Цілісний майновий комплекс — це господарський об'єкт із завершеним циклом 
виробництва продукції (робіт, послуг). Цілісними майновими комплексами можуть бути 
структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які в разі 
реорганізації підприємства в установленому порядку перетворюються на самостійні об'єкти з 
подальшим складанням роздільного балансу. До переліку майна цілісних майнових 
комплексів підприємств включаються: 

- основні засоби та інші позаоборотні активи;  
- оборотні засоби.  
Коли йдеться про оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового 

комплексу, визначальним є те, що така вартість не дорівнює арифметичній сумі вартостей 
окремих майнових об'єктів підприємства. Цю вартість слід скоригувати на вартість гудвілу. 

Гудвіл — це ділова репутація підприємства, нематеріальний його актив. Вартість 
останнього становить різницю між балансовою вартістю активів підприємства та його 
звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу і утворюється завдяки 
управлінському мистецтву, провідним позиціям на ринку, успішному впровадженню 
новітніх технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час 
визначення валових витрат підприємства. 

Потенційних покупців цілісного майнового комплексу цікавить, як правило, не лише 
первісна та залишкова вартість окремих майнових об'єктів, а й сума чистого прибутку, яку 
можна одержати в результаті експлуатації підприємства, та ризикованість бізнесу. Окрім 
того, велике значення має розмір майнових прав та обов'язків відповідного суб'єкта 
господарювання. 
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Вітчизняне законодавство, що регулює порядок оцінювання вартості майна 
підприємств, у разі цілісного майнового комплексу передбачає застосовувати всі три 
розглянуті вище методи оцінювання, а саме: методи балансової, ринкової та капіталізованої 
вартості. 

Згідно Методики оцінювання вартості майна під час приватизації, рекомендованої для 
всіх випадків оцінювання вартості майна, вартість цілісного майнового комплексу Вцмк 
підприємства визначається за методом балансової вартості на підставі оцінки за відновною 
вартістю: 

Вцмк = Оз + На + Вкі + Уні + Вдв +(3з + Фа — Кр), 
де Оз — балансова (залишкова) вартість основних фондів; 
На — залишкова вартість нематеріальних активів; 
Вкі — відновна вартість незавершених капітальних вкладень; 
Уні— відновна вартість невстановленого устаткування; 
Вдв — вартість довгострокових фінансових вкладень; 
Зз — вартість запасів і затрат, які включаються у валюту балансу; 
Фа — вартість фінансових активів; 
Кр — кредиторська заборгованість. 
 
Балансова (залишкова) вартість основних фондів у цьому разі являє собою відновну 

(первісну) вартість основних засобів за відрахуванням проіндексованої суми зносу. Така 
вартість визначається з урахуванням витрат, пов'язаних із поліпшенням основних фондів, 
розмір яких перевищує встановлену законодавством частку, що має бути включена до 
валових витрат. Підприємства мають право протягом звітного року віднести до валових 
витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує 
п'яти відсотків сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року. 
Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості 
груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1) та підлягають 
амортизації. 

Залишкова вартість нематеріальних активів визначається за їх теперішньою вартістю 
відтворення відповідно до вимог про їх інвентаризацію та бухгалтерський облік, тобто як 
різниця між відновною вартістю та проіндексованою сумою зносу. На окремі матеріальні 
активи, такі як ―ноу-хау‖, гудвіл, товарні знаки і т.ін., вартість яких не зменшується у процесі 
їх використання, знос не нараховується. 

Відновна вартість незавершених капіталовкладень складається з проіндексованої 
вартості: 

- фактично проведених витрат на будівництво об'єкта наростаючим підсумком;  
- матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик і не 

використаних для будівництва;  
- придбаного але не переданого до монтажу устаткування.  
У разі включення незавершених капіталовкладень до складу цілісного майнового 

комплексу їх вартість може бути скоригована з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу, 
що відбиває реальний технічний стан об'єкта. Якщо незавершене будівництво виключається 
зі складу цілісного майнового комплексу, то його має оцінювати спеціально залучений 
експерт, за окремо встановленою методикою. 

Відновна вартість невстановленого устаткування визначається коригуванням вартості 
устаткування за цінами придбання на коефіцієнт індексації. Якщо відновна вартість 
устаткування занадто висока (внаслідок неврахування фактору морального зносу), її можна 
зменшити на коефіцієнт придатності устаткування до експлуатації. Коефіцієнт придатності 
визначається згідно з експертною оцінкою технічного стану обладнання. 

Вартість запасів і витрат визначається з огляду на вартість їх придбання і з 
урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів та НБУ ―Про нормативи запасів товарно-
матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття‖. 
Загальна вартість оборотних засобів зменшується на суму кредиторської заборгованості. 

До складу фінансових активів включаються інші позаоборотні активи (дебіторська 
заборгованість строком погашення понад один рік; заборгованість за продані основні 
засоби), розрахунки, грошові кошти та деякі інші активи. 

Довгострокові фінансові вкладення — це довгострокові (на строк понад один рік) 
інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери — акції, облігації підприємств, 
вклади до статутних фондів інших суб'єктів господарювання тощо). Ці активи в балансі 
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відбиваються за цінами придбання, а для їх оцінювання застосовується метод ринкової 
вартості. 

На вартість цілісного майнового комплексу істотно впливає розмір кредиторської та 
дебіторської заборгованості підприємства. Це слід ураховувати, визначаючи вартість 
цілісного майнового комплексу під час приватизації чи реорганізації підприємства. Проте в 
разі іпотеки цілісного майнового комплексу чи продажу майна боржника у процесі санації, 
що передбачається Законом ―Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом‖, можливий також інший порядок оцінювання. Так, у разі продажу майна 
боржника як цілісного майнового комплексу в процесі провадження справи про банкрутство 
відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності 
боржника, у тому числі приміщення, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція 
тощо. Однак грошові зобов'язання не включаються до складу цілісного майнового 
комплексу, а отже, не впливають на вартість підприємства. Вимоги кредиторів погашаються 
за рахунок сум, одержаних від продажу цілісного майнового комплексу боржника. 

Оцінювання вартості цілісного майнового комплексу за методом балансової вартості 
має ті самі недоліки, про які вже йшлося під час розгляду методів оцінювання. Оцінювання 
підприємства за методом ринкової вартості ускладнюється через те, що важко знайти 
відповідні аналоги. 

 
7. Оцінювання вартості корпоративних прав 
Вартість корпоративних прав оцінюється, якщо потрібно: 
1) оцінити вартість довгострокових фінансових вкладень підприємства, майно якого 

оцінюється; 
2) оцінити вартість чистих активів підприємства, тобто вартість підприємства в цілому; 
3) визначити вартість майна, що пропонується як внесок до статутного фонду 

новоствореного підприємства; 
4) видати кредит під заставу корпоративних прав. 
Коли йдеться про оцінювання вартості корпоративних прав, застосовують поняття 

―вартість бізнесу‖. 
Вартість бізнесу — це вартість діючого підприємства або 100 % його корпоративних 

прав. 
Корпоративні права являють собою право власності на частку (пай) у статутному 

фонді (капіталі) підприємства разом із правом на управління, отримання відповідної частки 
його прибутку, а також частки активів у разі ліквідації цього підприємства згідно чинного 
законодавства. 

Приймаючи інвестиційні рішення, інвестори порівнюють очікувані доходи від 
вкладання коштів у певний об'єкт із доходами від інших, альтернативних можливостей 
інвестування. У разі придбання цілісного майнового комплексу підприємства або його 
корпоративних прав потенційних інвесторів цікавлять три основні питання: 

1) ціна, яку вони мають заплатити, щоб стати власниками чи співвласниками 
корпоративних прав; 

2) сума доходів (процентів, дивідендів), на яку вони можуть розраховувати, вклавши 
кошти в певний об'єкт; 

3) ризики, пов'язані з інвестуванням. 
Якщо об'єктом оцінювання є корпоративний інтерес у власності, фізична частка об'єкта 

або частка у прибутках, оцінювач має визначити, чи придатний результат оцінювання 
частини для оцінювання вартості цілого об'єкта за принципом пропорційності або 
обчисленням суми вартості частин для визначення вартості цілого об 'єкта. 

Аналогічне дослідження потрібне тоді, коли метою оцінювання є визначення вартості 
цілого об'єкта, який може бути поділений на частини, котрі, у свою чергу, можуть бути 
оцінені окремо. 

Загальновизнані методи оцінювання корпоративних прав : 
- пряма і непряма капіталізація прибутку (включаючи капіталізацію дивідендів);  
- пряме і непряме порівняння з бізнесами-аналогами;  
- метод балансової вартості.  
На практиці можуть застосовуватися інші методи, здебільшого — спрощені 

модифікації зазначених методів або їх комбінація. У країнах із ринковою економікою та 
розвиненим фондовим ринком корпоративні права акціонерних товариств часто оцінюють, 
застосовуючи один із різновидів методу ринкової вартості — оцінювання бізнесу за ринковою 
ціною акцій. Таке оцінювання прийнятне, якщо корпоративні права підприємства 
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перебувають у вільному обігу на фондовому ринку. Основою методу є ринкова ціна акцій. 
При використанні цього методу виокремлюють етапи оцінювання: 

1) визначення середнього рівня котирування акцій. Цей рівень обчислюють як 
середньозважене значення (залежно від цін та питомої ваги операції за кожною ціною, яка 
була зафіксована протягом аналізованого періоду); 

2) обчислення кількості акцій, які перебувають в обігу (від загальної їх кількості 
віднімається кількість акцій, які було викуплено підприємством-емітентом); 

3) множенням кількості акцій, які перебувають в обігу, на середній рівень біржових цін 
на них визначається ринкова вартість чистих активів акціонерного товариства. 

Використовувати цей метод в Україні важко через нерозвиненість фондового ринку. 
Щоб вирішити проблему оцінювання корпоративних прав, Кабінет Міністрів України 
Постановою від 02.08.99 затвердив Методику оцінювання державних корпоративних прав, 
яка придатна для оцінювання вартості корпоративних прав також і недержавних 
підприємств. Згідно з цією методикою вартість корпоративних прав підприємств 
рекомендується оцінювати методом капіталізованої вартості або методом балансової 
вартості (балансовим методом). 

Згідно методу капіталізованої вартості вартість корпоративних прав оцінює 
капіталізовану вартість власного капіталу: 

 
де 
БПр — балансовий прибуток; 
ПодПр — податок на прибуток; 
Ам — сума нарахованої амортизації; 
Nкв— кількість кварталів в останньому звітному періоді; 
Ккап — ставка капіталізації; 
ЗДБ — залишок довгострокового боргу. 
Труднощі, пов'язані з використанням цієї формули, зумовлені складністю розрахунку 

ставки капіталізації, яка залежить від ставки рентабельності, рівня процентних ставок у 
країні та інших чинників. Ставка капіталізації визначається згідно спеціальної таблиці, яка 
міститься в додатку до розглядуваної методики. 

Наприклад, якщо коефіцієнт рентабельності становить : 
від 0 до 0,1, то пропонується ставка капіталізації, що дорівнює 0,7; 
від 0,11 до 0,2 - ставка 0,5; 
від 0,21 до 0,3 - ставка 0,36 тощо. 
Значення розглянутих показників є доволі умовним та спірним. 
За методом капіталізованої вартості вартість одного корпоративного права 

визначається так: 

, 
де 
Nкп— кількість корпоративних прав. 
Згідно балансового методу за основу беруть розрахунковий (балансовий курс) 

корпоративних прав, що обчислюється як добуток коригуючого коефіцієнта на номінальну 
вартість корпоративних прав. Коригуючий коефіцієнт - це частка від ділення власного 
капіталу підприємства на розмір статутного фонду. 

 
8. Оцінювання об'єктів нерухомості 
Іноді доводиться оцінювати окремі статті та об'єкти активів підприємства. Потреба 

оцінювати індивідуально визначене майно постає у разі продажу під час санації чи ліквідації 
частини майна боржника, під час приватизації чи застави окремих об'єктів активів та в ряді 
інших випадків. З метою оптимізації процесу оцінки майна підприємства окремі об'єкти 
активів доцільно об'єднати в однорідні групи: 

1) об'єкти нерухомості; 
2) нематеріальні активи; 
3) рухомі об'єкти основних засобів; 
4) рухомі об'єкти оборотних активів. 
До об'єктів нерухомості належать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та 

передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини. 
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Оцінюючи вартість об'єктів нерухомості, виконують роботу: 
1. Визначають вартість земельної ділянки (права користування земельною ділянкою). 
2. Збирають та аналізують всю доступну інформацію, необхідну для визначення як 

відновної вартості нерухомості з урахуванням поліпшень, так і різниці між поточною і 
відновною вартістю майна. 

3. Визначають перелік зовнішніх ринкових чинників, які впливають на вартість об'єкта. 
4. Збирають достовірні та підтверджені дані про факти продажу відповідних 

аналогічних об'єктів. 
5. Збір інформації, необхідної для визначення грошового потоку, ставки дисконту, 

капіталізації. 
6. Визначають вартість об'єкта всіма загальновизнаними методами оцінювання. 
7. Інтерпретація (узгодження) результатів. 
У процесі оцінювання слід враховувати вплив чинників: 
- умов землекористування;  
- фізичних, економічних і споживчих характеристик нерухомості;  
- вплив на вартість нерухомого майна вартості рухомого майна і нематеріальних 

чинників, що включаються в оцінку;  
- ефект, що може бути наслідком запланованих поліпшень на території, де міститься 

об'єкт нерухомості, або за її межами, якщо інформація про це впливає на стан ринку 
нерухомості;  

- концепції найефективнішого використання об'єкта нерухомості і земельної ділянки як 
вакантної (не зайнятої поліпшеннями).  

Нерухомість оцінюють загальновизнаними методами: 
- ринкової вартості (метод аналогів та метод затрат);  
- балансової вартості;  
- капіталізованої вартості.  
Щодо специфічних видів нерухомості неодмінно застосовують спеціальні методи 

оцінювання та спеціальні технічні прийоми, здебільшого — метод ринкової вартості, 
зокрема такі його різновиди, як метод аналогів та метод витрат. 

Оцінювання за вартістю одиничного показника будівельного аналога. 
Витрати на спорудження одиничного показника (квадратного метра загальної площі 

або кубічного метра будівельного об'єму) вибраного аналога збільшуються залежно від 
кількості таких одиничних показників оцінюваної будівлі (споруди). 

Оцінювання за вартістю конструктивних елементів будівлі. Витрати на спорудження 
одиничного показника кожної частини будівлі (з урахуванням витрат на матеріали, робочу 
силу і прибутку підрядчика) множаться на кількість одиничних показників відповідної 
частини і додаються. 

Метод кількісного аналізу. Додаються всі прямі і непрямі витрати на зведення нової 
будівлі (споруди). 

Застосовуючи метод аналогів (порівняння продажу), оцінювач має додержувати таких 
вимог: 

- зібрати й інтерпретувати всю наявну інформацію про продаж та інші угоди щодо 
оцінюваної нерухомості за останні 5 років;  

- брати для порівняння лише такі об'єкти, продаж яких відбувався лише протягом трьох 
останніх років (інакше потрібно обґрунтовувати коригування вихідних даних);  

- особисто переконатися, що об'єкти, узяті за аналоги, справді мають характеристики, 
достатньо близькі до оцінюваного об'єкта.  

У разі оцінювання вмонтованих приміщень методом витрат значення одиничного 
показника, узяте для будівлі в цілому, має коригуватися з урахуванням фактичної частки 
будівельних конструкцій і технічного устаткування у відновній вартості будівлі. Щоб 
оцінити вбудовані приміщення методом витрат, базову вартість одиничних показників слід 
розглядати окремо для вмонтованої і вбудованої частин приміщень. 

