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Вступ. Економічні перетворення, що здійснюються нині в Україні, загострення ринкової
конкуренції і глобалізація економіки зумовлюють проблеми існування підприємств та їх
ефективного функціонування. З часом, багато організацій втрачають конкурентоспромож-
ність, стикаються з фінансовими проблемами, або ще гірше, стають банкрутами і змушені
припиняти свою діяльність.

Питанням ліквідації підприємств присвячені праці багатьох науковців і практиків, серед яких
Т. Д. Аіткулов, М. І. Брагінський, О. М. Вінник, В. К. Джунь, А. І. Дмитренко, А. В. Коровайко,
В. В. Мамутов, О. В.Манойленко, С. В. Мартишкін, О. А. Наумов, М. В. Тєлюкіна, В. С. Щерби-
на та багато інших. З огляду на ключові принципи концепції управління вартістю суб’єкта гос-
подарювання питання ліквідації підприємств висвітлені у працях О. Г.Мендрула, який розглядав
ліквідацію як свідчення невдалого управління підприємствами та їх вартістю [1]. Така позиція
викликає науковий інтерес і потребує детального дослідження.

Постановка завдання. Соціально-економічні та політичні чинники суттєво впливають на
процеси реформування законодавчо-нормативної бази України. Нині принципи та підходи до ве-
дення підприємницької діяльності змінюються, що передбачає перегляду процедури припинення
діяльності суб’єкта господарювання, яка має серйозні недоліки і потребує детального вивчення.

З огляду на це, мета дослідження полягає у висвітленні технології ліквідації підприємства
згідно діючого законодавства України, пошуку шляхів її оптимізації з огляду на міжнарод-
ний досвід та активізацію вітчизняних економічних реформ.
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Результати. У даний час в Україні зустрічаються чимало підприємств, що існують лише
на папері, оскільки фактично фінансово-господарська діяльність не ведеться. Проте власники
підприємства не ліквідовують його, бо даний процес є складним і довготривалим, а також
супроводжується численними проблемами, обумовленими матеріальними витратами, витра-
тами часу, а також складністю і відсутністю в законодавстві чіткого порядку проведення цієї
процедури. Не зважаючи на те, що цього року Україна в рейтингу легкості ведення бізнесу
Doing business 2015 зробила прорив, увійшовши в топ-100 і посівши 96 місце, насправді не
набагато пройшла вперед на внутрішньому законодавчому рівні. Адже, при ліквідації під-
приємства в разі визнання його банкрутом, процедура вирішення проблем неплатоспромож-
ності порівняно з європейськими країнами залишилася на досить низькому рівні. Вона вима-
гає значних витрат часу та коштів, унаслідок чого підприємства знецінюються, а це
негативним чином відображається не тільки на фінансовому стані підприємців, а й на еконо-
міці країни загалом. Так, наприклад, тривалість процедури банкрутства в Україні в серед-
ньому складає 2,9 року, що на півроку довше, ніж у країнах Європи та Центральної Азії
(2,3 року). Вартість процедури банкрутства в Україні складає 42 % (від величини середнього
доходу на душу населення), а для країн Європи та Центральної Азії цей показник складає
13 %. Тобто, витрати, які супроводжують процедуру банкрутства в Україні набагато вищі,
ніж середній рівень по регіону.

За даними незалежної асоціації банків України негативна ситуація прослідковується та-
кож із коефіцієнтом стягнення, який відображає рівень задоволення вимог кредиторів. В
Україні він дорівнює лише 8,2 (центів на долар), тоді як у країнах Європи та Центральної
Азії цей показник майже в 5 разів вищій і складає 37,1, а для країн з високим рівнем доходу
на душу населення взагалі рівний 70,6 (у 8 разів вищій). Це дає підстави констатувати, що
найпроблемнішим напрямком для вітчизняного підприємництва є рівень задоволення креди-
торських вимог, у тому числі й у процедурах банкрутства. Отже дана система має низку не-
доліків і потребує адміністративного реінжинірингу, а також детального дослідження.

Процес ліквідації підприємств зазвичай передбачає певну послідовність дій, а спеціальні
правила й різні виключення в цій процедурі виписано в низці нормативно-законодавчих ак-
тів. У ході дослідження враховані правові норми, що діють з 1 січня 2004 року Цивільного
Кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-1V (далі — ЦКУ [2]) і Господарського Кодексу
України від 16.01.2003г. № 436-1V (далі — ГКУ [3]), а також положення Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців» від 15-05.2003 р.
№755-IV [4], що вступив в силу з 1 липня 2004 року.

