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Постановка завдання. В умовах ринкових транс-
формацій великої уваги потребує фінансовий стан 
дрібного та середнього бізнесу, а також показники, 
що гарантують виживання підприємства на ринку. 
Адже розвиток малого та середнього підприємництва 
це не тільки надійне підґрунтя для створення нових 
робочих місць та реалізації трудових здібностей пра-
цівників, а й зростання добробуту країни в цілому, 
що виступає структуро-творчим фактором економі-
ки. Так підприємницька діяльність стає запорукою 
економічного зростання, забезпечуючи значну части-
ну ВВП та експортну діяльність країни,створюючи 
велику кількості робочих місць та залучаючи прямі 
іноземні інвестиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі дослідження банкрутства малого та середньо-
го бізнесу, а також антикризового управління при-
свячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 
вчених: М. Білика, М. Білухи, С. Брукса, В. Загор-
ського, Л.А. Костирка, Л.І. Лігоненко, К. Мастер-
са, Т. Мітчела, А.О. Подольської, Г. Савицької, О. 
Терещенка, О.О. Тарасенка, О.В. Яріша та інших. 
Значна кількість робіт економістів присвячена орга-
нізації антикризового управління на підприємстві та 
прогнозуванню кризового стану на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні банкрутство підприємства є настільки ж ймо-
вірним, як і позитивні фінансові результати. Адже 
вітчизняний бізнес наштовхується на різноманітні 
проблеми, такі як: світові економічні кризи та тіньо-
ву економіку, політичний тиск, недосконалість еко-
номічного та податкового законодавства, адміністра-

тивні бар’єри та відсутність державної підтримки. 
Як результат – неплатоспроможність перед кредито-
рами, а отже і ліквідація підприємства з подальшим 
продажем усього його майна.

Нині банкрутство стає природним процесом, коли 
слабкі та неконкурентоспроможні підприємства при-
пиняють свою діяльність через неможливість продо-
вження виробничої та фінансово-господарської ді-
яльності на основі стійкої неплатоспроможності, яка 
не підлягає санації, тобто відновленню.

Однак необхідно розрізняти поняття «неплато-
спроможність» та «банкрутство». Неплатоспромож-
ність – це неспроможність суб’єкта підприємниць-
кої діяльності виконати грошові зобов’язання перед 
кредиторами після настання встановленого строку їх 
сплати, в тому числі по заробітній платі, а також ви-
конати зобов’язання щодо сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів) не інакше як через віднов-
лення платоспроможності. У свою чергу банкрутство 
– це визнана господарським судом нездатність борж-
ника відновити свою платоспроможність і задоволь-
нити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, 
як через застосування ліквідаційної процедури. Під 
банкрутством слід розуміти законні примусові захо-
ди в рамках судового процесу для якнайповнішого 
задоволення вимог кредиторів у випадку ускладнень 
з виплатами, тобто неплатоспроможності підприєм-
ства. Сучасні закони про банкрутство враховують 
поряд з інтересами кредиторів також і інтереси сус-
пільства, які полягають у санації підприємства та 
збереженні таким чином важливих для народного 
господарства робочих місць [1, с. 258].
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Варто відзначити існування хибних думок про те, 
що банкрутство підприємства є локальним явищем 
та загрожує лише підприємству. Адже банкрутство 
одного підприємства тягне низку проблем для інших 
суб’єктів господарювання, покупців та споживачів 
продукції і послуг, працівників даного підприємства, 
а отже і впливає на бюджет держави та на її конку-
рентоспроможність та платоспроможність (Рис. 1).

Таким чином, банкрутство підприємства є макро-
економічною проблемою, а отже, повинна вирішува-
тися як на локальному, так і на державному рівні.

Тому для того, щоб підприємництво було успіш-
ним, необхідно враховувати вагомі причини, з яких 
малий та середній бізнес зазнає невдачі, а саме 
(Рис. 2):

– Математичні проблеми. Розумні підприємці почи-
нають вести конкурентну боротьбу з великою кількістю 
успішних супермаркетів, які продають товари з вели-
ким попитом і утримують при цьому оптимальні ціни. 
Невдахи чинять інакше. Вони закуповують товар, який 
мало кого цікавить, і вішають цінник на нього з на-
стільки високими цифрами, що покупці розбігаються. А 
якщо немає споживачів, то і бізнесу теж не буде.