Основні технічні параметри оцінюваного майна потрібно визначати на підставі даних 
бюро технічної інвентаризації, обстеження в натурі, вимірювання тощо, неодмінно подаючи 
відповідну інформацію у звіті про оцінювання вартості майна. У ньому зазначається також 
рік зведення будівлі (споруди). В окремих випадках експерт або спеціалізована організація за 
даними обстежень і вимірювань у натурі складає будівельно-технічний або технічний 
паспорт устаткування. 

Нерухомість можна оцінювати також методом капіталізованої вартості доходів від 
експлуатації будівель та споруд. Одним із найпростіших способів отримання доходів від 
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об'єктів нерухомості є передача їх в оренду. Щоб визначити чистий операційний дохід від 
здачі нерухомості в оренду, потрібно від валового доходу відняти експлуатаційні витрати. 
Вартість нерухомості за цим методом обчислюють у кілька етапів. 

1. Згідно зі ставками орендної плати за аналогічні приміщення визначають потенційний 
валовий дохід від здачі об'єкта нерухомості в оренду. 

2. Знаходять потенційний чистий операційний дохід, який можна отримати від здачі 
будівлі в оренду. 

3. Розраховують теперішню вартість об'єкта нерухомості. 
На практиці вартість об'єктів нерухомості оцінюють кількома методами й визначають 

середній показник результатів оцінювання за різними методами. 
На підставі виконаного експертного оцінювання будівель (споруд) заповнюють 

сертифікат об'єкта експертного оцінювання. 
Такий сертифікат в одному примірнику оформляють щодо кожного інвентарного 

об'єкта, який оцінювався, і додають до звіту про експертне оцінювання. 
 
 9. Оцінювання вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємств 
Нематеріальні активи - це об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової 

власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності підприємства. До 
нематеріальних активів належать право власності на винахід, право власності на фірмове 
найменування, право користування земельною ділянкою, право власності на програми для 
ЕОМ, гудвіл та деякі інші. 

Експертне оцінювання вартості нематеріальних активів виконують методами: 
- визначенням теперішньої вартості відтворення;  
- капіталізацією прибутку для визначення сумарної вартості нематеріальних активів, не 

відбитих у бухгалтерському балансі на дату оцінювання;  
- поєднанням обох зазначених методів.  
Нематеріальні активи за теперішньою вартістю відтворення оцінюють у тому самому 

порядку, який був описаний при оцінці вартості нематеріальних активів як складової 
цілісного майнового комплексу підприємства: у вигляді різниці між відновною вартістю та 
проіндексованою сумою зносу. Норму зносу нематеріальних активів установлюють на 
підставі їх початкової вартості та визначеного терміну корисного використання (не більш як 
10 років) або строку діяльності підприємства і затверджують розпорядницьким документом 
керівника підприємства. Цим методом оцінюють вартість нематеріальних активів, які 
перебувають на балансі підприємства. 

Метод капіталізованої вартості застосовують переважно для оцінювання сумарної 
вартості нематеріальних активів, не відбитих у бухгалтерському балансі на дату оцінювання 
й таких, на які не нараховується знос, наприклад на гудвіл. Згідно із цим методом вартість 
нематеріальних активів, не відбитих у бухгалтерському балансі, визначається як різниця між 
вартістю підприємства, визначеною за методом капіталізованої вартості та балансовою 
вартістю активів, які входять до складу цілісного майнового комплексу підприємства. 

Важливою складовою роботи з оцінювання вартості майна підприємства є оцінювання 
машин, обладнання, устаткування, оборотних засобів. Ці об'єкти активів належать до групи 
рухомого майна підприємства. 

Оцінювання вартості рухомого майна складається з кількох етапів: 
- ідентифікація об'єкта оцінювання;  
- визначення мети та очікуваного способу використання оцінки, а також умов, що 

обмежують її використання;  
- збір, перевірка й узгодження всіх доступних даних, що можуть бути корисними для 

визначення вартості;  
- визначення вартості об'єкта й умов фінансування, за яких оцінювання є ефективним.  
Оцінюючи рухоме майно, слід керуватися такими вимогами: 
- враховувати можливості найефективнішого використання об'єкта;  
- ідентифікувати адекватний ринок, що відповідає меті оцінювання;  
- враховувати ринкові умови на момент оцінювання;  
- враховувати дані про попередні факти продажу об'єктів оцінювання;  
- використовувати всі загальновизнані методи оцінювання, застосування яких є фізично 

можливим і логічно не суперечить меті оцінювання.  
Вартість рухомого майна оцінюють такими методами: ринкової вартості (з усіма його 

різновидами) та балансової вартості. 
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У разі продажу на аукціоні рухомого майна, яке за даними бухгалтерського обліку є 
повністю зношеним або функціонально застарілим, але придатним до експлуатації, 
приймається рішення про встановлення початкової ціни на нього в розмірі 30 % первісної 
вартості або здійснюється експертне оцінювання такого майна з урахуванням його 
фактичного фізичного зносу. 

 
10. Звіт про експертне оцінювання вартості майна 
Найчастіше оцінювати вартість майна доручають незалежним експертам - оцінювачам 

майна, які поряд із кількісними показниками вартості майна враховують також і якісні 
фактори: конкурентоспроможність продукції, науково-технічний потенціал, якість кадрового 
складу тощо. 

За результатами експертного оцінювання вартості майна складають звіт про експертне 
оцінювання з висновками експерта про оцінну вартість майна. 

Звіт про експертне оцінювання має складатися з п'яти розділів. 
1. Вступ. Подається інформація про юридичні підстави експертного оцінювання об'єкта 

(посилання на договір про експертне оцінювання об'єкта) та його мету; дата експертного 
оцінювання, дата впорядкування звіту; перелік нормативно-законодавчих документів, на які 
посилається експерт у процесі експертного оцінювання; опис і обгрунтування всіх істотних 
припущень, що впливають на вартість оцінюваного майна і процес експертного оцінювання; 
перелік майна, яке підлягає оцінюванню. 

2. Методика оцінювання та її обгрунтування. Методику експерт подає стисло, 
обґрунтовуючи застосування всіх відомих методів експертного оцінювання щодо 
оцінювання даного об'єкта. Неможливість скористатися тим чи іншим методом експерт має 
неодмінно обгрунтувати. Для оцінювання специфічних видів майна (незавершеного 
будівництва, устаткування, нематеріальних активів) застосовуються спеціальні методи й 
технічні прийоми, про що обов'язково зазначається у звіті. У разі застосування методу 
капіталізованої вартості у звіті наводяться конкретні розрахунки: 

§ валового і чистого прибутку від найефективнішого використання об'єкта оцінювання 
з урахуванням обмежувальних вимог для нового власника;  

§ ставки капіталізації за конкретним об'єктом експертного оцінювання з урахуванням 
неризикованої процентної ставки, надбавки за ризик, ліквідності об'єкта оцінювання і т. ін.  

3. Загальна характеристика та опис об'єкта експертного оцінювання. Опис об'єкта 
експертного оцінювання має містити таку інформацію: 

а) загальну характеристику місця знаходження об'єкта експертного оцінювання в межах 
регіону, населеного пункту, відповідної економіко-планувальної зони, основних 
транспортних магістралей і вузлів тощо; 

б) ідентифікацію прав (власності, оренди, користування тощо) стосовно майна, що 
оцінюється; 

в) характеристику стану об'єкта експертного оцінювання, яка в разі потреби може 
містити основні технічні параметри оцінюваного майна, проектно-кошторисну документацію 
на спорудження об'єкта, документи про умови землекористування і площі земельної ділянки, 
дані бюро технічної інвентаризації, результати інженерно-геологічних пошуків, результати 
визначення фізичного зносу, бухгалтерський баланс із розшифровуванням його основних 
статей, інші первинні матеріали залежно від специфіки об'єкта, необхідні для його 
експертного оцінювання. 

Фізичний знос об'єкта експертного оцінювання визначається на підставі даних 
натурного обстеження відповідно до нормативно-законодавчих актів. Ступінь фізичного 
зносу окремих конструкцій, технічного устаткування та їх частин визначається порівнянням 
нормативних ознак зносу з ознаками зносу, виявленими під час натурного обстеження. 

4. Визначення вартості об'єкта експертного оцінювання. Наводяться докладні 
розрахунки та обгрунтування оцінної вартості . 

5. Висновки експерта щодо вартості об'єкта експертного оцінювання. 
До звіту входять певні додатки, головним з яких є сертифікат об 'єкта експертної 

оцінки. У додатках мають міститися основні вихідні дані про об'єкт експертного оцінювання, 
копії документів стосовно прав на оцінюване майно, результати розрахунків, які не увійшли 
до основного тексту звіту, інші копії документів, які бралися до уваги під час експертного 
оцінювання. 
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ЛЕКЦІЯ 14 
Тема 11. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 

підприємства. 
Навчальна мета: Визначити основні процедурні та нормативно-правові особливості 

врегулювання господарських спорів у судовому порядку. Описати передумови та аспекти 
фінансової санації боржника його керівником. Розкрити особливості проведення саційних 
процедур за рішенням господарського суду. Визначити обов‘язки та повноваження 
керуючого санацією, особливості укладення мирових угод. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 20 хв. 
2. 25 хв. 
3. 25 хв. 
4.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література:1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 
 

ПЛАН 
1. Фінансова санація на ухвалу господарського суду. 
2. Керуючий санацією: його функції та повноваження. 
3. Мирова угода. 
 

1. Фінансова санація на ухвалу господарського суду. 
У тому, що не всі справи про банкрутство слід закінчувати ліквідацією боржників з 

продажем їх майна, переконують такі дані. В Україні кошти, отримані внаслідок ліквідації 
підприємств, не перевищують 1,5% від вимог кредиторів (у міжнародній практиці 
підприємництва нормальним вважається показник, що становить 30%). 

Механізми фінансової санації чи реорганізації юридичної особи мають сприяти реабілітації 
підприємств, які володіють значними резервами для успішної фінансово-господарської діяльності 
в майбутньому. Вітчизняне законодавство про банкрутство також сприяє санації боржника. 

На відміну від досудової санації, санацією підприємств у судновому порядку є система 
заходів, здійснюваних під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання 
визнанню боржника банкрутом і його ліквідації, які направлені на оздоровлення фінансово-
господарського положення боржника, а також задоволення в повному об'ємі або частково 
вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів, капіталу і 
(або) зміна організаційно-правової і виробничої структури боржника. Санація здійснюється 
після винесення судом рішення про призначення процедури санації і керівника санацією. Для 
цього достатньо лише клопотання комітету кредиторів, суд не має права відмовити в 
проведенні процедури санації унаслідок відсутності реальної можливості відновити 
платоспроможність боржника. Головна мета санації підприємства під час провадження 
справи про банкрутство —повне задоволення претензій кредиторів завдяки поліпшенню 
фінансового стану боржника. 

За вітчизняним законодавством ухвалу про здійснення санації боржника приймає 
господарський суд за клопотанням комітету кредиторів. Підставою для прийняття рішення 
господарський судом про санацію боржника після порушення справи про банкрутство може 
бути: 

1) санаційна спроможність боржника, тобто наявність реалістичної санаційної 
концепції; 

2) реальна можливість виконати план санації, відновити платоспроможність 
підприємства-боржника та його успішну виробничо-господарську діяльність; 

3) наявність санатора, який має достатньо фінансових ресурсів для здійснення 
зазначеного заходу. 

Нагадаємо, що кредитори можуть ініціювати санацію в тому разі, коли після 
опублікування в засобах масової інформації оголошення стосовно порушення справи про 
банкрутство певного підприємства надійшли пропозиції від осіб, котрі мають намір 
задовольнити вимоги кредиторів до боржника та виконати його зобов‘язання перед 
бюджетом і цільовими фондами. Натомість зазначені особи мають право пропонувати свої 
умови санації чи реструктуризації боржника. 
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Ініціатива щодо санації може належати також самому підприємству-боржнику. 
Водночас воно ініціює, як правило, і справу про банкрутство. Так буває, коли підприємство є 
санаційно спроможним, але йому бракує часу, щоб реалізувати план санації. Заяву про 
банкрутство таке підприємство подає, сподіваючись на те, що під час провадження справи про 
банкрутство кредитори відстрочать сплату заборгованості, наприклад у результаті укладання 
мирової угоди. Разом із заявою про банкрутство в цьому разі боржник подає до господарського 
суду план санації та проект мирової угоди. 

Фізичні та юридичні особи, які побажали стати санаторами, мають подати до 
господарського суду заяву з письмовою гарантією погашення боргів особи, проти якої 
розпочато справу про банкрутство. До заяви мають додаватися: 

а) план фінансової санації (реорганізації) боржника; 
б) відомості про фінансовий стан та платоспроможність санатора; 
в) дані про характер майнових відносин між боржником та потенційним санатором. 
Господарський  суд залишає заяву без розгляду, якщо в ній не розкрито умов санації 

(форма реструктуризації, строки та послідовність виконання боргових зобов‘язань). 
Для санатора мотиваційними стимулами до участі в санації можуть бути: 
 здобуття контролю над підприємством-боржником; 
 ефект синергізму, що виникає завдяки новим можливостям внутрішньої 

кооперації, диверсифікації продукції або ринків збуту товарів; 
 збереження надійного постачальника сировини та матеріалів чи споживача своєї 

продукції; 
 приватизація підприємства, якщо воно належить до державної форми власності. 
Особа, яка має намір узяти участь у санації боржника, вправі ознайомитися з його 

майновим і фінансовим становищем безпосередньо на підприємстві. При цьому потенційний 
санатор може доручити аудиторській чи консалтинговій фірмі здійснити санаційний аудит 
боржника, щоб визначити його санаційну спроможність. Санаційний аудит передбачає 
обов‘язкову експертизу наявної санаційної концепції. 

Санація запроваджується на строк не більш як 12 місяців. За клопотанням комітету 
кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено ще до 
шести місяців або скорочено. 

Комітет кредиторів приймає рішення про погодження кандидатури керуючого 
санацією, вибір інвестора (санатора), схвалення плану санації боржника. 

Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення 
процедури санації строком на шість місяців. За вмотивованим клопотанням керівника санації 
чи комітету кредиторів цей строк може бути продовжено господарським судом, але не 
більше ніж на дванадцять місяців. 

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у 
справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його 
ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а 
також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації 
підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури 
боржника. 

Керуючий санацією боржника призначається господарським судом . Керуючий 
санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує 
здійснення процедури санації боржника. Ухвала господарського суду про введення 
процедури санації та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її винесення. 

 З моменту винесення ухвали про введення процедури санації: 
- керівник боржника звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством; 
- управління боржником переходить до керуючого санацією; 
- зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо 

управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління 
передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації. 

Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про 
введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов‘язані здійснити 
передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, 
штампів, матеріальних та інших цінностей. Арешт на майно боржника та інші обмеження 
його дій щодо розпорядження майном можуть бути накладені виключно у межах процедури 
санації та у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать 
інтересам конкурсних кредиторів. Господарський суд за заявою керуючого санацією знімає 
арешт з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо 
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такі арешти чи обмеження перешкоджають виконанню плану санації, господарській 
діяльності боржника та відновленню його платоспроможності. 

Офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації здійснюється на 
офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Таке 
повідомлення містить характеристики і тип виробництва боржника, суми кредиторської 
заборгованості, строк подачі заявок інвесторами, який не може перевищувати двох місяців, 
тощо. 

 
2. Керуючий санацією: його функції та повноваження 
Кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора) для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно 
із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов‘язує 
визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі. У разі якщо від 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), 
визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником 
майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої 
системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією 
або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності 
такого клопотання - за ініціативою суду. Під час призначення арбітражного керуючого 
(керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов‘язаний з кандидатурами 
арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити 
арбітражного керуючого самостійно. Відхилення господарським судом запропонованих 
кандидатур арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та призначення 
іншого арбітражного керуючого повинно бути вмотивованим. 

До арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які 
призначаються на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка 
державної власності перевищує 50 відсотків, Кабінет Міністрів України може встановлювати 
додаткові вимоги. 

Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені 
арбітражні керуючі: 

1) які є заінтересованими у цій справі; 
2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім 

випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох 
років; 

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним 
для виконання обов‘язків, покладених цим Законом; 

4) які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх 
близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного 
керуючого). 

До призначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, 
ліквідатором) особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що 
вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб. 

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може 
бути звільнений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора за його заявою. 

Усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора) від виконання ним своїх обов‘язків здійснюється господарським судом за 
клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном 
(для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної 
власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою у разі: 

1) невиконання або неналежного виконання обов‘язків, покладених на арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); 

2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора); 

3) подання до суду неправдивих відомостей; 
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4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого 
допуску; 

5) припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора); 

6) наявності конфлікту інтересів. 
Суд протягом п‘яти днів з дня, коли йому стало відомо про наявність підстав для 

усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), 
виносить ухвалу про його відсторонення від виконання відповідних повноважень під час 
провадження у справі про банкрутство. 

Керуючий санацією має право: 
1) звертатися до господарського суду ; 
2) розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням 

обмежень, передбачених законодавством; 
3) укладати від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші 

правочини (договори); 
4) подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладених боржником, 

недійсними. 
 Керуючий санацією зобов‘язаний: 
1) прийняти до господарського відання майно боржника та організувати проведення 

його інвентаризації; 
2) відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами; 
3) розробити та подати до суду  план санації, погоджений з комітетом кредиторів; 
4) забезпечити ведення боржником бухгалтерського і статистичного звіту та фінансової 

звітності; 
5) здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської 

заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які несуть з боржником відповідно 
до закону або договору субсидіарну чи солідарну відповідальність; 

6) розглядати вимоги кредиторів щодо зобов‘язань боржника, які виникли після 
порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації; 

7) заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог 
кредиторів за зобов‘язаннями, які виникли після порушення справи про банкрутство; 

8) повідомляти у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної 
ухвали орган, уповноважений управляти державним майном, про своє призначення, 
затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов‘язків; 

9) забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної 
оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації в порядку, установленому 
законодавством про оцінку майна, майнові права та професійну оціночну діяльність; 

10) повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію 
плану санації щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у 
статутному капіталі якого частка державної власності становить п‘ятдесят і більше відсотків; 

11) надавати господарському суду на його вимогу інформацію про здійснення плану 
санації; 

12) на період санації виступати представником сторони (власника) у колективному 
договорітощо. 

Затвердження звіту керуючого санацією або дострокове припинення процедури санації 
тягне за собою припинення повноважень арбітражного керуючого як керуючого санацією, 
про що зазначається у відповідній ухвалі суду.  

У разі дострокового припинення процедури санації через укладення мирової угоди або 
погашення вимог кредиторів керуючий санацією протягом п‘яти днів з дня прийняття 
господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу 
органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, 
та у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу й 
продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до їх 
призначення в установленому порядку. 

Керуючий санацією може бути звільнений господарським судом від виконання 
повноважень керуючого санацією, про що виноситься ухвала, у таких випадках: 

- за заявою керуючого санацією; 
- на підставі рішення комітету кредиторів або ініціативою господарського суду в разі 

невиконання чи неналежного виконання керуючим санацією своїх повноважень; 
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- анулювання отриманого ним свідоцтва про право на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого; 

- в інших випадках. 
Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника не може 

обмежувати повноваження керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника. 
Значні правочини (договори) та правочини (договори), щодо яких є заінтересованість, 
укладаються керуючим санацією за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено  
планом санації боржника. 

Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має 
право відмовитися від правочинів (договорів) боржника, вчинених до порушення 
провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо: 

- виконання правочину (договору) завдає збитків боржнику; 
- правочин (договір) є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на 

одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім 
випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації боржника; 

- виконання правочину (договору) створює умови, що перешкоджають відновленню 
платоспроможності боржника. 

Сторона правочину (договору), щодо якого прийнято рішення керуючим санацією про 
відмову від його виконання, має право в тридцятиденний строк з дня прийняття рішення 
керуючим санацією вимагати в установленому порядку відшкодування збитків, які виникли 
через відмову від виконання договору, в процедурі провадження у справі про банкрутство. 

У разі порушення сторонами умов правочинів (договорів), вчинених згідно з планом 
санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло через 
проведення процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про 
банкрутство. Процедура санації боржника припиняється достроково в разі невиконання умов 
плану санації та/або в разі невиконання поточних зобов‘язань боржника, у зв‘язку з чим 
господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.  У разі 
визнання господарським судом боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури 
керуючий санацією продовжує виконувати свої обов‘язки до моменту передачі справ 
ліквідатору або призначення його ліквідатором у встановленому цим Законом порядку. 

Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів та судом про 
виконання плану санації.  Дії (бездіяльність) керуючого санацією можуть бути оскаржені до 
господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушені такими діями 
(бездіяльністю).  

За п‘ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного 
планом санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації 
керуючий санацією зобов‘язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити 
членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів. Звіт 
керуючого санацією повинен містити: 

1) баланс боржника на останню звітну дату; 
2) розрахунок прибутків і збитків боржника; 
3) відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на 

задоволення вимог кредиторів боржника; 
4) відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про 

нереалізовані права вимоги боржника; 
5) відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту. 
До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних 

кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів. Одночасно із звітом керуючий санацією 
вносить до комітету кредиторів одну з таких пропозицій про: 

- прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв‘язку з 
відновленням платоспроможності боржника; 

- прийняття рішення щодо припинення процедури санації і укладення мирової угоди; 
- звернення до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації, до 

господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури; 

- звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації. 
Звіт керуючого санацією повинен бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше 

десяти днів від дати його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, 
визначеного в плані санації.  За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет 
кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо: 
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1) припинення процедури санації у зв‘язку з виконанням плану санації і 
відновленням платоспроможності боржника; 

2) припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури; 

3) припинення або продовження процедури санації та укладення мирової угоди. 
У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, 

комітет кредиторів може прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого 
санацією.  Якщо комітетом кредиторів не прийнято жодного з рішень,  або таке рішення не 
подано до господарського суду до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані 
санації або протягом п‘ятнадцяти днів з дня виникнення підстав для її дострокового 
припинення, господарський суд розглядає питання про припинення провадження у справі 
про банкрутство або про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури . 

Звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання 
комітету кредиторів не пізніше п‘яти днів після дати проведення засідання комітету 
кредиторів надсилаються до господарського суду. До звіту керуючого санацією додаються 
реєстр вимог кредиторів і в разі скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого 
комітетом кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні. Звіт керуючого санацією та 
скарги кредиторів розглядаються на засіданні господарського суду. Про час і місце такого 
розгляду повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги. 

Якщо комітет кредиторів прийняв рішення про припинення процедури санації у зв‘язку 
з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, звіт керуючого 
санацією підлягає затвердженню господарським судом. У разі встановлення господарським 
судом обґрунтованості скарг кредиторів щодо правопорушень у діях керуючого санацією 
господарський суд може відмовити у затвердженні звіту керуючого санацією.  Про 
затвердження звіту керуючого санацією або про відмову в затвердженні зазначеного звіту чи 
затвердження мирової угоди виноситься ухвала. 

Якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки, передбачені планом санації, та 
за умови відсутності внесення клопотання комітету кредиторів про продовження строків, 
передбачених планом санації, і відповідних змін до плану санації, господарський суд визнає 
боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. 

Продовження строку процедури санації в межах строку санації здійснюється 
господарським судом після внесення відповідних змін (доповнень) до плану санації 
боржника. Зміни до плану санації схвалюються комітетом кредиторів та затверджуються 
господарським судом . 

Розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру, проводяться керуючим 
санацією починаючи з дати, зазначеної у затвердженому господарським судом плані санації, 
в порядку черговості.  Копії ухвали господарського суду та звіту керуючого санацією 
надсилаються сторонам у справі, іншим учасникам справи про банкрутство. 

 
3. Мирова угода 

Під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між 
боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення 
(списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди 
між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у 
справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може 
бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом 
реєстру вимог кредиторів. 

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом 
кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за 
умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили 
письмову згоду на укладення мирової угоди. Рішення про укладення мирової угоди 
приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим 
санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника 
боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету 
кредиторів.  

Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника має право брати 
участь в обговоренні умов мирової угоди в процедурах санації та ліквідації. Арбітражний 
керуючий зобов‘язаний попередньо погоджувати мирову угоду з органом, уповноваженим 
управляти державним майном, стосовно державних підприємств або підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків. Цей орган у 



 136 

десятиденний строк з дня одержання проекту мирової угоди зобов‘язаний його 
розглянути та надати свій висновок про погодження або відмову у погодженні мирової 
угоди. Дії (бездіяльність) уповноважених державних органів щодо погодження мирової 
угоди можуть бути оскаржені арбітражним керуючим до господарського суду у межах 
провадження справи про банкрутство. 

З прийняттям рішення про укладення мирової угоди припиняється дія процедур 
розпорядження майном боржника, санації та ліквідації. 

Якщо мирова угода містить умови про виконання зобов‘язань боржника третьою 
особою, то така мирова угода має бути підписана керівником третьої особи (якщо нею є 
юридична особа) чи суб‘єктом підприємницької діяльності – фізичною особою. 

Мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог 
другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів. У разі якщо умови мирової угоди 
передбачають розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, орган 
стягнення зобов‘язаний погодитися із задоволенням частини вимог з податків, зборів 
(обов‘язкових платежів) на умовах такої мирової угоди з метою забезпечення відновлення 
платоспроможності підприємства. При цьому податковий борг, який виник у строк, що 
передував трьом повним календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи 
про банкрутство до господарського суду, визнається безнадійним та списується, а податкові 
зобов‘язання чи податковий борг, які виникли у строк протягом трьох останніх перед днем 
подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних 
років, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах мирової угоди. Зазначену 
мирову угоду підписує керівник відповідного органу доходів і зборів за місцезнаходженням 
боржника. 

Не підлягає прощенню (списанню), відстрочці та/або розстрочці за умовами мирової 
угоди заборгованість із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками 
банкрута, грошові компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової 
відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв‘язку з 
оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на 
час виконання державних або громадських обов‘язків, гарантії і компенсації при службових 
відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, 
гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до 
медичного закладу, соціальні виплати у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності за 
рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у 
зв‘язку з припиненням трудових відносин. 

Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати 
страхових внесків на загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне 
страхування, невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності. 

 Погашення вимог кредиторів за умовами мирової угоди здійснюється з дотриманням 
черговості погашення вимог кредиторів.  Для кредиторів, які не брали участі в голосуванні 
або проголосували проти укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, 
ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких віднесені 
до однієї черги. 

Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським 
судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у 
справі про банкрутство. Вона набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і 
є обов‘язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, 
кредиторів другої та наступних черг.  Одностороння відмова від мирової угоди не 
допускається. 

Мирова угода повинна містити положення про: 
- розміри, порядок і строки виконання зобов‘язань боржника; 
- відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. 
Крім того, мирова угода може містити умови щодо: 
- виконання зобов‘язань боржника третіми особами; 
- задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону. 
Мирова угода протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про 

її укладення схвалюється забезпеченими кредиторами. Для схвалення мирової угоди 
потрібна згода всіх забезпечених кредиторів.  Якщо будь-хто із забезпечених кредиторів 
заперечує проти схвалення мирової угоди, інші забезпечені кредитори можуть прийняти 
одне з таких рішень: 
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- про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні  та 
задоволення вимог такого кредитора за рахунок отриманих від продажу коштів; 

- про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів. 
Якщо всі забезпечені кредитори заперечують проти схвалення мирової угоди, інші 

кредитори можуть прийняти одне з таких рішень: 
 - про виділ забезпечених речей з майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку та 

задоволення вимог забезпечених кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів; 
- про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів. 
Сторона мирової угоди протягом п‘яти днів з дня укладення мирової угоди повинна 

подати до господарського суду заяву про її затвердження. До заяви про затвердження 
мирової угоди додаються: 

 текст мирової угоди; 
 протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про 

укладення мирової угоди; 
 список кредиторів із зазначенням поштової адреси, номера (коду), що ідентифікує 

платника податків, та суми заборгованості; 
 зобов‘язання боржника щодо погашення заборгованості із заробітної плати перед 

працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі 
невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, 
інші кошти, належні працівникам у зв‘язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу 
простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських 
обов‘язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що 
направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, 
що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв‘язку з 
тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної 
допомоги, належної працівникам у зв‘язку з припиненням трудових відносин; 

 зобов‘язання боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких 
передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою; 

 письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення 
мирової угоди чи проголосували проти укладення мирової угоди, за їх наявності; 

 попереднє погодження мирової угоди органом, уповноваженим управляти державним 
майном, стосовно державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких 
частка державної власності перевищує 50 відсотків. 

Про дату розгляду мирової угоди господарський суд повідомляє сторони мирової 
угоди. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду справи. Господарський суд зобов‘язаний 
заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо 
укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за 
укладення мирової угоди. 

 Господарський суд відмовляє в затвердженні мирової угоди у разі: 
- порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим Законом; 
- якщо умови мирової угоди суперечать законодавству. 
Про відмову в затвердженні мирової угоди господарський суд виносить ухвалу. У разі 

винесення господарським судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова 
угода вважається неукладеною. 

З дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення вимог кредиторів 
згідно з умовами цієї мирової угоди. Затвердження господарським судом мирової угоди є 
підставою для припинення провадження у справі про банкрутство. Протягом п‘яти днів з дня 
затвердження господарським судом мирової угоди керуючий санацією або ліквідатор 
повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить 
призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечує проведення 
зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника 
(органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів 
управління) боржника. 

Винесення господарським судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не 
перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими умовами. 

Учасники провадження у справі про банкрутство, а також інші особи, права і законні 
інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, мають право 
оскаржити ухвалу про припинення провадження у справі у зв‘язку із затвердженням мирової 
угоди.  За заявою будь-кого із конкурсних кредиторів мирова угода може бути визнана 
господарським судом недійсною в межах провадження у справі про банкрутство з підстав, 
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передбачених цивільним законодавством. Із таких заяв справляється судовий збір у 
порядку, передбаченому законом. 

Визнання мирової угоди недійсною чи розірвання мирової угоди є підставою для 
поновлення провадження у справі про банкрутство, про що господарським судом виноситься 
ухвала.  Вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами мирової угоди, 
вважаються погашеними.  Повідомлення про поновлення провадження у справі про 
банкрутство боржника офіційно оприлюднюється. 

Мирова угода може бути розірвана в разі невиконання боржником умов мирової угоди 
щодо не менш як третини вимог кредиторів в межах провадження справи про банкрутство. 
Розірвання мирової угоди господарським судом щодо окремого кредитора не тягне її 
розірвання щодо інших кредиторів. У разі визнання мирової угоди недійсною або її 
розірвання вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка та/або розстрочка платежів 
або прощення (списання) боргів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині. 
У разі невиконання мирової угоди кредитори можуть пред‘явити свої вимоги до боржника в 
обсязі, передбаченому цією мировою угодою. У разі порушення провадження у справі про 
банкрутство цього ж боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було укладено мирову 
угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою. 

 

 
ЛЕКЦІЯ 15 

Тема 11. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації 
підприємства. 

Навчальна мета: Розкрити суть поняття «банкрутство», основні завдання та функції 
інституту банкрутства. Охарактеризувати процедуру оголошення підприємства банкрутом та 
передумови для її проведення. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 8 хв. 
2. 25 хв. 
3. 8 хв. 
4. 8 хв. 
5. 8 хв. 
6. 10 хв. 
7. Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 
 

ПЛАН 
1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємства. 
2. Порядок оголошення підприємства банкрутом. 
3. Етапи ліквідації підприємства. 
4. Діяльність ліквідаційної комісії. 
5. Черговість задоволення претензій кредиторів. 
6. Ліквідаційний баланс. 
 

