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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
На сьогодні банкрутство підприємств в Україні сприй�

мається в суспільстві неоднозначно. Оскільки, з одного
боку, банкрутство є засобом усунення збиткових
підприємств, які в подальшому не спроможні здійснювати
свою виробничо�господарську діяльність, а з другого боку,
в кожному конкретному випадку банкрутство підприємства,
безумовно, стає трагедією для його власників, працівників,
які втрачають робочі місця, партнерів по бізнесу, які в разі
визнання підприємства банкрутом навряд чи зможуть по�
вернути його заборгованість перед ними. До того ж, це стає
проблемою і для держави, яка в данному випадку втрачає
платників податків, що негативно позначається на її фінан�
сових можливостях та виконанні покладених на неї функцій.

Крім того, банкрутство особливо небезпечних під�
приємств може мати негативні соціально�екологічні на�
слідки. Вони зумовлені заподіянням шкоди життю та здо�
ров'ю громадян, їх майну та навколишньому природному
середовищу. А банкрутство великих, так званих містоутво�
рюючих, підприємств, які мають стратегічне значення для
країни, знижує економічний потенціал країни та негативно
позначається на рівні розвитку регіону, де вони розташо�
вані. Останнім часом в Україні зростає кількість фіктивних
банкрутств, практика застосування яких уже певний час
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використовується в Росії, на сьогодні вони набувають все
більшого розповсюдження в Україні. Фіктивне банкрутство
здійснюється шляхом прямого обману та введення в оману
кредиторів з метою доведення до банкрутства платоспро�
можного підприємства. Однією з цілей таких дій є перероз�
поділ прав власності шляхом приховування або передачі
майна боржника підконтрольним чи спорідненим особам.
Навмисне доведення до банкрутства також направлено на
переділ власності. Однак якщо легальна зміна власника
відбувається з урахуванням критерію суспільної ефектив�
ності, то навмисне банкрутство завдає шкоди інтересам сус�
пільства в особі кредиторів підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі дослідження банкрутства та антикризового

управління присвячено праці багатьох вітчизняних та зару�
біжних спеціалістів, серед яких: С. Бєляєв, Р. Біловал, Т.
Білоконь, А. Гордєєва, Н. Григор'єва, Ю. Зайченко, Л. Ліго�
ненко, К. Мараховська та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У роботах, присвячених проблемам тіньової економіки,
питання протиправних банкрутств розглядаються рідко.
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Незважаючи на те, що, на думку практиків, подібні банк�
рутства є однією з найбільш нагальних проблем у розвитку
інституту банкрутства України, в економічній літературі
рівень інтересу до цієї теми залишається на вкрай низькому
рівні. Поряд з цим потребують подальшого вивчення основні
чинники фінансової неспроможності підприємств України
в умовах світової фінансової кризи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є протиправні банкрутства як еле�

мент тіньового інституту неплатоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним
ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність
суб'єкта господарювання задовольнити вимоги кредиторів
щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити
обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди.

Згідно із Законом "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом", банкрутство —
визнана господарським судом неспроможність боржника
відновити свою платоспроможність за допомогою процедур
санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги креди�
торів не інакше як через застосування ліквідаційної проце�
дури [1].

У сучасній Україні після набрання чинності Закону Ук�
раїни "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" стали широко розповсюджува�
тися нові види правопорушень у сфері банкрутства: кримі�
нальні банкрутства — злочини, які полягають у навмисно�
му доведенні підприємства до банкрутства та проступки у
сфері банкрутства, — це всі інші правопорушення в сфері
банкрутства, не визнані злочинами (приховування стійкої
фінансової неспроможності, незаконні дії у разі банкрут�
ства, фіктивне банкрутство).

Норми українського законодавства, пов'язані з питан�
нями протиправних банкрутств, розвивалися значно по�
вільніше, ніж інститут банкрутства в цілому.

Протиправні банкрутства належать до відносин у сфері
економічної діяльності, тому доцільно звернутися до еко�
номічних аспектів цього явища. Однозначно відповісти на
питання про місце протиправних банкрутств в економічній
системі складно. Причина полягає в тому, що в наведених
класифікаціях [8, с. 13—14; 9, с. 126] критерії віднесення тієї
чи іншої діяльності до того чи іншого сегмента неформаль�
ної та (або) тіньової економіки, на наш погляд, не досить
чіткі.

Альтернативним підходом до визначення структури
неформальної та (або) тіньової економіки є підхід В. В. Ра�
даєва [10, с. 40], який обумовлений чіткістю критеріїв при
виділенні сегментів тіньової економіки. Найбільш широким
поняттям в даному випадку виступає неформальна економ�
іка. За критерієм "ступінь легальності економічних дій", ви�
діляються: правова економіка, позаправова економіка, на�
півправова економіка і нелегальна (чи кримінальна) еконо�
міка.