Етапи проведення ліквідації підприємства розглянуті послідовно, враховуючи основні
моменти, що допоможуть розкрити суть проведення процедури ліквідації підприємства з
найменшими моральними і матеріальними витратами для ліквідаторів.

Оскільки, процес ліквідації підприємства повинен бути чітким і послідовним, то його
можна представити у вигляді певного алгоритму. Даний алгоритм зображено на рис. 1.
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Рис.1. Алгоритм процедури ліквідації підприємства

Згідно ч. 2 ст. 104 ЦКУ [2] юридична особа є такою, що припинила свою діяльність (тоб-
то ліквідованою або реорганізованою) з дня внесення в єдиний державний реєстр запису про
це. У даний час таким реєстром є Єдиний державний реєстр підприємств і організацій Украї-
ни (ЄДРПОУ), порядок створення і ведення якого затверджений постановою КМУ № 118 [5].

Згідно ст. 59 ГКУ [3] і ст. 104 ЦКУ [2] юридична особа припиняє своє існування шляхом
ліквідації або реорганізації. Ліквідація, як і реорганізація, це один із способів припинення
юридичної особи. Важливою відмінністю ліквідації від реорганізації є те, що юридична осо-
ба реорганізується в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим
юридичним особам — правонаступникам. При ліквідації юридичної особи відбувається при-
пинення усіх її прав і обов’язків без правонаступництва, тобто без переходу прав і обов’язків
до інших суб’єктів господарювання.

Слід зазначити, що в чинному законодавстві України застосовуються різні термінологічні
поняття, що розкривають зміст «припинення юридичної особи» та «припинення діяльності
юридичної особи». Проте між цими двома поняттями є істотна відмінність, а тому юридична
термінологія повинна бути чіткою та однозначною.

Припинення діяльності підприємства ще не означає, що підприємство припиняється у ці-
лому, тоді як припинення підприємства завжди і в усіх випадках тягне за собою припинення
його діяльності. Тобто поняття «припинення суб’єкта підприємницької діяльності» є шир-
шим за змістом, ніж «припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності».
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Недостатнє інформування юридичних осіб з цього приводу може призвести до того, що
вони помилково можуть зробити не те, що їм треба.

З огляду на це, така інформація повинна розповсюджуватися більш широко, або повідом-
лятися ліквідаторам відповідними органами на початку здійснення процесу ліквідації.

Як відомо, ліквідація підприємства буває добровільною та примусовою (за рішенням су-
ду). У будь-якому з цих випадків ліквідація — це результат невдалого управління підприємс-
твом та його вартістю.

Спочатку детально розглянемо добровільну ліквідацію. Добровільна ліквідація підприєм-
ства здійснюється за рішенням його власника (засновників) або органів, уповноважених на
це засновницькими документами (органи управління громадськими організаціями, відпові-
дальні державні органи управління і т. д.).

Рішення про ліквідацію підприємства оформляється документально шляхом віддзерка-
лення такого рішення в: наказі (рішенні) — при ліквідації приватного підприємства; прото-
колі зборів учасників — при ліквідації господарських товариств.

Ліквідація підприємств різних організаційно-правових форм здійснюється по-різному.
Особливості ухвалення і оформлення рішення про ліквідацію підприємств різних організа-
ційно-правових форм наведені в табл.1

Таблиця 1
ОСОБЛИВОСТІ УХВАЛЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ РІШЕННЯ

ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ

Рішення про ліквідацію
Організаційно-правова форма

приймається оформлюється

Приватне підприємство Власником Розпорядженням або наказом по
підприємству

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю Зборами учасників Протоколом зборів учасників

Повне і командитне товариство Зборами учасників з повною від-
повідальністю

Протоколом загальних зборів
учасників

Акціонерне товариство Загальними зборами акціонерів Протоколом загальних зборів ак-
ціонерів

Наступним важливим моментом є питання щодо того, хто ж саме здійснює ліквідацію?
Відповідно до ч. 1 ст. 60 ГКУ [3] процедура ліквідації здійснюється ліквідаційною комісією,
що створюється власником підприємства або уповноваженим органом, причому по їх рішен-
ню в ролі ліквідаційної комісії може виступати орган управління даного підприємства.