1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємства 
З моменту виникнення приватної власності закони ніколи не були милосердними до 

неспроможних боржників. У Київській Русі злісний банкрут прирівнювався до злодія (татя), 
кредитори могли продати неспроможного боржника разом з усім його майном. У 
середньовіччі гарантом забезпечення повернення боргу було не стільки майно, скільки сама 
особа боржника: його життя, особиста свобода та недоторканність. У Франції, наприклад, у 
середньовіччі діяв указ, згідно з яким винних у банкрутстві належало піддавати покаранню, 
надіти нашийник і помістити біля ганебного стовпа

16
. 

Поступово в цивільному та торговельному законодавстві більшості країн було 
запроваджено норми, спрямовані не на тілесне покарання банкрута, а на стягнення його 
майна з метою задовольнити позови та претензії кредиторів. Вид покарання 
неспроможного боржника тепер значною мірою залежить від того, з яких причин боржник 

                                                           
16 Див.: Титов М.І. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти. — Харків, 1997. — С. 14. 
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став банкрутом. Якщо банкрутство настало внаслідок дії об‘єктивних обставин, то 
покарання є мінімальним, а якщо воно є результатом шахрайства, недбалості чи халатності, 
то винні в цьому особи підлягають адміністративним та кримінальним покаранням. У 
результаті еволюції законодавства про банкрутство підприємств до нього дедалі більше 
вносилося норм, спрямованих не стільки на ліквідацію боржника, скільки на його 
фінансове оздоровлення. 

Загалом законодавство про банкрутство має виконувати три основні функції: 
1) запобігати непродуктивному використанню активів підприємств; 
2) реабілітувати підприємства, які опинилися на межі банкрутства, маючи значні 

резерви для успішної фінансово-господарської діяльності в майбутньому. Як правило, така 
реабілітація передбачає фінансову санацію (реорганізацію); 

3) сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів. 
Головне у провадженні справи про банкрутство підприємства — якомога 

повніше задовольнити вимоги креди-торів, які пред’явлені до боржника.  
Згідно Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом», який 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. 

Альтернативними варіантами розвитку справи про банкрутство є укладення мирової 
угоди, санація та банкрутство. 

Суб‘єктами банкрутства можуть бути лише зареєстровані у встановленому порядку як 
суб‘єкти підприємницької діяльності  юридичні особи, зокрема державні підприємства, 
підприємства з часткою державної власності у статутному фонді. Не можуть бути суб‘єктами 
банкрутства відособлені підрозділи юридичних осіб (філії, представництва, відділення). 

Щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: 
1) розпорядження майном боржника; 
2) мирова угода; 
3) санація (відновлення платоспроможності) боржника; 
4) ліквідація банкрута. 
Залежно від категорії боржника, виду його діяльності та наявності у нього майна 

господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження 
у справі про банкрутство. Загальний порядок передбачає застосування процедури 
розпорядження майном з подальшим переходом до процедур санації, ліквідації або мирової 
угоди. Спеціальний порядок передбачає залучення до участі у справі додаткових учасників, 
продовження строків санації, збігу процедур розпорядження майном та санації. Спрощений 
порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур 
розпорядження майном та санації. 

Боржник, щодо якого були застосовані судові процедури банкрутства, вважається 
особою, що не має неврегульованих грошових зобов‘язань. 

 
2. Порядок оголошення підприємства банкрутом. 
Охарактеризуємо послідовність дій зацікавлених сторін щодо оголошення 

підприємства банкрутом чи його санації, яка передбачена Законом України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

1. Передумови для порушення справи про банкрутство.  
Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за 

місцезнаходженням боржника - юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - 
підприємця. 

Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про 
банкрутство мають боржник, кредитор. 

Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги 
кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних 
розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після 
встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. 

Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим 
рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, 
згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків 
боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов‘язкових 
платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції. 
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Заява про порушення провадження у справі про банкрутство подається боржником 
або кредитором у письмовій формі та повинна містити: 

 найменування господарського суду, до якого подається заява; 
 ім‘я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, 

ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (за наявності); 

 ім‘я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, 
ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (за наявності); 

 виклад обставин, що є підставою для звернення до суду; 
 перелік документів, що додаються до заяви. 
До заяви про порушення справи про банкрутство додаються: 
 докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає 

сплаті; 
 довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву 

підписано представником; 
 докази того, що сума безспірних вимог кредитора (кредиторів) сукупно становить не 

менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено цим 
Законом; 

 рішення суду про задоволення вимог кредитора, що набрало законної сили; 
 відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого 

провадження з виконання вимог кредитора; 
 докази того, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставою 

майна боржника (за наявності застави). 
 До заяви боржника додаються також: 
 установчі документи боржника - юридичної особи; 
 бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату; 
 перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням 

загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора – його 
імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного 
коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за 
наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за 
основним зобов‘язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення 
зобов‘язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором; 

 перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та 
місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна; 

 перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його 
місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено 
обтяження майна боржника, їх ім‘я або найменування, місцезнаходження або місце 
проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення 
зобов‘язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором; 

 довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об‘єктами державної 
власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено 
справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не 
увійшло до його статутного капіталу; 

 перелік осіб, що мають невиконані зобов‘язання перед боржником, із зазначенням 
вартості таких зобов‘язань, терміну виконання та підстав виникнення; 

 відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних 
установах, їх реквізити; 

 відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать 
боржнику, їх реквізити; 

 протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення 
первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - 
їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у 
справі про банкрутство, якщо такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника 
до господарського суду; 

 копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов‘язаної з державною 
таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника 
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матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх 
дослідних зразків тощо); 

 рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про 
звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про 
банкрутство; 

 інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника. 
Боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна, достатнього для 

покриття судових витрат. Боржник зобов‘язаний звернутися до господарського суду із 
заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин: 

- задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості 
виконання грошових зобов‘язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами 
(загроза неплатоспроможності); 

- під час ліквідації боржника не у зв‘язку з процедурою банкрутства встановлено 
неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі. 

Заява кредитора, крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, повинна 
містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру 
неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті. 

До заяви кредитора додаються також: 
- копія виконавчого документа; 
- докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів; 
- до заяви кредитора - органу доходів і зборів чи інших органів, які здійснюють 

контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов‘язкових 
платежів), страхових внесків на загальнообов‘язкове державне пенсійне та інше соціальне 
страхування, додаються докази вжиття заходів до отримання відповідної заборгованості у 
встановленому законодавством порядку. 

2. Ухвала про порушення справи про банкрутство. 
У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті або для повернення заяви про 

порушення справи про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не 
пізніше п‘яти днів з дня її надходження виносить ухвалу, в якій зазначаються: 

- дата проведення підготовчого засідання суду; 
- прізвище, ім‘я та по батькові арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою 

системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Ухвалою про прийняття заяви про порушення провадження у справі про банкрутство 
господарський суд має право вирішити питання про: 

- зобов‘язання заявника, боржника та інших осіб надати суду додаткові відомості, 
необхідні для вирішення питання про порушення провадження у справі про банкрутство; 

- вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони власнику 
майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати 
рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби. 

Підготовче засідання суду проводиться не пізніше чотирнадцятого дня з дня винесення 
ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, а за наявності поважних 
причин (здійснення сплати грошових зобов‘язань кредиторам тощо) - не пізніше тридцятого 
дня. 

Ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство надсилається 
сторонам та органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем 
проживання) боржника, державному реєстратору за місцезнаходженням (місцем 
проживання) боржника, органу, уповноваженому управляти державним майном боржника, у 
статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п‘ятдесят відсотків, 
арбітражному керуючому, визначеному автоматизованою системою з числа осіб, внесених 
до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів) України. 

Господарський суд не пізніше п‘яти днів з дня надходження заяви про порушення 
справи про банкрутство відмовляє у її прийнятті, якщо: 

1) провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно із законом; 
2) справа не підсудна даному господарському суду; 
3) стосовно боржника - юридичної особи або фізичної особи - підприємця вже 

порушено справу про банкрутство; 
4) юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку; 
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5) підприємницька діяльність фізичної особи - підприємця, яка є боржником, 
припинена в установленому законодавством порядку; 

6) до боржника заявлено вимоги, які не є безспірними; 
7) вимоги кредитора повністю забезпечені заставою майна боржника; 
8) господарським судом затверджено план санації боржника до порушення 

провадження у справі про банкрутство . 
Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із 

заявою та доданими до неї документами. 
Господарський суд не пізніше п‘яти днів з дня надходження до господарського суду 

заяви про порушення справи про банкрутство повертає її та додані до неї документи без 
розгляду, якщо: 

- заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посаду якої у 
заяві не зазначено; 

- заява не відповідає змісту вимог; 
- не подано доказів щодо сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі; 
- заявник-кредитор не подав доказів неспроможності боржника виконати свої грошові 

зобов‘язання перед кредиторами в визначеному розмірі; 
- заявник-кредитор не надав доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї 

документів. 
 
3. Відзив боржника на позовну заяву 
Боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та 

заявнику відзив на заяву про порушення справи про банкрутство. До відзиву боржника 
мають бути додані докази відправлення заявнику копії відзиву. 

У відзиві боржника мають бути зазначені: 
1) наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника (заявників); 
2) загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов‘язаннями, що 

передбачають виплату грошей, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов‘язкових 
платежів), з виплати заробітної плати; 

3) відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в 
установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; 

4) відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать 
боржнику у зберігачів, депозитаріїв, утримувачів, їх реквізити; 

5) відомості про проведення боржником діяльності, пов‘язаної із державною 
таємницею; 

6) докази необґрунтованості вимог заявника (за їх наявності). 
До відзиву боржника також можуть бути додані наявні у боржника клопотання. До 

відзиву також додається довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти 
об‘єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, 
щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації 
(корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу. 

3. Підготовче засідання 
Перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з‘ясування наявності підстав для 

порушення провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у 
підготовчому засіданні. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані 
документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а 
також вирішує інші питання, пов‘язані з розглядом справи. Якщо справа порушується за 
заявою кредитора, господарський суд перевіряє обґрунтованість його вимог, їх безспірність, 
вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого 
провадження. У разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення 
справи про банкрутство у підготовчому засіданні з‘ясовуються ознаки неплатоспроможності 
боржника або її загрози. 

У разі визнання вимог заявника необґрунтованими господарський суд оцінює 
обґрунтованість вимог інших заяв кредиторів, приєднаних до матеріалів справи, і вирішує 
питання про порушення провадження у справі про банкрутство. За наслідками розгляду 
заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд 
виносить ухвалу про: 

- порушення провадження у справі про банкрутство; 
- відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство. 
Суд відмовляє в порушенні провадження у справі про банкрутство, якщо: 
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- заявником не доведено наявності підстав для порушення провадження у справі про 
банкрутство; 

- вимоги кредитора є повністю забезпеченими майном боржника; 
- вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у 

порядку позовного провадження; 
- вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до 

підготовчого засідання суду. 
В ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про: 
1) порушення провадження у справі про банкрутство; 
2) визнання вимог кредитора та їх розмір; 
3) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; 
4) введення процедури розпорядження майном; 
5) призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та 

джерела її сплати; 
6) вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та 

власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення 
щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети 
застави; 

7) строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про 
результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати місяця та двадцяти днів 
після дати проведення підготовчого засідання суду; 

8) дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на 
затвердження до господарського суду, яка не може бути пізніше місяця та двадцяти днів 
після дати проведення підготовчого засідання суду; 

9) дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох місяців та 
десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати 
проведення підготовчого засідання суду; 

10) строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не 
може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати 
проведення підготовчого засідання суду. 

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації 
боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про 
банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі 
Інтернет. Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, 
банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості 
про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами 
до боржника. 

Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов‘язати 
боржника провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд 
може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора (кредиторів) лише за згодою 
останнього (останніх). 

Під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за 
управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, 
ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його 
фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, 
мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог 
кредиторів. 

Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п‘ятнадцять 
календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим 
клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два 
місяці. 

Розпорядник майна зобов‘язаний: 
- розглядати заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли в 

установленому порядку; 
- вести реєстр вимог кредиторів; 
- повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; 
- вживати заходів для захисту майна боржника; 
- аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та 

його становище на ринках; 
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- виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, 
приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; 

- скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення; 
- надавати державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення 

Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство; 
- надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, 

відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення 
платоспроможності боржника; 

- не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство 
разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника 
та визначити його вартість; 

- брати участь у розробці плану санації у випадках, передбачених цим Законом, та за 
можливості проведення санації боржника розробити разом з боржником не пізніше двох 
місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство план санації боржника та 
подати його на розгляд комітету кредиторів; 

- виконувати інші повноваження, що передбачені цим Законом. 
Розпорядник майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

своїх повноважень відповідно до законодавства України. 
Повноваження розпорядника майна припиняються з дня припинення провадження у 

справі про банкрутство, а також у разі затвердження господарським судом мирової угоди, 
призначення керуючого санацією або ліквідатора, якщо інше не передбачено цим Законом. 

 Після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження 
майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна 
приймати рішення про: 

1) реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію 
боржника; 

2) створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах; 
3) створення філій та представництв; 
4) виплату дивідендів; 
5) проведення боржником емісії цінних паперів; 
6) вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше 

випущених акцій боржника. 
Рішення про участь боржника в об‘єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових 

компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об‘єднаннях юридичних осіб 
приймається органами управління боржника за згодою розпорядника майна. 

Господарський суд за заявою розпорядника майна скасовує арешти з майна боржника 
чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження 
перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його 
платоспроможності. 

Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником 
майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо: 

- відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в 
оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або 
господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший 
спосіб; 

- одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, 
переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; 

- розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого 
становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших 
значних правочинів (договорів). 

З моменту порушення провадження у справі про банкрутство: 
1) пред‘явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх 

задоволення може відбуватися лише у порядку, передбаченому цим Законом, та в межах 
провадження у справі про банкрутство; 

2) пред‘явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може 
відбуватися у випадку та порядку, передбачених цим Законом; 

3) арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним 
йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження 
у справі про банкрутство; 
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4) корпоративні права засновників (учасників, акціонерів) боржника реалізуються з 
урахуванням обмежень, встановлених цим Законом; 

5) задоволення вимог засновника (учасника) боржника - юридичної особи про 
виділення частки в майні боржника у зв‘язку з виходом із складу його учасників 
забороняється; 

6) рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної особи - боржника . 
Ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з 

дня її винесення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які 
беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому 
управляти майном боржника, тощо), органу доходів і зборів, місцевому загальному суду, 
органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника. 

У разі вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів копія ухвали надсилається 
також установам, що здійснюють облік нерухомого та рухомого майна (органам державної 
реєстрації речових прав, державним нотаріальним конторам, органам державної 
автомобільної інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання)) боржника тощо, 
установам банків, що обслуговують рахунки боржника, незалежним реєстраторам, особам, 
які ведуть облік цінних паперів, що належать боржнику (зберігачу, депозитарію, 
утримувачу), а також установі, що веде державні реєстри обтяжень майна. 

 
Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації 

боржника 
Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у 

справі про банкрутство, зобов‘язані подати до господарського суду письмові заяви з 
вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів 
від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про 
банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника 
починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у 
справі про банкрутство. 

Забезпечені кредитори зобов‘язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника 
під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, 
або за умови відмови від забезпечення. Склад і розмір грошових вимог кредиторів 
визначаються в національній валюті України. Якщо зобов‘язання боржника визначені в 
іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній 
валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором 
заяви з грошовими вимогами до боржника.  

Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, 
аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров‘ю 
громадян, сплати страхових внесків на загальнообов‘язкове державне пенсійне та інше 
соціальне страхування мають право протягом тридцяти днів від дня офіційного 
оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подати до 
господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх 
підтверджують. 

Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику 
та розпоряднику майна. 

 Заява кредитора має містити: 
- найменування господарського суду, до якого подається заява; 
- ім‘я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, 

ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (за наявності); 

- ім‘я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, 
ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (за наявності); 

- розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки 
(штрафу, пені); 

- виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; 
- відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; 
- перелік документів, які додаються до заяви. 
До заяви в обов‘язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази 

надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які 
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підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його 
уповноваженим представником. 

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, 
або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту 
чергу в ліквідаційній процедурі. Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів 
щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо 
відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров‘ю громадян, сплати страхових внесків на 
загальнообов‘язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування. 

Розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після 
закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів 
розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з 
обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і 
господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам 
боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання 
кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів 
вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання 
повідомлення кредиторами. 

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі 
щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським 
судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський 
суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Заяви 
кредиторів за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а 
також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров‘ю громадян, 
щодо яких є заперечення боржника, розглядаються у підготовчому засіданні. 

Вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, 
вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. Розпорядник майна 
зобов‘язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна 
боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а 
також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави 
згідно з державним реєстром застав. Розпорядник майна зобов‘язаний окремо внести до 
реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, 
аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров‘ю 
громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника. 

Поточні кредитори з вимогами до боржника, які виникли після порушення 
провадження у справі про банкрутство, можуть пред‘явити такі вимоги після прийняття 
господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття 
ліквідаційної процедури. До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, 
які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному 
провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство. 

У процедурі розпорядження майном боржник має право на підставі ухвали 
господарського суду задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів за умови їх 
задоволення одночасно та в повному обсязі відповідно до реєстру вимог кредиторів. 

Фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника 
(далі - інвестори), можуть подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника 
та свої пропозиції щодо санації боржника (план санації тощо). 

У процедурі розпорядження майном боржник за участю розпорядника майна готує 
план санації боржника  

та подає його на розгляд зборів кредиторів. 
4. Попереднє засідання господарського суду. 
Попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців та 

десяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення 
підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також 
інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього 
Закону. Обов‘язок щодо такого повідомлення суд може покласти на розпорядника майна або 
боржника. 

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому 
числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до 
реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником 
майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження. 
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За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в 
якій зазначаються: 

- розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником 
майна до реєстру вимог кредиторів; 

- розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; 
- дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; 
- дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію 

боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про 
продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового 
засідання суду. 

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір 
його вимог за грошовими зобов‘язаннями, черговість задоволення кожної вимоги. 

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних 
зобов‘язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди. 

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в 
ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство. 

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному 
конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для 
визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу 
вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня). 

Внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів 
здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному 
та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі 
правонаступництва. 

 
5. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів. 
Протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання 

господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром 
вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу 
засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів 
та організовує їх проведення. 

Учасниками зборів кредиторів боржника з правом вирішального голосу є конкурсні 
кредитори, визнані господарським судом та внесені до реєстру вимог кредиторів. 

У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу: 
1) кредитори, вимоги яких увійшли до реєстру вимог кредиторів окремо; 
2) представник працівників боржника; 
3) уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника; 
4) представник органу, уповноваженого управляти державним майном; 
5) арбітражний керуючий. 
Перші збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, 

що мають не менше ніж дві треті голосів. Наступні збори вважаються повноважними у разі 
присутності на них кредиторів, що мають більше половини голосів. 

Збори кредиторів у провадженні у справі про банкрутство скликаються арбітражним 
керуючим за його ініціативою, за ініціативою комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума 
вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог 
кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів. Збори кредиторів 
проводяться за місцезнаходженням боржника. 

Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються 
арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та 
проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання. 

Конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі 
вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та кратну одній тисячі гривень. 

Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не 
враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, 
судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у 
справі про банкрутство. 

До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про: 
- визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 
- дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів; 
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- схвалення плану санації боржника в процедурі розпорядження майном; 
- інші питання, передбачені цим Законом. 
На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у 

складі не більше ніж сім осіб. Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим 
голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів, визначених відповідно до 
частини четвертої цієї статті. Кредитор, що має двадцять п‘ять і більше відсотків голосів, 
автоматично включається до складу комітету кредиторів.  

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів 
подається до господарського суду. 

 До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: 
- обрання голови комітету; 
- скликання зборів кредиторів; 
- звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, 

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 
- звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) 

боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; 
- звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного 

керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного 
керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного 
керуючого (керуючого санацією, ліквідатора); 

- підготовку та укладення мирової угоди; 
- схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього ; 
- визначення складу майна в разі продажу частини майна у процедурі санації боржника 

або ліквідації банкрута; 
- внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку 

процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника тощо. 
У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний 

керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, 
акціонерів) боржника, забезпечений кредитор та в разі необхідності представник органу, 
уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого 
самоврядування. 

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів 
кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори. 

Засідання комітету кредиторів з питання введення наступної судової процедури, крім 
першого, повинно відбутися не пізніше п‘яти днів до судового засідання. 

6. Підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника. 
У підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника 

здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації, мирової 
угоди) або припиняється провадження у справі. 

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів 
зобов‘язані прийняти одне з таких рішень: 

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення 
процедури санації і затвердження плану санації; 

- відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення 
процедури санації і зобов‘язання керуючого санацією підготувати план санації; 

- подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і 
зобов‘язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання 
боржником; 

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та 
відкриття ліквідаційної процедури; 

- подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди. 
У підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна 

боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень: 
1) ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі 

схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими 
кредиторами; 

2) ухвалу про введення процедури санації та зобов‘язання керуючого санацією 
підготувати план санації у разі відхилення плану санації боржника зборами кредиторів або 
неподання його боржником; 

3) постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 
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4) ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство; 
5) ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення 

підсумкового засідання суду в межах граничного строку, визначеного цим Законом. 
У разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження 

майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд 
протягом п‘яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника за 
наявності ознак банкрутства приймає постанову про визнання боржника банкрутом та 
відкриття ліквідаційної процедури. 

 
3. Етапи ліквідації підприємства 

Суб‘єкт підприємницької діяльності вважається ліквідованим з моменту виключення 
його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Згідно з 
вітчизняним законодавством рішення про ліквідацію юридичної особи можуть бути 
прийняті: 

а) вищим органом управління чи власником суб‘єкта підприємницької діяльності; 
б) господарським судом. 
Вищий орган управління або власники приймають рішення про ліквідацію 

підприємства у разі його реорганізації, недоцільності продовження господарської діяльності 
та в деяких інших випадках. 

Господарський суд може прийняти рішення про ліквідацію підприємства в разі: 
 визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих 

документів; 
 здійснення ним діяльності, що суперечить установчим документам і законодавству; 
 несвоєчасного повідомлення підприємством про зміну його назви, організаційно-

правової форми власності та місцезнаходження; 
 неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових 

декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством; 
 визнання підприємства банкрутом. 
Умовно можна вирізнити сім основних етапів ліквідації юридичної особи. 
Перший етап. Приймається відповідне рішення уповноваженим на це органом. У разі 

ліквідації суб‘єкта підприємницької діяльності при визнанні його банкрутом господарський 
суд приймає відповідну постанову і над силає її засновникові, банку та органу, який 
зареєстрував суб‘єкт підприємницької діяльності. Така сама процедура застосовується і в 
інших випадках ліквідації за рішенням господарського суду. Якщо підприємство самостійно 
прийняло рішення про ліквідацію, то це рішення оформлюється протоколом загальних зборів 
засновників. Органом, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства, призначається 
ліквідаційна комісія, встановлюються порядок і строки проведення ліквідації, а також 
визначається строк для заявлення претензій кредиторів.  

Другий етап. Ліквідаційна комісія звертається до податкового органу, щоб зняти з 
податкового обліку підприємство, яке ліквідується. Для цього згідно з п.8 Інструкції «Про 
порядок обліку платників» платник податків, що ліквідується, у триденний термін з дати 
прийняття рішення має подати до державного податкового органу, в якому перебуває на 
обліку: 

 заяву про зняття з обліку платника податків; 
 копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на 

те засновницькими документами; 
 копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії. 
У десятиденний термін від дня подачі заяви платник податків має скласти податкові 

декларації, бухгалтерський звіт за формою річного звіту (на дату прийняття рішення про 
ліквідацію) та подати їх для перевірки державному податковому органу. 

Третій етап. Ліквідаційна комісія виконує свої функції, передбачені чинним 
законодавством. За потреби ліквідаційна комісія відкриває розрахунковий рахунок у банку 
або переоформлює на своє ім‘я основний рахунок підприємства. При цьому вживаються 
заходи щодо закриття всіх банківських рахунків, які відкриті підприємством, що 
ліквідується. Для закриття рахунку в банку необхідно надати такі документи: 

 заяву; 
 рішення (копію) органу, на який покладені функції ліквідації або реорганізації 

підприємства; 
 рішення суду або господарського суду про ліквідацію підприємства чи визнання 

його банкрутом. 
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Банк повідомляє податковому органу за місцем реєстрації клієнта про закриття 
рахунку в триденний термін від дня закриття. 

Четвертий етап. Державний податковий орган, отримавши від платника податків заяву 
про зняття з обліку, а також на підставі інформації про порушення справи про банкрутство 
приймає рішення про документальну перевірку такого платника податків. Після відповідної 
перевірки в разі, коли встановлено відсутність заборгованості перед бюджетами, державний 
податковий орган знімає підприємство з обліку та складає довідку про зняття з обліку платника 
податків, яка надсилається до органів державної реєстрації. 

Платник податків знімається з обліку в державному податковому органі за наявності 
повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків. Облікові справи 
стосовно платників податків, які зняті з обліку в податкових органах, зберігаються протягом 
року і після закінчення цього терміну здаються до архіву державного податкового органу. 

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факт заборгованості 
його перед бюджетом, державний податковий орган не знімає його з обліку, а складає 
повідомлення про наявність обов‘язків зі сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів) за 
спеціальною формою, яка надсилається ліквідаційній комісії. Вимоги податкових органів 
мають задовольнятися в першу чергу за рахунок виручки від реалізації ліквідаційної маси. 
Підприємство знімається з податкового обліку, якщо воно погасило заборгованість перед 
бюджетом. 

Коли боржник, щодо якого власник прийняв рішення про ліквідацію, не має майна, 
якого б вистачило, аби погасити заборгованість перед бюджетом ліквідатор (ліквідаційна 
комісія) зобов‘язаний звернутися до господарського суду із заявою стосовно порушення 
справи про банкрутство такої юридичної особи. 

За результатами розгляду заяви стосовно порушення справи про банкрутство 
юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, арбітражний 
суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, 
призначає ліквідатора. 

Недодержання цього порядку є підставою для відмови внести запис про ліквідацію 
юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. У разі 
виникнення спорів щодо виплати заборгованості підприємства його активи не підлягають 
розподілу ніж зацікавленими особами до вирішення спору в судовому порядку. Після 
завершення розрахунків з кредиторами та бюджетом складається ліквідаційний баланс. 

П’ятий етап. Розглядається та затверджується ліквідаційний баланс підприємства 
органом, який призначив ліквідаційну комісію. За результатами розгляду приймається 
ухвала про затвердження (чи не затвердження) ліквідаційного балансу та (у разі 
затвердження балансу) про ліквідацію юридичної особи. 

Шостий етап. Після закриття рахунків, зняття з податкового обліку та затвердження 
ліквідаційного балансу суб‘єкт підприємницької діяльності звертається до відповідних 
органів внутрішніх справ та здає свої печатки та штампи. Документи, які належать 
підприємству і підлягають довгостроковому зберіганню, здаються в архів. 

Сьомий етап. Заключний етап ліквідації підприємства зводиться до виключення 
юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Згідно з 
Положенням про державну реєстрацію суб‘єктів підприємницької діяльності, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98, скасування державної реєстрації 
суб‘єкта підприємницької діяльності — юридичної особи здійснюється органом державної 
реєстрації виключенням його з Реєстру після здійснення ліквідаційною комісією заходів щодо 
ліквідації суб‘єкта підприємницької діяльності і подання до органу державної реєстрації таких 
документів: 

 заяви (ухвали) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу чи 
ухвали арбітражного суду (у випадках, передбачених законодавством); 

 акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженого органом, що 
призначив ліквідаційну комісію; 

 довідки аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для 
перевірки достовірності ліквідаційного балансу; 

 довідки установ банків про закриття рахунків; 
 довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку; 
 підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації 

оголошення стосовно ліквідації суб‘єкта підприємницької діяльності; 
 довідки архіву про прийняття документів, які підлягають довгостроковому 

зберіганню; 
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 довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів; 
 оригіналів установчих документів (статут, установчий договір); 
 свідоцтва про державну реєстрацію. 
На підставі цих документів орган державної реєстрації приймає рішення про відміну 

реєстрації та позбавлення ліквідованого підприємства статусу юридичної особи. 
Позбавлення такого статусу є основою для виключення підприємства із Державного реєстру. 
Інформація про це надсилається в десятиденний строк до органів статистики та державної 
податкової служби. 

4. Діяльність ліквідаційної комісії. 
У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури 

господарський суд призначає ліквідатора банкрута з числа арбітражних керуючих. 
Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду 

організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та 
забезпечує задоволення вимог кредиторів. 

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: 
- приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; 
- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; 
- проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; 
- аналізує фінансове становище банкрута; 
- виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; 
- очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; 
- пред‘являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської 

заборгованості; 
- має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що 

звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом 
позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; 

- з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє 
працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України 
про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться 
ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або 
отриманого для цієї мети кредиту; 

- заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог 
поточних кредиторів за зобов‘язаннями, які виникли під час провадження у справі про 
банкрутство і є неоплаченими; 

- подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; 
- вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що 

знаходиться у третіх осіб; 
- передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно 

до нормативно-правових документів підлягають обов‘язковому зберіганню; 
- продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, 

у порядку, передбаченому цим Законом; 
- повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в 

десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному 
органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру 
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; 

- веде реєстр вимог кредиторів; 
- здійснює інші повноваження. 
З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів 

управління) юридичної особи - банкрута. Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор 
має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну 
відповідальність за зобов‘язаннями боржника у зв‘язку з доведенням його до банкрутства. 
Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною 
масою. 

За клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів, господарський суд 
призначає членів ліквідаційної комісії. У разі ліквідації державного підприємства або 
підприємства, у зареєстрованому капіталі якого державна частка становить більш ніж 
п‘ятдесят відсотків, господарський суд призначає членами ліквідаційної комісії представника 
органу, уповноваженого управляти державним майном, та за необхідності - представника 
органу місцевого самоврядування. 
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До складу ліквідаційної комісії банкрута включаються представники кредиторів, 
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, фінансових органів та 
профспілки, а в разі необхідності - також представники спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, 
Антимонопольного комітету України, органу, уповноваженого управляти державним 
майном, та представник органів місцевого самоврядування. 

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої повноваження до завершення 
ліквідаційної процедури. 

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших 
осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов‘язкові для 
боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників 
(учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності 
майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов‘язаннями. 

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані 
тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості. 

Протягом п‘ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи 
банкрута зобов‘язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і 
штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання 
зазначених обов‘язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно 
до законів України. 

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов‘язаний використовувати 
тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні 
ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих 
рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти, які надходять при 
проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З 
основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості. З основного 
рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, 
пов‘язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. 

Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою 
діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття 
ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів 
боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів. Ліквідатор зобов‘язаний 
на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати 
необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури. 

У разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов‘язків 
господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може 
припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора. 