 

Основні причини невдачі 
в бізнесі
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Рис. 2. Причини неплатоспроможності 
та банкрутства підприємств

– Відсутність гнучкості. За характером керівники 
можуть бути абсолютно різними: впертими, жадіб-
ними, мати «зоряну» хворобу, не обдумавши, йти на 

ризик, уникати конфліктів або, на-
впаки, бути дуже агресивним. Яким 
би не був підприемець сам по собі, 
але якщо він не зможе пристосовува-
тися до будь-якого роду ситуацій, то 
в нього не вийде управляти бізнесом.

– Зростання підприємства без на-
лежного контролю. Молоді бізнесме-
ни часто бажають вийти на інші рин-
ки зі своїм товаром і збільшити собі 
прибуток. На жаль, такі маневри 
найчастіше закінчуються негативно.

– Брак грошей на непередбачені 
витрати. У світі все мінливо, у біз-
несі особливо. Багато підприємців 
не вважають важливим відкладати 
кошти на випадок неплатоспромож-
ності. Однак може статися втрата 
важливого клієнта, штраф, судовий 
процес. У цей період не кожен керів-
ник зможе утримати бізнес, особливо 
не маючи певних резервів.

– Залежність від посередників. 
Досить велика кількість підприємців 
стають залежними від посередників, 
не помічаючи цього. А в разі випаду 
хоч однієї ланки маркетингового лан-
цюжка руйнується вся структура [2].

– Корумпована державна структура, яка часто 
гальмує розвиток малого бізнесу та все частіше за-
ганяє його в кут. Так, перевіряти бізнес в Україні 
мають право 70 структур. Найчастіше перевірки про-
водять Держслужба надзвичайних ситуацій, Служба 
гірничого нагляду та промислової безпеки та Мініс-
терство доходів і зборів. Крім того, в списку актив-
них «ревізорів» є Пенсійний фонд, Держінспекція 
з питань праці, МВС, Фонд соц.захисту інвалідів, 
СБУ та прокуратура. У 2012 році бізнес в Україні 
пережив 2,06 млн перевірок, повідомляється в зві-
ті Федерації роботодавців України. Як підрахували 
у ФРУ 44 із 70 перевіряючих органів мають право 
припиняти роботу підприємства. Торік ревізори ви-
користовували таке право 154,6 тис. разів. Середній 
простій тривав 45 днів. Підраховано, що, наприклад, 
для перукарні збитки від подібного простою станов-
лять від 700 до 1000 грн., хлібокомбінату – від 100 
000 до 225 000 грн. І в сумі простій бізнесу через пе-
ревірки в минулому році по всій Україні призвів до 
втрат в 27 млрд. грн., або 1,9% ВВП, повідомляється 
у звіті. Крім того, на утримання органів-ревізорів у 
2012 році бюджет витратив 24,1 млрд. грн. (1,7% 
ВВП). У перерахунку на одну перевірку в минулому 
році влада витратила 11600 грн. [3].

За даними іншого видання, малий бізнес щороку 
витрачає до 40 тис. грн. на хабарі чиновникам пере-
віряючих органів [4].

Тому для подолання даної проблеми необхідно не 
тільки виважені управлінські та фінансові рішення 
керівництва компаній та підприємств, а й держав-
на підтримка на основі бюджетного фінансування, 
пільгового оподаткування, обов’язкового страхуван-
ня комерційних ризиків, зниження ставок по кре-
дитуванню та списання заборгованості з податків і 
податкових зборів, які підприємство не в змозі по-
крити самостійно. Крім того, важливо створити про-
зору систему контролю та перевірок за діяльністю 
підприємств та установ, значно скоротити кількість 
перевіряючих органів та залучити до перевірок гро-
мадські організації, створити новітні методи віднов-
лення платоспроможності підприємства. 
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Рис. 1. Вплив банкрутства підприємства на економічні відносини
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Так, Мін’юст свідчить про те, що переважна 

більшість підприємств, які роками перебувають в 
стадіях розпорядження майном або санації, не має 
жодних потенційних можливостей для відновлення 
платоспроможності. На 2013 в Україні налічується 
8811 підприємств, що знаходяться в процедурі бан-
крутства. З них 438 підприємств – це державні або 
підприємства, у статутному фонді яких державі на-
лежать більше 25 %. Решта – це підприємства при-
ватного сектора економіки, у тому числі – фізичні 
особи – підприємці [5].