Буквально це означає, що до складу комісії увійдуть особи, що здійснюють управління
підприємством, а функції по ліквідації підприємства будуть ними виконуватися в рамках
трудових функцій. На невеликих підприємствах ліквідація може здійснюватися однією фізи-
чною особою — ліквідатором, яким може бути і директор.Крім того, відповідно до ч. 2 ст.
105 ЦКУ [2] таке призначення ліквідаційної комісії повинне узгоджуватися з органом, що
здійснює державну реєстрацію.Рішення про створення ліквідаційної комісії (або іншого ор-
гану, на який покладається здійснення ліквідації підприємства), її склад і повноваження офо-
рмляються документально у вигляді: наказу або положення про ліквідаційну комісію, прото-
колу зборів акціонерів (засновників) підприємства.

Нормативними документами склад ліквідаційної комісії у разі добровільної ліквідації
підприємства не регламентований. Проте, як правило, в неї входять керівник підприємства,
головний бухгалтер і інші (звичайно, головні) фахівці. Число членів ліквідаційної комісії по-
винне бути непарним і складати не менше трьох осіб, що зручно при підрахунку голосів з
метою ухвалення яких-небудь рішень. До складу ліквідаційної комісії можуть бути включені
і особи із сторонніх організацій (наприклад, фахівці з аудиторської, консалтингової фірм).
При ліквідації підприємства, в статутному фонді якого є державна частка, до складу комісії
включається представник власника держмайна відповідного державного органу.

Слід мати на увазі, що ліквідаційна комісія не має статусу юридичної особи, а підприємс-
тво, що ліквідується в період її роботи не втрачає статус юридичної особи. До обов’язків лік-
відаційної комісіївходить:

 публікація оголошення про ліквідацію в спеціальному офіційному друкарському ви-
данні органу державної влади або органу місцевого самоврядування по місцезнаходженню
суб’єкта господарювання;
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 проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків підприємства;

 оцінка майна підприємства, оскільки саме з майна підприємства, що ліквідується задо-
вольнятимуться претензії кредиторів;

 виявлення дебіторів підприємства і проведення роботи по стягненню їх заборгованості;
 виявлення кредиторів підприємства, в т.ч. персональне письмове повідомлення явних

(відомих) кредиторів;
 складання проміжного ліквідаційного балансу і передача його на твердження учасни-

кам юридичної особи або органу, що ухвалив рішення про ліквідацію;
 задоволення претензій кредиторів. У разі недостатності у підприємства, що ліквідуєть-

ся засобів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна та-
кого суб’єкта;

 передача майна, що залишилося у підприємства після задоволення вимог кредиторів, учас-
никам (якщо інше не встановлене засновницькими документами підприємства або законом);

Під час проведення ліквідації підприємства (ліквідаційних заходів) ведення бухгалтерсь-
кого і податкового обліку на даному підприємстві здійснюється в загальному порядку. Так,
згідно ст. 8 Закону про бухгалтерській облік [5], бухгалтерський облік на підприємстві ве-
деться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Ліквідованим же під-
приємство, вважається з моменту виключення його з ЄДРПОУ, і лише з цієї миті воно втра-
чає статус юридичної особи. А тому ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, що
ліквідується є обов’язковим.

Після виключення підприємства з ЄДРПОУ, державний реєстратор не пізніше, ніж за на-
ступний робочий день з моменту реєстрації припинення юридичної особи в результаті його
ліквідації, зобов’язаний направити відповідним органам статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про про-
ведення державної реєстрації припинення юридичної особи з вказівкою номера і дати вне-
сення відповідного запису в Єдиний реєстр, а також відомості з реєстраційної картки на про-
ведення державної реєстрації припинення юридичної особи.Ці відомості є підставою для зняття
юридичної особи з обліку вищезазначених органів. Відміна державної реєстрації позбавляє під-
приємство статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з ЄДРПОУ.

Питання регламентації процесу роботи ліквідаційної комісії повністю лежить на власнику
підприємства, оскільки на сьогодні не існує нормативного документа, що відображає поря-
док роботи ліквідаційної комісії.