У разі ліквідації підприємства - банкрута, зобов‘язаного згідно із законодавством 
передати територіальній громаді об‘єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитки, дитячі 
дошкільні заклади та об‘єкти комунальної інфраструктури, арбітражний керуючий 
(ліквідатор) передає, а орган місцевого самоврядування приймає такі об‘єкти без додаткових 
умов у порядку, встановленому законодавством. 

Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому 
на праві власності або  господарського відання на дату відкриття ліквідаційної 
процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу 
ліквідаційної маси, за винятком об’єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, 
дитячих дошкільних закладів та об’єктів комунальної інфраструктури, що належать 
юридичній особі - банкруту, які передаються в порядку, встановленому законодавством, 
до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і 
фінансуються в установленому порядку. 

Майно, визначене родовими ознаками, що належить банкруту на праві володіння або 
користування, включається до складу ліквідаційної маси. Індивідуально визначене майно, що 
належить банкруту на підставі речових прав, крім права власності і  господарського відання, 
не може бути включене до складу ліквідаційної маси. 

Майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної 
маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов‘язаннями, які 
воно забезпечує. Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється 
виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду. 
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Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, 
пов‘язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають 
включенню до складу ліквідаційної маси. 

 Ліквідатор, виявивши частку, яка належить банкруту в спільному майні, з метою 
задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї 
частки. 

Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до ліквідаційної 
маси емітента таких облігацій та управителя іпотечним покриттям. Відчуження цих активів, 
у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому законом про іпотечні 
облігації. Майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, 
повертається його власнику відповідно до закону або договору. 

Державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у 
процесі приватизації (корпоратизації) та перебуває на балансі банкрута, не включається до 
складу ліквідаційної маси. 

 
5. Черговість задоволення претензій кредиторів. 
Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог 

кредиторів у порядку: 
1) у першу чергу задовольняються: 
- вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та 

звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної 
відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні 
працівникам у зв‘язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини 
працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов‘язків, гарантії і 
компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для 
підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на 
обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв‘язку з тимчасовою втратою 
працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної 
працівникам у зв‘язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми 
страхових внесків на загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне 
страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; 

- вимоги кредиторів за договорами страхування; 
- витрати, пов‘язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та 

роботою ліквідаційної комісії, у тому числі: 
- витрати на оплату судового збору; 
- витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням 

господарського суду за рахунок їхніх коштів; 
- витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, 

введення процедури санації, визнання боржника банкрутом; 
- витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок 

продажу майна банкрута; 
- витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у 

справі про банкрутство у зв‘язку з визнанням мирової угоди недійсною; 
- вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому; 
- вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов‘язаних з 

виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або 
ліквідатора банкрута; 

- витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора), пов‘язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута; 

- витрати Гарантійного фонду виконання зобов‘язань за складськими документами на 
зерно, пов‘язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі 
всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна; 

2) у другу чергу задовольняються: 
вимоги із зобов‘язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров‘ю 

громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі 
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, зобов‘язань із сплати страхових внесків на 
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім 
вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального 
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страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян – довірителів 
(вкладників) довірчих товариств або інших суб‘єктів підприємницької діяльності, які 
залучали майно (кошти) довірителів (вкладників); 

3) у третю чергу задовольняються: 
- вимоги щодо сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів); 
- вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним 

резервом; 
4) у четверту чергу задовольняються: 
вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що 

виникли із зобов‘язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації 
боржника; 

5) у п‘яту чергу задовольняються: 
- вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу 

підприємства; 
- вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або 

ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення 
грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про 
банкрутство перебували у третіх осіб; 

- вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або 
ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які 
підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом; 

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги. 
Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок 

коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги. У 
разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення 
всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить 
кожному кредиторові однієї черги. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в 
установленому порядку вимоги ліквідатор (ліквідаційна комісія) не враховує суму грошових 
вимог цього кредитора. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються 
погашеними. 

У разі якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи 
боржника і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає 
такі активи в управління визначеній господарським судом юридичній особі, яка зобов‘язана 
вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів боржника за рахунок 
отриманих активів. Ліквідатор у разі потреби передавання активів боржника, які 
залишаються непроданими на час закінчення процедури ліквідації, в управління іншій 
юридичній особі погоджує кандидатуру такої особи з комітетом кредиторів та звертається до 
господарського суду з відповідним клопотанням. Таке клопотання ліквідатор надає 
господарському суду не пізніше ніж за два місяці до завершення процедури ліквідації і 
зазначає в ньому обсяг активів, що продавалися і не були продані, причини нездійснення 
продажу, а також загальну суму незадоволених вимог кредиторів. 

Одночасно з клопотанням ліквідатор подає: 
- перелік непроданих активів боржника; 
- інформацію про кожний актив (його вартість (залишкову, ринкову та ліквідаційну, 

якщо така визначалася), ціну та порядок продажу, згідно з яким він продавався і не був 
проданий); 

- висновки про оцінку кожного активу, здійснену відповідно до законодавства України 
під час ліквідаційної процедури. 

Управителем майна боржника не може бути юридична особа, яка: 
- є кредитором, пов‘язаною особою або акціонером/учасником боржника; 
- не виконала зобов‘язань перед боржником; 
- є стороною у судовій справі за участю боржника. 
У разі якщо господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - 

банкрута, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається 
власникові або уповноваженому ним органу, а майно державних підприємств - органу 
приватизації для прийняття рішень щодо подальшого розпорядження таким майном. У разі 
відмови власника або уповноваженого ним органу, а також органу приватизації прийняти 
таке майно або у випадку неможливості встановити місцезнаходження власника або 
уповноваженого ним органу, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, 
передається безоплатно міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, 
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закладам охорони здоров‘я, освіти, соціального забезпечення, закладам, в яких 
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам 
сімейного типу, прийомним сім‘ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, 
установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням чи знищується 
(утилізується). 

Погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог проводиться 
за згодою кредитора (кредиторів) у випадках, якщо це не порушує майнові права інших 
кредиторів. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є 
предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку. 

 
6. Ліквідаційний баланс 

Коли завершено реалізацію майнових об‘єктів, що входять до складу ліквідаційної маси 
й необхідні для повного задоволення всіх вимог кредиторів, а виручені суми розподілені між 
ними, ліквідаційна комісія має скласти й подати до господарського суду на затвердження 
звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс, до якого додаються: 

1) показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); 
2) відомості про реалізацію об‘єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені 

договори купівлі-продажу; 
3) копії договорів купівлі-продажу та акти приймання — передачі майна; 
4) реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; 
5) документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів. 
Спинимося на особливостях складання ліквідаційного балансу. 
Загалом баланс підприємства являє собою звіт про його фінансовий стан, де відбито 

активи, зобов‘язання та власний капітал на певну дату. 
Ліквідаційним є такий баланс підприємства, який складається після виконання 

ліквідаційних процедур — реалізації майнових об’єктів, що входять до складу ліквідаційної 
маси і необхідні для повного задоволення претензій кредиторів, та розподілу виручених 
сум між кредиторами. 

Зрозуміло, що ліквідаційна процедура вирішально впливає на стан активів і пасивів 
підприємства. В ліквідаційному балансі наводяться показники виявленої ліквідаційної маси 
(дані її інвентаризації) і відбивається стан активів та пасивів після розподілу виручених сум. 

Залежно від фінансового стану підприємства, що ліквідується, можливі різні комбінації 
активних і пасивних статей ліквідаційного балансу. Розглянемо основні з них. 

1. Якщо діяльність підприємства була прибутковою, то після виконання 
ліквідаційних процедур і задоволення претензій кредиторів в активі ліквідаційного балансу 
залишаться майно, нематеріальні активи, грошові кошти і (або) дебіторська заборгованість. 
У пасиві — власний капітал (статутний фонд, резервні фонди й прибуток). 

2. Якщо підприємство було збитковим, то суми всіх його активів, навіть за умови 
їх повної реалізації (перетворення на грошові кошти), може не вистачити для проведення 
повних розрахунків з кредиторами. Тоді в активі балансу не буде нічого, а в пасиві в першому 
розділі буде відбито непокриті збитки (зі знаком «мінус»); у другому та третьому розділах — 
суми непогашеної кредиторської заборгованості. При цьому другий і третій розділи пасиву 
дорівнюватимуть від‘ємному значенню першого його розділу. 

Якщо ліквідаційна комісія не виявила майна боржника, це не звільняє її від обов‘язку 
подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчував би відсутність майна в 
банкрута. Наприклад, у справах про банкрутство так званих фіктивних фірм, що порушуються 
переважно за заявою податкових органів, здебільшого, будь-які активи боржника відсутні, а 
достовірних відомостей про пасиви немає. Отже, у всіх статтях ліквідаційного балансу (крім 
заборгованості перед бюджетом) стоятимуть прочерки, а у статті «Розрахунки з бюджетом» 
буде відбито суму непогашеної заборгованості перед державою. 

У разі ліквідації підприємства бухгалтерські проводки мають ознаки тих, які 
супроводжують реформацію балансу наприкінці року (уточнення нерозподіленого наприкінці 
року прибутку чи непокритих збитків, приєднання фінансового результату звітного року до 
фінансових результатів минулих років). 

Достовірність і повнота ліквідаційного балансу мають бути підтверджені аудитором 
(аудиторською фірмою). Ця вимога не стосується тих організацій, які повністю утримуються за 
рахунок бюджету і не здійснюють підприємницької діяльності, а також коли йдеться про 
банкрутство фіктивних фірм за відсутності будь-якої відомості про їх місцезнаходження. 
Ліквідаційний баланс підписують голова ліквідаційної комісії, секретар комісії та один із її 
членів. 
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Розгляд господарським судом ліквідаційного балансу і доданих до нього документів 
становить заключний етап ліквідаційної процедури. Закон про банкрутство регламентує 
порядок розгляду ліквідаційного балансу арбітражним судом і винесення ним ухвали за 
результатами його перевірки. 

Після заслуховування членів ліквідаційної комісії і зборів (комітету) кредиторів 
господарський суд виносить рішення затвердити ліквідаційний баланс і припинити 
провадження у справі про банкрутство за умови, що ліквідаційна комісія як слід виконала 
роботу, виявивши й реалізувавши всі майнові активи, котрі потрібно було включити до 
складу ліквідаційної маси, і в установленому порядку розподілила виручені суми між 
кредиторами. 

Коли господарський суд дійшов висновку, що ліквідаційна комісія не виявила чи не 
реалізувала всіх наявних майнових активів ліквідаційної маси, які необхідні для повного 
задоволення претензій кредиторів, він виносить ухвалу про призначення нових ліквідаторів. 

Примірник ухвали про затвердження ліквідаційного балансу та ліквідацію юридичної 
особи банкрута подається до органу, що зареєстрував підприємство, а також до місцевого 
органу статистики, який має вилучити юридичну особу з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України. 

 
ЛЕКЦІЯ 16 

Тема 12. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності 
Навчальна мета: Розкрити особливості санаційних процедур для банківських установ. 
Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 25 хв. 
2. 25 хв. 
3. 20 хв. 
4.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 
 

ПЛАН 
1. Санація боржника його керівником. 
2. Санація комерційного банку. 
3.  Санаційна реорганізація комерційного банку. 

 
1. Санація боржника його керівником. 

Керівник боржника має право подати  заяву про порушення справи про банкрутство 
боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви 
про порушення справи про банкрутство за таких умов: 

1) за наявності рішення органу, до повноважень якого згідно із законодавством або 
установчими документами боржника віднесено право приймати рішення щодо звернення до 
господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, а у разі 
якщо такі повноваження не визначені, - за наявності рішення органу боржника, до 
повноважень якого віднесено прийняття рішення щодо реорганізації чи ліквідації боржника; 

2) за наявності плану санації та письмової згоди всіх забезпечених кредиторів, а також 
кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50 відсотків кредиторської заборгованості 
боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану 
та на призначення керуючим санацією керівника боржника. 

Для проведення санації боржника його керівником з урахуванням особливостей, 
передбачених цією статтею, керівник боржника звертається у встановленому цим Законом 
порядку до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство. До заяви 
керівника боржника додаються план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали 
згоду на її проведення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією 
керівника боржника та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна. 

Після розгляду заяви боржника у разі, якщо заява і додані до неї документи 
відповідають вимогам, суд не пізніше п‘яти днів з дня її надходження виносить ухвалу про 
прийняття заяви про порушення провадження у справі, в якій зазначається дата проведення 
підготовчого засідання суду. 
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В ухвалі про прийняття заяви господарський суд має право зобов‘язати заявника, 
боржника та інших учасників провадження у справі надати суду додаткові відомості, 
необхідні для вирішення питання щодо порушення провадження у справі про банкрутство. 

Підготовче засідання суду, у якому здійснюється перевірка обґрунтованості вимог 
заявника, а також з‘ясування наявності підстав для порушення провадження у справі про 
банкрутство, проводиться у місячний строк з дня винесення ухвали про прийняття заяви про 
порушення справи про банкрутство. 

За результатами розгляду обґрунтованості вимог заявника до боржника господарський 
суд виносить ухвалу про: 

1) порушення провадження у справі про банкрутство і відкриття процедури санації, 
введення мораторію на задоволення вимог кредиторів та призначення розпорядника майна  
та керуючого санацією - керівника боржника; 

2) відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство. 
Після призначення керівника боржника керуючим санацією його трудові відносини з 

працедавцем зупиняються на час виконання повноважень керуючого санацією. 
У разі пред‘явлення боржником недостовірних відомостей про майнові активи 

боржника або неможливість відновлення платоспроможності згідно з планом санації 
можливе введення процедури ліквідації. 

Офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство і 
відкриття процедури санації здійснюється на офіційному веб-сайті Вищого господарського 
суду України в мережі Інтернет. 

Повідомлення повинно містити відомості про: 
 порушення провадження у справі про банкрутство боржника та відкриття процедури 

санації; 
 повне найменування боржника, його місцезнаходження, реквізити його рахунків в 

установах банків; 
 ідентифікаційний код боржника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців; 
керуючого санацією - керівника боржника та розпорядника майна боржника. 
Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у 

справі про банкрутство, зобов‘язані подати до господарського суду у місячний строк з дня 
офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про 
банкрутство і відкриття процедури санації письмові заяви з вимогами до боржника, а також 
документи, що їх підтверджують та/або заперечення кредиторів проти проведення процедури 
санації керівником боржника. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. 
Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не 
заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в 
ліквідаційній процедурі. 

Керуючий санацією - керівник боржника разом із розпорядником майна зобов‘язані  
розглянути вимоги кредиторів і скласти реєстр вимог кредиторів, письмово повідомивши про 
результати розгляду заявників і господарський суд. 

Господарський суд у порядку розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, 
щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені до реєстру вимог кредиторів. За 
результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначає розмір визнаних 
судом вимог кредиторів, затверджує реєстр вимог кредиторів і визначає дату проведення 
зборів кредиторів. 

Комітет кредиторів у місячний строк від дати його утворення повинен подати 
господарському суду схвалений план санації боржника. Господарський суд затверджує план 
санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому 
порядку. Боржник розпочинає виконання плану санації після його затвердження судом. 

Якщо справу про банкрутство боржника порушено за заявою кредитора (кредиторів), 
комітет кредиторів має право звернутися до господарського суду з клопотанням про 
призначення керуючим санацією керівника боржника, а також розпорядника майна. 
Керуючий санацією та розпорядник майна діють відповідно до вимог цього Закону з 
урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. Керуючий санацією - керівник 
боржника виконує повноваження керуючого санацією і отримує заробітну плату в тому ж 
розмірі, в якому він її отримував до призначення керуючим санацією. 