Правовий сегмент тіньової економіки визначається як
економічна діяльність, що не фіксується у звітності та до�
говорах, але в той же час не порушує ні діючих законів, ні
прав інших господарських агентів ("білі ринки"). Прикла�
дом такої діяльності є натуральне виробництво домашніх
господарств.

Позаправова економіка розглядається як економічна
діяльність, що не переступає рамки чинного законодавства,
оскільки перебуває у нерегламентованих законом зонах, але
при цьому систематично порушує права інших господарсь�
ких агентів ("рожеві ринки"). Серед її прикладів деякі по�
рушення, пов'язані з екологічною безпекою, лобіювання на
користь окремих господарських суб'єктів.

Напівправова економіка являє собою економічну
діяльність, цілі якої відповідають законодавству, але періо�
дично виходить за його межі ("сірі ринки"). Її приклади:
ухилення від сплати податків, робота без патенту та ліцензії
і т. д.

Нелегальна, кримінальна економіка виступає як еконо�
мічна діяльність, заборонена законом, систематично його
порушує ("чорні ринки"). Її приклади: наркобізнес, незакон�
на торгівля зброєю, рекет і т. д.

Ця класифікація багато в чому повторює попередні,
добре відомі класифікації, незважаючи на введення четвер�
того сегмента — позаправова економіка. В цій класифікації

критерії виділення сегментів чітко конкретизовані. Сірі і
чорні ринки, діяльність на яких переслідується законом,
В.В. Радаєв відносить до тіньової економіки. Остання ділить�
ся на дві частини: легальну економіку за своїми цілями і
змістом, але пов'язану з періодичними порушеннями зако�
ну щодо характеру коштів, які використовуються, і кримі�
нальну економіку, пов'язану зі свідомим порушенням зако�
ну як за коштами, так і за цілями діяльності.

Спільною ознакою правопорушень "фіктивне банкрут�
ство", "доведення до банкрутства", "приховування стійкої
фінансової неспроможності" і "незаконні дії у разі банкрут�
ства" є їх суб'єктивна сторона, яка характеризується пря�
мим умислом: особа, яка скоює злочин, усвідомлює сусп�
ільно небезпечний характер своїх дій, передбачає їх сусп�
ільно небезпечні наслідки і бажає їх настання.

Метою ініціаторів таких правопорушень є отримання
доходу за рахунок порушення цивільних прав кредиторів,
найманих робітників та інтересів держави. Виходячи з цьо�
го, такі правопорушення являють собою елемент тіньової
економіки в її кримінальній частині, поряд з такими явища�
ми, як незаконна торгівля зброєю, рекет і т. д.

Подібна характеристика протиправних банкрутств
підкреслює значну соціальну небезпеку даного явища, що
порушує такі важливі ринкові принципи, як добропо�
рядність і заборона кримінальних форм поведінки в еко�
номічній діяльності.

У зв'язку зі складністю проблеми, в Україні існують різні
підходи до визначення цілей використання процедур банк�
рутства в господарській практиці. На нашу думку, найбільш
адекватними потребами практики сучасного господарюван�
ня в Україні є напрями використання інституту банкрутства,
визначені в газеті "Бізнес", де банкрутство в Україні розг�
лядається: як спосіб мінімізації податків; з метою повернен�
ня боргу; як інструмент зміни власників; з метою "консер�
вації" власності та з метою так званої "рубки хвостів" [2,
с. 17].

В умовах великого розміру дебіторської та кредиторсь�
кої заборгованості між підприємствами в Україні на перше
місце виступає таке використання процедур банкрутства,
як повернення боргу. Оскільки інколи підприємства�борж�
ники, навіть маючи гроші, не "поспішають" повертати їх кре�
диторам, то справа про банкрутство змушує їх задовольни�
ти вимоги кредиторів одразу, адже сама процедура банк�
рутства супроводжується обов'язковою публікацією в дру�
кованих органах оголошення про банкрутство підприємства
[6, с. 413]. Таке повідомлення може значно зашкодити
іміджу фірми або навіть стати причиною її кризового стану
через масове подання заяв від усіх інших кредиторів.

Значний розмір податкового навантаження на підприє�
мства в Україні змушує їх використовувати процедури бан�
крутства з метою мінімізації величини податків. Даний на�
прям використання інституту банкрутства пов'язаний з тим,
що банкрутство боржника, згідно з чинним законодавством,
дозволяє кредитору зменшити базу оподаткування (вало�
вий дохід) на суму грошових зобов'язань боржника перед
кредитором, якщо кредитор звернувся в господарський суд
і було винесено постанову про визнання боржника банкру�
том та відкрито ліквідаційну процедуру.