Одним з варіантів рішення питання регламентації роботи ліквідаційної комісії може служити
розробка власником Положення про ліквідаційну комісію (далі — Положення). У вказаному до-
кументі детально описуватиметься порядок роботи ліквідаційної комісії. Основними моментами,
які повинні знайти віддзеркалення в такому Положенні, на нашу думку, мають бути:

 поіменний склад ліквідаційної комісії;
 функції ліквідатора або голови і кожного з членів комісії;
 періодичність засідань комісії;
 порядок ухвалення рішень (особисто чи головою колегіальної комісії);
 порядок і форма документів, якими оформлятимуться результати роботи комісії;
 періодичність, терміни і порядок представлення звітів про хід ліквідації власнику(ам);
 відповідальність ліквідатора або голови і членів комісії за невиконання або неналежне

виконання своїх обов’язків.
Тепер перейдемо до розгляду процесу примусової ліквідації. Примусова ліквідація під-

приємства здійснюється за рішенням господарського суду.Відміна державної реєстрації здій-
снюється на підставі рішення суду (господарського суду) у випадку:

 визнання недійсними або такими, які суперечать законодавству, засновницьких докуме-
нтів;

 здійснення діяльності, що суперечить засновницьким документам і законодавству
України;

 невчасного повідомлення суб’єктом підприємницької діяльності про зміну його назви,
організаційної форми, форми власності і місцезнаходження;

 визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкротом (у випадках, передбачених за-
конодавством);

 неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій,
документів фінансової звітності згідно законодавству;

 визнання судом недійсної державну реєстрацію юридичної особи у зв’язку з допущени-
ми при його створенні порушеннями, які неможливо усунути.
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Відповідно до ч. 2 ст. 60 ГКУ [3]орган, що ухвалив рішення про ліквідацію підприємства,
встановлює порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кре-
диторам. Отже, у разі ухвалення господарським судом рішення про відміну державної реєст-
рації підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності, саме господарський суд повинен
виконати дії, пов’язані з визначенням порядку і терміну проведення ліквідації підприємства.

Проте чинне законодавство, регулююче діяльність господарського суду і порядок дозволу
господарських суперечок (Закон України «Про судоустрої України» від 07.02.2002 р. №3018-
111 [6] і Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-ГН [3]), не мі-
стить правового механізму ліквідації підприємства господарським судом.

Призначення ліквідаційної комісії і дії, пов’язані з її роботою, проводяться госпо-
дарським судом виключно в рамках процедури банкрутства на підставі Закону про бан-
крутство [7].

У випадках, коли господарськими судами розглядаються справи про відміну державної
реєстрації підприємств, визнанні недійсними їх засновницьких документів або рішень про їх
створення, а також про ліквідацію підприємств, і ухвалюються відповідні судові рішення,
здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією підприємства, покладається на власника (влас-
ників) даного підприємства або на уповноважений їм (ними) орган, якому (яким) прямує ко-
пія рішення господарського суду з вимогою здійснити такі заходи.

Проте, у разі, коли власники підприємств, щодо яких господарським судом ухвалене рі-
шення про відміну державної реєстрації, не виконують ухвалу суду, не здійснюють процеду-
ру ліквідації і не подають в органи державної реєстрації необхідні документи, відсутні під-
стави для виключення таких підприємств з ЄДРПОУ (для господарських товариств — для
внесення запису в ЄДРПОУ про його ліквідацію).

Отже, не дивлячись на абсолютно різні підстави для самоліквідації і вимушеної ліквідації
(за винятком випадків ліквідації підприємства, визнаного банкротом) процедура ліквідації в
обох випадках аналогічна, а саме: виконання всіх заходів, пов’язаних з ліквідацією підпри-
ємства, покладається на власника даного підприємства або уповноважений ним орган. Різни-
ця лише в тому, що при «вимушеній» ліквідації обов’язок виконати вказані заходи поклада-
ється господарським судом на власника підприємства або уповноважений орган (шляхом
викладу відповідних вимог в рішенні).

Слід мати на увазі, що якщо за заявою про визнання недійсними засновницьких докумен-
тів вони визнані недійсними в «певній частині» і це не спричиняє за собою недійсності за-
сновницьких документів в цілому,то господарський суд не має правових підстав зобов’язати
власника (орган, уповноважений створювати підприємство) здійснювати його ліквідацію.