 За поданням комітету кредиторів або розпорядника майна чи за ініціативою 
господарського суду керуючий санацією - керівник боржника може бути звільнений 
господарським судом від виконання повноважень керуючого санацією. Звільнення керівника 
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боржника від виконання ним повноважень керуючого санацією позбавляє керівника 
боржника права самому здійснювати санацію боржника. Розпорядник майна продовжує 
виконувати свої обов‘язки протягом проведення керуючим санацією - керівником боржника 
процедури санації боржника. 

У разі невиконання плану санації боржника або якщо стає очевидним, що виконання 
плану санації боржника не приведе до відновлення його платоспроможності, процедура 
банкрутства здійснюється відповідно до цього Закону, про що господарський суд виносить 
ухвалу. 

 
2. Санація комерційного банку 
Неспроможність банківської установи погасити свої зобов'язання за пасивними операціями 

призводить до негативних наслідків: підприємства, касово-розрахункове обслуговування яких 
здійснював банк, повністю або частково втрачають кошти, що були на розрахунковому рахунку; 
інвестори, які є держателями корпоративних прав банку, втрачають свій капітал; фізичні особи 
(клієнти банку) втрачають свої заощадження. 

Такий стан банку супроводжується фінансовою кризою. В практиці симптоми кризи 
комерційного банку бувають прямі та непрямі. 

Основним показником кризи більшості комерційних банків є проблемні кредити. В 
кінцевому результаті наслідком фінансової кризи банківської установи є втрата ліквідності та 
платоспроможності, а це означає, що порушилися норми та вимоги чинного банківського 
законодавства та нормативних актів Національного банку України. Слід відзначити, що 
ліквідність як ступінь покриття зобов'язань активами і ліквідність самих активів 
забезпечується дотриманням насамперед обов'язкових економічних нормативів НБУ. Тому з 
першими ознаками фінансової кризи комерційного банку система банківського нагляду НБУ 
вживає низку заходів впливу на фінансове оздоровлення банку з метою забезпечення 
стабільності діяльності банку, захисту інтересів вкладників і кредиторів. 

Санація банків в Україні як правило здійснюється з ініціативи та під контролем НБУ. 
Питання санаційних заходів регулюються Положенням про застосування НБУ чинників впливу 
до комерційних банків за порушення банківського законодавства. Рішення про санацію банку 
може прийматися в таких основних випадках: з ініціативи самого комерційного банку в рамках не 
примусових заходів впливу НБУ; з ініціативи НБУ; за погодженням усіх сторін у ході 
провадження справи про банкрутство. 

Управління по роботі з проблемними банками систематично аналізує фінансово-
господарський стан банків за спеціальною рейтинговою системою. Основний принцип 
складання рейтингу полягає у тому, щоб відбити стан учасника ринку серед йому подібних за 
допомогою у певний спосіб обробленої інформації.  

 Згідно з нормативними актами НБУ непримусові заходи впливу застосовуються до 
комерційних банків у разі незначного рівня ризику та глибини проблем у фінансово-кредитній 
діяльності і мають характер добровільності їх вирішення й передбачають розуміння наявності 
проблем з боку комерційного банку. Зауважимо, що непримусові заходи впливу застосовуються 
в рамках системи раннього попередження та реагування на фінансову кризу і є виправданими, 
якщо банк перебуває у фазі кризи, яка за умови переведення його на режим антикризового 
управління безпосередньо не загрожує його функціонуванню. 

Комерційний банк переводиться в режим фінансового оздоровлення відповідно до 
постанови Правління НБУ за наявності підстав, підтверджених висновками системи 
банківського нагляду та відповідного регіонального управління НБУ. Режим фінансового 
оздоровлення — це система непримусових та примусових заходів впливу на комерційний банк, 
спрямованих на збільшення обсягу капіталу до необхідного рівня протягом визначеного НБУ 
періоду з метою відновлення ліквідності та платоспроможності і усунення порушень, які призвели 
комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового становища, а також 
наслідків цих порушень. Банк може бути переведений в режим фінансового оздоровлення на 
строк не більше як 12 місяців. 

Підставою для переведення комерційного банку у режим фінансового оздоровлення можуть 
бути такі фактори: віднесення банку до категорії проблемних; відсутність необхідного рівня капіталу; 
порушення встановлених норм банківського законодавства. Порядок переведення складається з 7 
основних етапів: 

1) постанова правління НБУ про переведення банку в режим фінансової санації; 
2) розробка прорами санації; 
У десятиденний строк з дня отримання постанови Правління НБУ про переведення 

комерційного банку в режим фінансового оздоровлення керівництво банку розробляє 
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санаційну концепцію та програму фінансового оздоровлення. Основою цієї концепції 
мають бути санаційні заходи, спрямовані на локалізацію причин кризи. 

Програма фінансової санації банку має відображати такі заходи: ^виявлення та аналіз 
факторів, що призвели до зниження фінансового стану та доведення до збиткової діяльності 
банку; ^визначення каталогу санаційних заходів з розрахунком економічного ефекту від їх 
здійснення; ^прогнозні показники діяльності банку на період завершення заходів фі- 
нансової стабілізації; ^бюджет витрат щоквартально в цілому по банку та з розподілом за 
філіями.  

Найважливішою складовою програми фінансового оздоровлення банку є каталог 
санаційних заходів: 

Реструктуризація (санація балансу; реструктуризація капіталу — збільшення 
власного капіталу; поповнення резервів; конверсія боргу у власність; диверсифікація пасивів; 
реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення тощо)). 

Зниження витрат ( на утримання (поточний ремонт) власних та орендованих 
основних засобів, нематеріальних активів, службових приміщень;на придбання основних 
фондів та їх технічне переозброєння; на маркетинг і рекламу; на представницькі потреби; на 
утримання службового легкового автотранспорту та мобільних засобів зв'язку; на сплату 
клієнтам підвищених відсотків за депозитами; на господарські цілі та службові відрядження, 
на утримання обслуговуючого та основного персоналу, включаючи оптимізацію штатного 
розпису). 

Відновлення або поліпшення ліквідності та платоспроможності (залучення коштів 
власників (збільшення статутного капіталу); одержання стабілізаційної позики; залучення 
коштів на міжбанківському ринку капіталів; продаж власної іноземної валюти, цінних 
паперів та інших дохідних активів; припинення нарахування та виплати дивідендів 
акціонерам (учасникам); припинення нарахування та сплати відсотків за депозитами 
працівників банку і членів їхніх родин). 

Реструктури зація активів (ліквідація збиткових філій; диверсифікація активів у 
напрямі підвищення їх ліквідності; інвентаризація заборгованості; реалізація предметів 
застави; заміна заставленого майна на більш ліквідне; оголошення боржників банкрутами; 
 інші методи рефінансування заборгованості клієнтів). 

Запровадження або підвищення ефективності системи банківського контролінгу 
(запровадження системи внутрішнього аудиту; стратегічне планування; бюджетування, 
аналіз та контроль; система раннього попередження та реагування; система управління 
ризиками). 

3) експертиза програми; 
Виходячи із практики, що збитки від кредитних операцій в більшості випадків є основною 

причиною кризи, в програмі санації роблять акцент на такі заходи: поширення диверсифікації 
кредитного портфеля; строге виконання вимог НБУ щодо формування страхових фондів; більше 
звернення уваги на практику консорціумного кредитування; створення банку даних 
недобросовісних позичальників; контроль за цільовим та ефективним використанням коштів 
позичальника; підвищення кваліфікації фахівців кредитних підрозділів. 

4) реалізація програми ; 
Комерційному банку, який переведений в режим фінансового оздоровлення, 

забороняється: розширяти коло фізичних та юридичних осіб, тобто клієнтів банку з 
обслуговування їх операцій на ринку цінних паперів; придбавати корпоративні права інших 
юридичних осіб; залучати вклади фізичних осіб, відкривати нові депозитні рахунки та 
поповнювати діючі; надавати гарантії, поручительства, бланкові та пільгові кредити; виконувати 
нові довірчі операції за дорученням клієнтів на період фінансового оздоровлення. 

Згідно з прийнятим правилом НБУ у разі переведення комерційного банку в режим 
фінансового оздоровлення НБУ відкликає в комерційного банку ліцензію на проведення операцій 
з касового виконання Державного бюджету, а також ведення бюджетних рахунків клієнтів і 
рахунків державних позабюджетних фондів. Частими є випадки відкликання ліцензій на 
проведення банківських операцій, пов'язаних з випуском цінних паперів та обслуговуванням 
відповідних операцій клієнтів. 

5) звіт про виконання програми у департаменті банківського нагляду; 
Режим фінансового оздоровлення комерційного банку є превентивним заходом впливу 

НБУ, передбаченим Законом України "Про банки і банківську діяльність". Контроль за усіма 
заходами оздоровлення комерційного банку здійснюється всіма рівнями системи нагляду НБУ. 

6) закінчення санації комерційного банку; 
У випадку ефективного завершення заходів, передбачених програмою фінансового 



 160 

оздоровлення, комерційний банк переводиться в загальний режим роботи. Рішення про це 
приймається Правлінням НБУ за подан- 

ням відповідного департаменту системи банківського нагляду на підставі клопотання 
відповідного регіонального управління НБУ та оформляється відповідною постановою. 

7) висновки регіонального правління НБУ про ефективність санації. 
У разі, якщо програма фінансового оздоровлення комерційного банку не виконана, 

Правління НБУ за поданням відповідного департаменту системи банківського нагляду та на 
підставі висновку регіонального управління НБУ приймає рішення про скасування режиму 
фінансового оздоровлення та ліквідацію даного комерційного банку. 

Що стосується державної фінансової підтримки комерційних банків, переведених на режим 
фінансового оздоровлення у вигляді стабілізаційної позики, то слід зауважити, що така практика є 
досить поширеною у країнах Східної Європи. В численних літературних джерелах широко 
рекламується цей досвід країн з розвинутою ринковою економікою. З огляду на хронічний 
бюджетний дефіцит в уряді України вирішення приведеної проблеми для санації балансів 
комерційних банків не представляється можливим. Стабілізаційна позика — це позика, яка може 
надаватись НБУ комерційному банку на визначений Правлінням НБУ строк для оперативного забезпечення 
його платоспроможності і ліквідності й підтримки виконання заходів фінансової санації. 

Слід зауважити, що Положенням НБУ передбачена можливість надання комерційному 
банку, який переведений в режим фінансового оздоровлення, стабілізаційної позики. Однак вона 
може надаватися за умови її забезпечення заставою високоліквідними активами банку або під 
гарантію (поручительство) інших фінансово стабільних банківських установ. 

Рішення про надання стабілізаційної позики приймається кредитною угодою між НБУ і 
комерційним банком на підставі експертного оцінювання програми фінансового оздоровлення. 
В більшості випадків комерційний банк, який працює в режимі фінансового оздоровлення і 
якому надана стабілізаційна позика, може бути переведений в особливий режим контролю над 
його фінансовою діяльністю. 

У випадку фінансового ускладнення комерційного банку, що реально загрожує інтересам 
вкладників, кредиторів і акціонерів, та надання банком хибної звітності в НБУ останній, керуючись 
наданим йому правом, усуває керівництво банківської установи від управління і призначає 
тимчасову адміністрацію. Ця заміна здійснюється, якщо фінансова загроза банку є прямим 
наслідком особистих непрофесійних дій його менеджменту. 

Метою діяльності тимчасової адміністрації та основним її завданням є приведення справ 
комерційного банку у відповідність із чинним законодавством, відновлення платоспроможності, 
усунення виявлених порушень, причин і умов, які призвели до погіршення фінансового стану, і 
здійснення інших заходів щодо санації комерційного банку. 

Тимчасова адміністрація, загальна тривалість рботи якої не може перевищувати 12 
місяців, згідно з інструкцією НБУ перевіряє договірну, бухгалтерську, звітну, касову і 
канцелярську документацію, матеріали ревізійної комісії щодо справ банку та інші цінності 
банку. У разі потреби керівник тимчасової адміністрації організовує комплексну перевірку 
діяльності комерційного банку із залученням зовнішнього аудиту. 

 
3. Санаційна реорганізація комерційного банку 
Значна частина причин кризи комерційних банків — це недостатній рівень їх капіталізації. 

Національний банк України постійно примушує дрібні банки до реорганізації (злиттям, приєднанням 
або поглинанням). Консолідація є невід'ємною частиною процесів зростання та оздоровлення 
банківських систем країн з перехідною ринковою економікою. Невеличка практика в санаційній 
реорганізації банків в Україні вже є. Сприяє цьому і політика НБУ. Тому подальша капіталізація 
вітчизняних банків значною мірою спрямована сьогодні на стимулювання процесів різних форм 
реорганізації банків. 

Процес реорганізації комерційного банку відбувається за рішенням вищого його органу 
(акціонерів) як з власної ініціативи, так і за вимогою НБУ в зв'язку із застосуванням санкцій за 
недодержання банківського законодавства. 

Найголовнішими умовами реорганізації комерційних банків мають бути такі умови: 
■ банк-правонаступник повинен додержуватися економічних нормативів, виконувати вимоги 

щодо формування статутного фонду, не мати збитків і його фінансовий стан не повинен 
загрожувати інтересам вкладників і кредиторів; 

■ реорганізація комерційного банку не повинна призвести до збиткової діяльності банку-
правонаступника, порушення ним вимог НБУ стосовно формування статутного фонду, економічних 
нормативів, виникнення ситуації, що загрожує інтересам вкладників і кредиторів та ін. 

Під час реорганізації комерційного банку злиттям чи приєднанням його активи і пасиви в 



 161 

повному обсязі передаються банку-правонаступнику. Банк, що реорганізується, виключається з 
державної книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. У 
разі злиття банк-правонаступник відповідно до чинного законодавства України затверджує нові 
установчі документи й одержує нову назву. 

В загальному порядок реорганізації комерційних банків злиттям чи приєднанням 
аналогічний як для промислових підприємств, хоча укрупнення комерційних банків мусить 
здійснюватися за попередньої згодою НБУ. 

У разі одержання згоди на злиття у регіональному управлінні НБУ за місцем знаходження 
новоствореного банку (банку — правонаступника) відкривається тимчасовий рахунок для внесків 
у статутний фонд (якщо створення нового банку здійснюється зі збільшенням розміру статутного 
фонду) і для переведення залишків засобів із кореспондентських рахунків банків, що 
реорганізуються, на день складання передавального балансу. 

Після проведення реорганізаційних заходів пакет документів (рішення вищого органу 
банку-правонаступника про створення банку, передавальний баланс, розрахунок економічних 
нормативів та документи для реєстрації новоствореного банку із висновком регіонального 
управління) передається в НБУ. 

У випадку реорганізації комерційного банку поділом його активи і пасиви в повному обсязі 
передаються банкам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації. Аналогічно 
як із укрупненням банк, що реорганізується поділом, виключається із державної книги реєстрації 
банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ, закриваються його 
кореспондентський і субкореспондентський рахунки і номер МФО. Новостворені банки 
реєструються на загальних підставах відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську 
діяльність". 

В практиці з метою санації вдаються до реорганізації банківських установ, спрямованої на 
їх розукрупнення. Під час реорганізації комерційного банку виокремленням (розукрупненням) 
частина активів та пасивів банку, що реорганізується, передається банку-правонаступнику або 
кільком банкам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації. Банк, що 
реорганізується, вносить зміни в установчі документи відповідно до чинного законодавства 
України і нормативних актів НБУ. Як правило, за такої форми реорганізації зі складу банку 
виокремлюються філії. 

Реорганізація банку виокремленням, яка призводить до зменшення статутного фонду 
банку, що реорганізується, здійснюється тільки за попередньої згоди НБУ. Реєстрація банку, 
створеного у результаті реорганізації без передання частки статутного фонду банку, що 
реорганізується, здійснюється на загальних підставах. У разі реорганізації виокремленням без 
передання частки статутного фонду після реєстрації до державної книги реєстрації банків, 
валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ новоствореного банку і відкриття 
відповідного кореспондентського рахунку перераховується частина залишку засобів 

із кореспондентського рахунку банку, що реорганізується, у розмірі, визначеному угодою 
про умови проведення реорганізації, здійснюються інші заходи, передбачені цією угодою. 

