
147 
 
 

САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ ПІДХОДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Щевелєва О.В., e-mail – ollya1997@yandex.ua  

Таврійський державний агротехнологічний університет імені  Дмитра  Моторного 

 

В Україні сьогодні окремим питанням удосконалення та виходу з економічно 

нестабільного положення суб’єктів господарювання стоїть вжиття санаційних заходів. За 

останні роки спостерігається тенденція до зростання кількості фінансово нестійких 

підприємств. Банкрутство підприємств, викликане умовами сучасної фінансової 

нестабільності, є головною проблемою держави. До таких негативних наслідків серед 

суб’єктів господарювання призводить не тільки фінансова криза самих підприємств, але і 

країни в цілому. Необхідне проведення ефективної антикризової політики, що багато в чому 

правильно вплине на зменшення відсотку підприємств, які мають скрутне становище.  

Розглянемо співвідношення кількості справ про відновлення неплатоспроможності та 

справ визначення підприємств банкрутами (рис. 1) 

Рисунок 1 – Структура торговельних партнерів України 

 

Незважаючи на загальновизнані санаційні заходи та їх ефективність в оздоровленні 

підприємств, існує безліч факторів, які гальмують цей процес: нестабільне положення 

економіки, хитка політична ситуація, високий рівень корупції, а також тіньова економіка. 

Успішною санація вважається у разі відновлення платоспроможності. Попередження 

банкрутства ще не є ознакою повного оздоровлення чи виходу підприємства з кризового 

стану.  

Пріоритетними підходами в процесі санації повинні бути розробки механізму 

моніторингу санації, оскільки неплатоспроможне підприємство під час його оздоровлення 

може викликати велику кількість непередбачуваних ризиків. Одним із важливих підходів 

сучасності в реалізації санації є здійснення ефективного контролю, який забезпечить якісну 

результативність процесу. 
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