Проведений аналіз також показав, що після всту-
пу в силу з 19 січня 2013 нової редакції «Про від-
новлення платоспроможності боржника та визнання 
його банкрутом», яка істотно змінила як процеду-
ри, застосовувані до підприємств-боржників, так 
і статус, коло повноважень, відповідальність арбі-
тражного керуючого та державного органу з питань 
банкрутства, в країні істотно скоротилася кількість 
підприємств, що знаходяться в процедурі банкрут-
ства. Зокрема, протягом квітня-червня 2013 р. кіль-
кість справ про банкрутство підприємств скоротила-
ся майже на 8% – з 9549 до 8811 [5].

Варто пам’ятати, що існують методи прогнозу-
вання банкрутства та його попередження. При цьому 
особливу увагу слід приділити:

– підприємствам, що працюють у галузі, де ве-
лика ймовірність банкрутства (Як показав аналіз, 
у державному секторі основна кількість банкрутів 
відноситься до таких галузей, як: сільське госпо-
дарство, добувна, переробна промисловості, сфера 
торгівлі, транспорт, складське господарство, пошто-
ва та кур’єрська діяльність, операції з нерухомим 
майном, професійна, наукова, технічна діяльність, 
освіта, охорона здоров’я. У приватному секторі осно-
вна кількість банкрутів відноситься до таких галу-
зей економіки, як: сільське господарство, добувна, 
переробна промисловості, постачання електроенергії, 
пари і кондиціонованого повітря, водопостачання, 
будівництво, сфера торгівлі, транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяльність, 
тимчасове розміщення і організація харчування, фі-
нансова і страхова діяльність, операції з нерухомим 
майном, професійна, наукова та технічна діяльність, 
діяльність у галузі адміністративного та допоміжно-
го обслуговування, освіта, охорона здоров’я, мисте-
цтво, спорт, розваги та відпочинок тощо) [5]; 

– новоствореним підприємствам та тим, що вже 
мали проблеми з платоспроможністю. 

Розглянемо три основних підходи до прогнозуван-
ня фінансового стану з позиції можливого банкрут-
ства підприємства: 

а) розрахунок індексу кредитоспроможності. Най-
більш відома в цьому напряму є праця західного 
економіста Е. Альтмана, що розробив індекс креди-
тоспроможності. В загальному вигляді індекс креди-
тоспроможності (Z) має наступний вигляд:
Z = 3.3* K
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5
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де показники К
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3
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4
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5
 розраховуються за 

наступними алгоритмами:
K

1
= Прибуток до виплати відсотків та податків / 

всього активів,      (2)
K

2
= Виручка від реалізації / всього активів,  (3)

K
3
= Власний капітал (ринкова оцінка) /залучений 

капітал,      (4)
K

4
= Накопичений реінвестований прибуток / всього 

активів,      (5)
K

5
= Чистий оборотний капітал / всього активів.  (6)
Критичне значення індексу Z розраховувалося 

Альтманом за даними статистичної вибірки і склало 

2,675. З цією величиною порівнюється розрахунко-
ве значення індексу кредитоспроможності для кон-
кретного підприємства. Це дозволяє провести межу 
між підприємствами і виказати судження про мож-
ливість в майбутньому (2-3 роки) банкрутства одних 
(Z < 2,675) і достатньо стійкого фінансового стану 
інших (Z > 2,675). Безумовно, можливі відхилення 
від проведення критеріального значення, тому Аль-
тман виділив інтервал (1,81 – 2,99), що називається 
«зоною невизначеності». Потрапляння за межу цієї 
зони з дуже високою ймовірністю дозволяє зробити 
висновок про компанію: якщо Z < 1,81, то компанія 
може бути віднесена до потенційних банкрутів, якщо 
Z > 2,99, то висновок прямо протилежний [6, с. 412].

б) використання системи формалізованих і не-
формалізованих критеріїв (Розрахунок індексу кре-
дитоспроможності в найбільш завершеному вигляді 
можливий лише для компаній, що котирують свої 
акції на фондових біржах. Частка таких компаній в 
будь-якій країні є відносно невеликою.); 

в) оцінка і прогнозування показників задовіль-
ності структури балансу (Наказом Мінекономіки 
України від 17 січня 2001 р. № 10 було затверджено 
Методичні рекомендації щодо виявлення ознак не-
платоспроможності підприємства та ознак дій з при-
ховання банкрутства чи доведення до банкрутства).