Не меншої уваги потрібно приділити і підприємствам, які визнані банкрутами, адже про-
цедура їх ліквідації має свої особливості. Згідно з ч. 3 ст. 104 ЦКУ [2] при визнанні підпри-
ємства банкрутом його ліквідація провадиться згідно з ліквідаційною процедурою, передба-
ченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» [7] за якою припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності здійс-
нюється для задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна. В
свою чергу боржник — суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої
грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку
їх сплати. А грошове зобов’язання — зобов’язання боржника заплатити кредитору певну
грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбаче-
них цивільним законодавством України. Склад і розмір грошових зобов’язань, в тому числі
розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з
урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в
господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

Важливою особливістю процедури банкрутства, передбаченою Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [7], є створення
умов для збереження підприємства, його майна, робочих місць. Так, згідно зі ст. 3 зазначено-
го закону, засновники (учасники) боржника — юридичної особи, власник майна, центральні
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зо-
бов’язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємства-боржника
та втрати його вартості. Задля відновлення платоспроможності боржника після порушення
провадження у справі про банкрутство застосовуються такі процедури: розпорядження май-
ном боржника; санація; мирова угода:

1. розпорядження майном боржника — система заходів щодо нагляду та контролю за
управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефек-
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тивного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового
становища;

2. санація — система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банк-
рутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на
оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, відновлення його вартості, а
також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування,
реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та ви-
робничої структури боржника. Але, хоч санація і є альтернативою ліквідації, зважаючи на
тяжкий фінансовий стан підприємства, відновити його вартість не вдається. Та не зважаючи
на це, вона все ж таки дає прерогативи до закладення підвалин відновлення, використовуючи
заходи вартісного менеджменту;

3. мирова угода — домовленість між боржником і кредитором (групою кредиторів) про
відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобов’язання за угодою сторін
(прощення боргів).

В іншому випадку боржник визнається банкрутом і починається процедура ліквідації. Го-
сподарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквіда-
ційну процедуру. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців.
Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців.

Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної проце-
дури здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у
п’ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом із зазначенням:

• найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;
• найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банк-

рутство;
• дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури;
• відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).
 З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління)

юридичної особи — банкрута.
До складу ліквідаційної комісії включаються представники кредиторів, фінансових орга-

нів, а в разі необхідності — також представники державного органу в справах нагляду за
страховою діяльністю, Антимонопольного комітету України, державного органу з питань
банкрутства, якщо банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів місце-
вого самоврядування.

Далі процедура примусової ліквідації підприємства подібна до добровільної. Відмінністю
є те, що дії ліквідатора при виконанні даної процедури контролює господарський суд, а та-
кож даний вид ліквідації має певні нюанси, через те, що підприємство, яке ліквідується є бо-
ржником та повинне враховувати свою залежність від кредиторів.

Висновки. Проаналізувавши різні аспекти процедури добровільної і примусової ліквіда-
ції в Україні, можна дійти деяких висновків. Так, на практиці, згадана процедура є досить
складним механізмом і потребує спрощення. Вважаємо, що для спрощення процедури лікві-
дації підприємств, законодавцю необхідно «реформувати» систему з самого початку, тобто
ще з моменту реєстрації підприємства.

На даний момент Єдиний Державний Реєстр Підприємств та організацій України — це
комп’ютерна програма, яка була створена в липні 2004 року, що дає збої як унаслідок своєї
недосконалості, так і через відсутність досвіду роботи у реєстраторів. Великий мінус даної
«системи» — відсутність реєстрації за принципом «єдиного вікна». Підприємець як ходив по
різних інстанціях, так і ходитиме. Адже автоматизований обмін інформацією між державним
реєстратором і податковими, статистичними органами не налагоджений. Немає його ні з Пе-
нсійним, ні з соціальними фондами. І якщо до податкової підприємець ще доходить, то до
фондів не поспішає. А це означає, що на облік стають не всі та відраховувати внески не зби-
раються. Хто і як потім виловлюватиме цих нових неплатників, поки невідомо. Як невідомо і
те, коли вивчать Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-
підприємців» банкіри, митники і податківці, які вимагають від компаній термінової заміни
діючих реєстраційних свідоцтв на нові. Адже в законі чорним по білому написано, що ці до-
кументи підлягають обміну впродовж півтора року.

Якщо буде чітко налагоджена система реєстрації за принципом «єдиного вікна», то відпо-
відно проходження довгострокової процедури ліквідації підприємства стане, якщо не набага-
то швидшим, то чіткішим і зрозумілішим для рядового підприємця. Ідеальним методом ре-
єстрації (ліквідації) підприємства є електронний реєстратор, за допомоги якого зареєструвати
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підприємство можна за допомогою комп’ютера, не виходячи з будинку (як це вже робиться в
розвинутих країнах). Але в Україні існують суттєві перепони, щодо поширення практики
електронного підпису.
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