У випадку реорганізації виокремленням з переданням частки статутного фонду 
відкривається тимчасовий рахунок засновникам банку-правонаступника для перерахування 
частини залишку засобів із кореспондентського рахунку банку, що реорганізується, за 
розподільним балансом і внесків часток у статутний фонд новими засновниками. 

Банки, які в результаті будь-якої форми реорганізації припиняють свою діяльність як 
юридичні особи, виключаються з державної книги реєстрації банків, валютних бірж та інших 
фінансово-кредитних установ і втрачають всі ліцензії, надані Національним Банком України, 
тобто банк підлягає ліквідації. Рішення про ліквідацію комерційного банку може бути прийняте в 
таких випадках: власниками (зборами засновників, акціонерів); господарським судом — у разі 
оголошення банку банкрутом; Національним банком України — у разі допущення ним суттєвих 
порушень. 

Особливості провадження у справах про банкрутство банків регулюється Законом України 
"Про банки і банківську діяльність". 
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ЛЕКЦІЯ 18. 

Тема 12. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності 
Навчальна мета: Розкрити особливості банкрутства окремих категорій суб‘єктів 

підприємницької діяльності.  
Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 15 хв. 
2. 15 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 10 хв. 
6. 10 хв. 
7. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-5, 12-16,18-31,37,39-47. 
 

ПЛАН 
1. Особливості санації суб’єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, 

іншу цінність або особливий статус 
2. Особливості санації сільськогосподарських підприємств 
3.  Особливості санації страховиків 
4. Особливості санації професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів 

спільного інвестування 
5. Особливості санації емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя 

фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю 
 
1. Особливості санації суб’єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, 

іншу цінність або особливий статус 
Під час розгляду справи про банкрутство суб‘єкта підприємницької діяльності, що має 

суспільну або іншу цінність для Автономної Республіки Крим або територіальної громади, 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування може 
звернутися до господарського суду з клопотанням не застосовувати до такого суб‘єкта 
процедури та припинити провадження у справі про банкрутство. До клопотання додається 
рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення ради органу місцевого 
самоврядування, прийняте виключно на її пленарному засіданні, про незастосування до 
відповідного суб‘єкта підприємницької діяльності передбачених цим Законом процедур та 
припинення провадження у справі про банкрутство, а також гарантії задоволення всіх вимог 
кредиторів за грошовими зобов‘язаннями. 

У разі якщо вимоги кредиторів такого суб‘єкта підприємницької діяльності не будуть 
погашені протягом поточного та наступного календарних років, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим або орган місцевого самоврядування позбавляється права на повторне 
звернення до господарського суду із зазначеним у цій статті клопотанням, а провадження у 
справі про банкрутство щодо відповідного суб‘єкта підприємницької діяльності 
здійснюється на загальних підставах.  

Суб‘єктами підприємницької діяльності з особливим статусом є містоутворюючі та 
особливо небезпечні суб‘єкти господарювання. 

Містоутворюючим суб‘єктом підприємницької діяльності визнається юридична особа, 
кількість працівників якої з урахуванням членів їх сімей становить не менш як половину 
чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій розташована така 
юридична особа. Положення про містоутворюючі суб‘єкти підприємницької діяльності 
застосовуються також до суб‘єктів підприємницької діяльності, кількість працівників яких 
перевищує п‘ять тисяч осіб. 

Особливо небезпечними суб‘єктами підприємницької діяльності визнаються суб‘єкти 
підприємницької діяльності вугільної, гірничодобувної, атомної, хімічної, хіміко-
металургійної, нафтопереробної, інших галузей, визначені відповідними рішеннями Кабінету 
Міністрів України, припинення діяльності яких потребує здійснення спеціальних заходів 
щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров‘ю громадян, майну, спорудам, 
навколишньому природному середовищу. 
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Докази, що підтверджують належність боржника до містоутворюючих суб‘єктів 
підприємницької діяльності, суб‘єктів підприємницької діяльності з кількістю працівників 
понад п‘ять тисяч осіб або особливо небезпечних суб‘єктів підприємницької діяльності, 
подає до господарського суду боржник. 

Під час розгляду справи про банкрутство містоутворюючого суб‘єкта підприємницької 
діяльності учасником провадження у справі про банкрутство визнається орган місцевого 
самоврядування адміністративно-територіальної одиниці. Учасниками провадження у справі 
про банкрутство містоутворюючого суб‘єкта підприємницької діяльності господарським 
судом можуть бути визнані також центральні органи виконавчої влади. 

При розгляді справи про банкрутство особливо небезпечного суб‘єкта підприємницької 
діяльності учасниками провадження у справі про банкрутство крім відповідного органу 
місцевого самоврядування визнаються також центральний орган виконавчої влади, до 
компетенції якого належить сфера діяльності боржника, та за необхідності державний орган 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, з 
питань геології та використання надр. 

Продаж у справах про банкрутство суб‘єкта підприємницької діяльності, що мають 
суспільну або іншу цінність для територіальної громади, містоутворюючих та особливо 
небезпечних суб‘єктів підприємницької діяльності, здійснюється виключно у складі 
цілісного майнового комплексу. Якщо внаслідок повторного проведення аукціону (конкурсу) 
цілісний майновий комплекс не було продано, то продаж майна здійснюється частинами. У 
цьому випадку перелік такого майна погоджується ліквідатором з центральним органом 
виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування або Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, до компетенції якого належить сфера діяльності цього підприємства - 
банкрута. 

Вимоги кредиторів особливо небезпечного суб‘єкта підприємницької діяльності 
задовольняються у порядку черговості,  з урахуванням особливостей, установлених цією 
частиною, а саме: в третю чергу також задовольняються вимоги щодо відшкодування витрат 
на заходи із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров‘ю громадян, майну, 
спорудам, навколишньому природному середовищу в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України або органи місцевого самоврядування в особі їх 
уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації 
зазначених у цій статті суб‘єктів підприємницької діяльності розрахуватися з усіма 
кредиторами. 

За зобов‘язаннями боржника - суб‘єкта підприємницької діяльності, що має суспільну 
цінність або особливий статус, може бути надана Кабінетом Міністрів України, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, в особі їх 
уповноважених органів. Під порукою розуміється обов‘язок особи, яка поручається за 
боржника, відповідати за виконання останнім усіх його грошових зобов‘язань перед 
кредиторами. 

Договір поруки за зобов‘язаннями боржника із відповідною заявою подається до 
господарського суду в письмовій формі. У заяві про поруку зазначаються: сума грошових 
зобов‘язань боржника перед кредиторами; графік погашення заборгованості. До заяви про 
поруку додаються документи, що підтверджують включення зобов‘язань за порукою до 
відповідного бюджету на дату надання поруки. 

Боржник і його поручитель зобов‘язані розпочати розрахунки з кредиторами відповідно 
до графіка погашення заборгованості, передбаченого порукою. У разі невиконання вимог в 
порядку і в строки, передбачені графіком погашення заборгованості, кредитори мають право 
пред‘явити до поручителя вимоги щодо стягнення неоплачених сум у порядку, 
передбаченому законодавством. Порушення поручителем своїх зобов‘язань стосовно 
кредиторів, що володіють однією третиною усіх вимог до боржника, може бути підставою 
для дострокового припинення процедур розпорядження майном боржника, санації та 
відкриття ліквідаційної процедури. 

 
2. Особливості санації сільськогосподарських підприємств 
Під сільськогосподарськими підприємствами розуміються юридичні особи, основним 

видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та переробка) 
сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої 
та переробленої) ними сільськогосподарської продукції становить не менше 50 відсотків 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/339-2013-%D0%BF/paran11#n11
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загальної суми виручки. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 
застосовуються також до рибних господарств, риболовецьких колгоспів, виручка від 
реалізації вирощеної (виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції та 
виловлених водних біологічних ресурсів становить не менше 50 відсотків загальної суми 
виручки. 

У разі продажу об‘єктів нерухомості, які використовуються для цілей 
сільськогосподарського виробництва та є власністю сільськогосподарського підприємства, 
що визнано банкрутом, за інших рівних умов переважне право на придбання зазначених 
об‘єктів належить сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам, 
розташованим у даній місцевості. Для забезпечення переважного права придбання майна 
боржника арбітражний керуючий надсилає повідомлення про продаж підприємства 
боржника, майна боржника особам, які займаються виробництвом або виробництвом і 
переробкою сільськогосподарської продукції і володіють земельною ділянкою, 
безпосередньо прилеглою до земельної ділянки боржника, а також опубліковує в 
друкованому органі за місцезнаходженням боржника інформацію про продаж підприємства 
боржника, його майна із зазначенням початкової ціни продажу підприємства боржника, його 
майна, що виставляються на торги. 

У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв‘язку з визнанням його 
банкрутом рішення щодо земельних ділянок, які є власністю такого підприємства, надані 
йому в постійне чи тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди. 

При введенні процедури розпорядження майном боржника аналіз фінансового 
становища сільськогосподарського підприємства повинен проводитися з урахуванням 
сезонності сільськогосподарського виробництва та його залежності від природно-
кліматичних умов, а також можливості задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які 
можуть бути одержані сільськогосподарським підприємством після закінчення відповідного 
періоду сільськогосподарських робіт.  Рішення про звернення з клопотанням до 
господарського суду про санацію сільськогосподарських підприємств приймається 
комітетом кредиторів за участю представника органу місцевого самоврядування. 

Санація сільськогосподарського підприємства вводиться на строк до закінчення 
відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для 
реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської 
продукції. Зазначений строк не може перевищувати п‘ятнадцяти місяців. 

Арбітражний керуючий продає майно боржника особі, що має право його переважного 
придбання, за ціною, визначеною на торгах. У разі якщо дві і більше заявки таких учасників 
торгів містять пропозиції щодо однакової ціни майна, переможцем торгів визнається учасник 
торгів, що раніше подав заявку на участь у торгах. 

 
3.  Особливості санації страховиків 
При розгляді справи про банкрутство страховика учасником провадження у справі про 

банкрутство визнається спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 
справах нагляду за страховою діяльністю. 

Арбітражний керуючий у справі про банкрутство страховика повинен скласти іспит за 
програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових 
організацій. 

Заява про порушення справи про банкрутство страховика може бути подана в 
господарський суд боржником, кредитором або іншим уповноваженим на це органом. 

При проведенні ліквідаційної процедури цілісний майновий комплекс страховика може 
бути проданий тільки у разі згоди покупця взяти на себе зобов‘язання страховика-банкрута 
за договорами страхування, за якими страховий випадок не настав до дня визнання 
страховика банкрутом. Покупцем цілісного майнового комплексу страховика може бути 
тільки страховик. У разі продажу цілісного майнового комплексу страховика у процедурі 
санації до покупця переходять всі права та обов‘язки за договорами страхування, за якими на 
дату продажу майна страховика страховий випадок не настав. 

У разі визнання господарським судом страховика банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури всі договори страхування, укладені таким страховиком, за якими страховий 
випадок не настав до дати прийняття зазначеного рішення, припиняються.  Страхувальники 
за договорами страхування, дії яких припиняються, мають право вимагати повернення 
частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно різниці між строком, на який 
був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв договір 
страхування, якщо інше не передбачено законодавством. 
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Страхувальники за договорами страхування, за якими страховий випадок настав до 
дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та 
відкриття ліквідаційної процедури, мають право вимагати страхові виплати. 

У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної 
процедури вимоги кредиторів за договорами страхування першої черги підлягають 
задоволенню в такому порядку: 

у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені частиною 
восьмою цієї статті; 

у другу чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені 
частиною восьмою цієї статті; 

у третю чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, 
передбачені частиною восьмою цієї статті; 

у четверту чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені 
частиною сьомою цієї статті; 

у п‘яту чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені 
частиною сьомою цієї статті; 

у шосту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування. 
10. У справах про банкрутство страховика мирова угода може бути затверджена 

господарським судом тільки після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої 
і другої черг, заборгованості за вимогами застрахованих осіб, вигодонабувачів, 
страхувальників за договорами обов‘язкового страхування, а також вимогами, пов‘язаними з 
відшкодуванням сум компенсаційних виплат і витрат у зв‘язку із здійсненням 
компенсаційних виплат за договорами обов‘язкового страхування. 

До заяви про затвердження мирової угоди разом із документами мають бути додані 
документи, що підтверджують погашення заборгованості. 

 
4. Особливості санації професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів 

спільного інвестування 
При розгляді справ про банкрутство юридичних осіб, що є професійними учасниками 

фондового ринку та інститутами спільного інвестування, учасником провадження у справі 
про банкрутство визнається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

Для цілей цієї статті під терміном "клієнт" розуміється інвестор у цінні папери або 
емітент цінних паперів, що уклав відповідну угоду з професійним учасником фондового 
ринку, який відповідно до цього Закону визнається боржником або банкрутом. 

Особливості процедури банкрутства професійних учасників фондового ринку та 
інститутів спільного інвестування, а також заходи щодо захисту прав та інтересів клієнтів 
установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за 
погодженням з державним органом з питань банкрутства. 

Розпорядник майна професійного учасника фондового ринку та інститутів спільного 
інвестування повинен мати сертифікат, що видається Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами 
в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. 

Розпорядник майна зобов‘язаний у десятиденний строк з дня його призначення 
надіслати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та клієнтам такого 
професійного учасника фондового ринку та інститутів спільного інвестування повідомлення 
про порушення провадження у справі про банкрутство та призначення розпорядника майна. 
У повідомленні зазначаються реквізити сертифіката, виданого розпоряднику майна 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також клієнту пропонується 
дати розпорядження щодо дій, які необхідно вчинити за правочинами, які були укладені з 
професійним учасником фондового ринку або інститутом спільного інвестування, що є 
боржником. 

Цінні папери, грошові кошти та інше майно, яке належить клієнтам професійного 
учасника фондового ринку та інститутам спільного інвестування, не включаються до складу 
ліквідаційної маси. 

З дня введення господарським судом процедури санації боржника чи визнання 
професійного учасника фондового ринку та інститутів спільного інвестування банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури цінні папери клієнтів підлягають поверненню клієнту, 
якщо інше не передбачено угодою керуючого санацією або ліквідатора з клієнтом.  Якщо 
вимоги клієнтів щодо повернення належних їм цінних паперів на пред‘явника, що мають 
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однаковий міжнародний ідентифікаційний номер, перевищують кількість таких цінних 
паперів, які перебувають у володінні професійного учасника фондового ринку та інституту 
спільного інвестування, повернення таких цінних паперів клієнтам здійснюється 
пропорційно їх вимогам. 

Вимоги клієнтів у незадоволеній їх частині визнаються грошовими зобов‘язаннями і 
задовольняються в порядку черговості.  

 Під час проведення санації професійного учасника ринку цінних паперів та інститутів 
спільного інвестування керуючий санацією має право передати цінні папери, передані 
такому професійному учаснику ринку цінних паперів клієнтами, іншому суб‘єкту 
підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію професійного учасника ринку 
цінних паперів.  

 Цінні папери, що належать професійному учасникові ринку цінних паперів і 
обертаються на організованому ринку цінних паперів, підлягають продажу на торгах 
організатора торгівлі на ринку цінних паперів. У разі якщо зазначені цінні папери не 
допущені до торгів організатора торгівлі на ринку цінних паперів, вони підлягають продажу 
на аукціоні. 

 
5. Особливості санації емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя 

фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю 
У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно емітента чи 

управителя іпотечних сертифікатів іпотечні активи не включаються до складу ліквідаційної 
маси такого емітента або управителя. Розпорядження цими активами здійснюється 
відповідно до законодавства про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 
іпотечним боргом та іпотечні сертифікати. У разі порушення провадження у справі про 
банкрутство стосовно управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду 
операцій з нерухомістю кошти та майно, що перебувають в управлінні управителя, не 
включаються до складу ліквідаційної маси такого управителя. Розпорядження цими коштами 
та майном здійснюється відповідно до законодавства про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю. 
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