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Ризикованість бізнесу, мінливість умов господарювання, не-
достатня забезпеченість необхідними ресурсами функціонування,
прийняття неправильних управлінських рішень можуть призво-
дити до зниження ефективності діяльності підприємства, погір-
шення його фінансово-майнового стану та неплатоспроможності.
У випадку відсутності адекватної. вчасної та релевантної реакції
менеджменту суб’єкта господарювання на вказані загрози під-
приємство може опинитися перед необхідністю припинення своєї
діяльності. Разом з тим ліквідація підприємства спроможна бути
дієвим інструментом у рамках антикризового управління, що до-
зволить власникам та іншим його стейкхолдерам суттєво обме-
жити власні втрати та зберегти авансовані кошти.

Дослідження останніх наукових публікацій у вказаній царині
дозволило ідентифікувати недостатньо повне відображення зна-
чення, різновидів і критеріїв доцільності ліквідації підприємства
за сучасних умов розвитку ринкових відносин. Процедура лікві-
дації підприємства в Україні регулюється багатьма нормативно-
правовими актами, зокрема її загальний порядок описано у Циві-
льному та Господарському кодексі України, законах України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців», «Про акціонерні товариства», «Про господарські
товариства», «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом». Спеціальний порядок припинення
підприємств, що представляють специфічні види діяльності рег-
ламентують Закони України про «Про банки і банківську діяль-
ність», «Про страхування», «Про інститути спільного інвестуван-
ня пайові та корпоративні інвестиційні фонди» тощо.

У ринковоорієнтованій економіці та антикризовому менедж-
менті зокрема ліквідація підприємства виконує ряд важливих
функцій: стимулюючу (потенційна загроза ліквідації підприємст-
ва та втрати власниками вкладеного капіталу, а в окремих випад-
ках і особистого майна змушує їх до забезпечення ефективної ді-
яльності), регулюючу (за допомогою чітко прописаного у нор-
мативних документах алгоритму ліквідації ринок і відповідні
державні органи позбавляють бізнес-середовище від шахраїв і
неспроможних учасників), трансформаційну (ліквідація є необ-
хідним інструментом зміни форми власності, організаційно-
правової форми ведення бізнесу з метою забезпечення його роз-
витку та інтеграційних процесів на ринку), реабілітаційну (вчас-
но і вдало здійснене добровільне припинення діяльності підпри-
ємства дозволяє зберегти інвестовані кошти або більшу їх
частину, а також ділову репутацію його власників).
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Безпосередньо у межах процесу ліквідації можна виділити чо-
тири етапи: ухвала рішення про ліквідацію, діяльність ліквіда-
ційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу та виклю-
чення підприємства з єдиного державного реєстру юридичних і
фізичних осіб. При цьому визначальним виступає саме етап фун-
кціонування ліквідаційної комісії, основними завданнями якої є
офіційне повідомлення про ліквідацію, інвентаризація активів і
заборгованості, оцінювання майна, реалізація активів, розрахун-
ки з кредиторами, персоналом, сплата обов’язкових платежів і
складання ліквідаційного балансу.

Важливим для розуміння сутності є питання класифікації різ-
новидів ліквідації підприємства, яке досить побіжно розглянуте в
економічній літературі. Так, можна запропонувати п’ять ознак
класифікації: характер (добровільна і примусова), мета здійснен-
ня (внаслідок трансформації, з метою припинення діяльності та
альтернативна ліквідація), основний спонукальний мотив (вна-
слідок низької ефективності діяльності, досягнення мети функці-
онування, невідповідності нормативним вимогам), масштаб по-
ширення (ліквідація материнської компанії (холдингу), ординар-
ного підприємства, філії або представництва, структурного під-
розділу, ліквідація окремих функцій чи процедур та скорочення
персоналу) і технологія здійснення (за загальною технологією, у
межах банкрутства, автоматична ліквідація і за спеціальною тех-
нологією).

Актуальним, у контексті забезпечення ефективності антикри-
зового управління, моментом, що потребує обов’язкової іденти-
фікаціє є критерії доцільності ліквідації підприємства. На нашу
думку, власнику підприємства слід приймати рішення про його
ліквідацію, якщо продисконтована очікувана вартість чистих ак-
тивів (вартість активів за мінусом сукупних зобов’язань) після
завершення оздоровчих заходів буде меншою за оціночний за-
лишок його ліквідаційної маси після погашення вимог кредиторів
та витрат ліквідаційної процедури. Для кредитора у межах про-
вадження у справі про банкрутство основним економічним кри-
терієм при аналізі доцільності прийняття рішення про ліквідацію
боржника є фактична прибутковість (доходність) очікування по-
вернення коштів. За інших рівних умов (однакова ризикованість
альтернатив, відсутність суб’єктивної зацікавленості кредитора у
ліквідації боржника) кредитор виступатиме за оголошення борж-
ника банкрутом і його наступну ліквідацію якщо фактична дохо-
дність очікування повернення боргу буде меншою за його поточ-
ну чисту рентабельність активів.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКО-
УТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ
РЕПУТАЦІЙНИХ РИЗИКІВ

ПІДПРИЄМСТВА

SYSTEMATIZATION
FORMING FACTORS OF
REPUTATIONAL RISKS
OF THE ENTERPRISE

Анотація. У дослідженні виділе-
но та конкретизовано ризикоут-
ворюючі фактори репутаційних
ризиків підприємства, які сис-
тематизовані у взаємозв’язку зі
складовими репутації: етика у
відносинах із зовнішніми парт-
нерами, корпоративне управ-
ління, репутація топ-менедже-
рів, якість продукції і послуг,
ефективність менеджменту.
Ключові слова: Репутація під-
приємства, репутаційний ризик,
ризикоутворюючі фактори репу-
таційних ризиків підприємства.

Summary. The research selected
and specified factors forming re-
putational risks are systemati-
cally interrelated components of
reputation: ethics in relations
with external partners, corporate
governance, reputation of top
managers, quality products and
services, management effective-
ness.
Keywords: Reputation of enter-
prises, reputation risk, factors
forming reputational risk of en-
terprise.

Будь-яка діяльність в умовах невизначеності характеризується
відповідними до цієї діяльності видами ризиків. Існуючі ризики