В Україні особливої актуальності в останні роки набу�
ває використання інституту банкрутства як інструменту
зміни власників. При порушенні справи про банкрутство
вирішальне значення у прийнятті рішення стосовно засто�
сування щодо боржника певних судових процедур має ко�
мітет кредиторів, який може приймати рішення щодо звер�
нення до арбітражного суду про припинення повноважень
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) та про призначення нового, канди�
датуру якого вони мають право запропонувати [6, с. 141].
Тобто окремий кредитор, який має свого представника у
раді кредиторів, може викупити всі боргові зобов'язання
підприємства, що дозволяє йому отримати його основні ак�
тиви.

Крім того, в рамках даного аспекту використання інсти�
туту банкрутства з метою зміни власника, банкрутство дер�
жавного підприємства може також ініціюватися з метою
його "недорогої" приватизації.

Інститут банкрутства в Україні також може викорис�
товуватися з метою "консервації" власності. У даному ви�
падку, якщо керівництво або працівники не "бажають" при�
ватизації підприємства, заяву про порушення справи про
банкрутство згідно із Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкру�
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том" може подати і сам боржник, ініціюючи тим самим по�
рушення провадження у справі про банкрутство [3, с. 31].
При цьому може бути винесена ухвала про зупинення про�
цесу приватизації до припинення провадження у справі про
банкрутство підприємства. Тобто процес приватизації може
призупинитися на невизначений час.

Аналіз судово�слідчої практики свідчить про те, що най�
частіше при банкрутстві реалізуються схеми, які передба�
чають акумулювання всіх пасивів на підприємстві�боржни�
ку з метою збільшення його неплатоспроможності та виве�
дення його активів на новостворене підприємство ще до
початку процедури банкрутства. Дані схеми реалізуються,
як правило, такими шляхами:

1. Передача майна підприємства�боржника в статутні
капітали новостворених юридичних осіб в обмін на отри�
мання неадекватної частки участі (акцій) в них. При цьому
вартість майна, що передається в статутний капітал нових
юридичних осіб, може значно занижуватися відносно його
реальної ринкової вартості.

2. Погашення заборгованості за будь�якими зобо�
в'язаннями перед конкретним кредитором, де розмір вимог
кредитора значно завищений у порівнянні з основним бор�
гом. У цьому разі заборгованість збільшується за рахунок
сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків.

3. Укладення договорів про надання послуг нематері�
ального характеру (маркетингових, консалтингових, юри�
дичних тощо). Умови укладеного договору можуть не відпо�
відати фактичній вартості наданих послуг.

4. Безоплатна передача майна у вигляді надання допо�
моги, дарування.

5. Прямий продаж майна підприємства�боржника за
заниженою ціною або його обмін на інше майно, вартість
якого завищена, або на майно, що не представляє інтересу
для господарської діяльності цього підприємства.

6. Прийняття хибних управлінських рішень у сфері уп�
равління виробництвом, які негативно відображаються на
фінансовому стані підприємства.

7. Приховування боржником реальної до стягнення де�
біторської заборгованості, що дає можливість зробити роз�
рахунки з кредиторами, майна або інформації про майно
підприємства та ін.

Зловживання з боку кредиторів полягають у тому, що
вони прагнуть не одержати борг, а незаконно перехопити
управління бізнесом боржника чи незаконно довести його
до банкрутства для того, щоб за невиправдано низькою
ціною скупити його активи, тобто прагнуть до переділу влас�
ності. Суспільна небезпека цих дій полягає в тому, що вони
знижують інвестиційну активність у державі, оскільки інве�
стиції можуть бути незаконно захоплені.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Через непрозорість цілого ряду процедур банкрутства
воно може використовуватися як дуже зручний інструмент
для різних махінацій і зловживань.

З економічної точки зору протиправні банкрутства мо�
жуть бути визначені як елемент тіньової економіки в її кри�
мінальній частині, тобто економічна діяльність, пов'язана з
навмисним порушенням закону, що дозволяє розглядати їх
як частину тіньового інституту банкрутства.

У результаті дослідження протиправних банкрутств,
було розглянуто схеми їх реалізації як під виглядом легаль�
них операцій, так і прямі порушення законодавства.

Попри неоднозначність і суперечливість явища банкрут�
ства в Україні, необхідно розуміти, що банкрутство є нор�
мальною процедурою, спрямованою на відновлення платос�
проможності боржника або його ліквідації в разі неможли�
вості подальшої діяльності. Проте наявність в Україні знач�
ної кількості збиткових підприємств унеможливлює вико�
ристання повною мірою процедур банкрутства.

Одним із шляхів зменшення популяризації протиправ�
них банкрутств в Україні має стати вдосконалення методи�
ки виявлення таких банкрутств і обов'язковість її "поголов�
ного" застосування на практиці при відкритті судового про�
вадження у справі про банкрутство.
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