Нині найпоширенішим методом відновлення 
платоспроможності є санація, що в перекладі озна-
чає «оздоровлення». Санація – це система фінансо-
во-економічних, виробничо-технічних, організацій-
но-правових та соціальних заходів, спрямованих на 
досягнення чи відновлення платоспроможності, лік-
відності, прибутковості і конкурентоспроможності 
підприємства – боржника в довгостроковому періоді. 
Тобто санація – це сукупність усіх можливих захо-
дів, які здатні привести підприємство до фінансового 
оздоровлення [1, с. 267].

Метою фінансової санації є покриття поточних 
збитків та усунення причин їх виникнення, понов-
лення або збереження ліквідності й платоспромож-
ності підприємств, скорочення всіх видів заборгова-
ності, поліпшення структури оборотного капіталу та 
формування фондів фінансових ресурсів, необхідних 
для проведення санаційних заходів виробничо-тех-
нічного характеру.

Однак найдієвішим способом є попередження бан-
крутства на основі вивчення та покращення: валю-
ти балансу, структури кредиторської заборгованості, 
активів підприємства та їх мобільності, робочого ка-
піталу, витрат на виробництво, прибутковості та ви-
користання прибутку.

Висновки з проведеного дослідження. Успішний 
розвиток малого та середнього бізнесу є запорукою 
формування середнього класу та передумовою забез-
печення соціальної стабільності в суспільстві. Тому 
в умовах нестабільної економічної ситуації вітчиз-
няний бізнес потребує виважених та обґрунтованих 
фінансових рішень для недопущення банкрутства 
підприємства.

Варто пам’ятати, що діяльність суб’єктів малого 
та середнього підприємництва у багатьох випадках 
залежить від дій державних органів виконавчої вла-
ди. Без спеціальних заходів державної підтримки 
розвиток такого підприємництва неможливий. Од-
нак і керівництву підприємства потрібно слідкувати 
за фінансовими та виробничими аспектами, що вка-
зують на економічні труднощі, своєчасно застосову-
вати превентивні економічні та правові заходи задля 
недопущення визнання такого підприємства банкро-
том та його подальшої ліквідації.
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ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в сучасних умовах 
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современных условиях дисбаланса экономики. Обоснованы основные виды коммерциализации по стадиям реализации ком-
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Постановка проблеми. Сучасні наукові дослі-
дження вимагають обгрунтування проблематики ко-
мерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в су-
часних умовах терболентності економічних процесів. 
Саме в таких обставинах необхідно також розглядати 
проблемні аспекти комерціалізації об’єктів інтелек-
туальної власності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоре-
тичні і методологічні основи комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності певним чином розроблені 
в дослідженнях провідних вчених Чухно А.А., Цибу-
льова П.М., Бубенко П.Т., Перерви П.Г., Олехновича 
Г.І., Патракової Л.П., Марусининої О.Ю., Волинкі-
ної М.В., Шелехової Н.В., Шаранової Н.А., Кула-
ченко Е.В., Куперман В.Г., Мамедова Г., Гончарової 
Н.П., Ілляшенко С.І., Бромберга Г.В., Волинец-Рус-
сета Е.Я., Зінова В.Г., Фонштейна Н.М., Линніка 
М.В., Мухамедшина І.С., Мухопада В.І., Новосельце-
ва О.В., Скорнякова Е.П., Устінової Л.М., Шульги-
на Д.Б., Жица Г.І., Козирєва А.М., Макарова В.Л., 

Мединського В.Г., Пригожина А.І., Шумпетера Й., 
Янсена Ф. та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. В економічній складовій теорії інтелекту-
альної власності має місце певна фрагментарність і 
недостатнє дослідження питань формування і роз-
витку інтелектуальних ресурсів виробничо-еконо-
мічних систем. Це зумовлює необхідність проведен-
ня комплексного розгляду проблем комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності і систематизації 
існуючих концепцій і підходів.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
статті є обґрунтування теоретико-концептуальних 
засад комерціалізації об’єктів інтелектуальної влас-
ності на даному етапі розвитку підприємницьких 
структур. На основі чого сформувати основні види 
комерціалізації за стадіями втілення комерційної 
ідеї та виділити в даному контексті основні пробле-
матичні аспекти функціонування об’єктів інтелекту-
альної власності.


