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У процесі розвитку ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з 

санацією підприємств мають важливе практичне значення. В умовах, коли 
майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, є необхідність 
проведення санації  місто утворюючих підприємств з метою їх фінансового 
оздоровлення. 

Метою дослідження є виявлення можливості фінансового оздоровлення 
містоутворюючого підприємства шляхом проведення процедури приватизації 
як основного заходу санації підприємства. 

Базові теоретичні основи антикризового управління підприємством 
висвітлено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме:   
С.Г. Бєляєва, І.О. Бланка, О.П. Градова, В.М. Гриньової, А.Г. Грязнової,    
Е.М. Короткова, В.І. Кошкіна, Л.О. Лігоненко, А.Д. Чернявского та інших. 

Санацією називають систему заходів, що здійснюються під час 
провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання 
боржника банкрутом та його ліквідації, спрямовану на оздоровлення його 
фінансово-господарського становища, а також задоволення в повному обсязі 
або частково вимог кредиторів. Заходами щодо відновлення платоспро-
можності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація 
підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних 
виробництв; реструктуризація активів боржника; продаж частини майна 
боржника; зобов’язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) 
боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу або частини та його 
відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань; продаж майна 
боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств). 

Дослідження фінансового стану Державного підприємства «ВО 
«ЗНАМЯ», як місто утворюючого підприємства свідчить про наявність 
негативних тенденцій фінансового та економічного стану. Спостерігається 
скорочення обсягів виробництва та реалізації продукції (10 % від обсягів 
2000 р.), скорочення чисельності працівників (30% в порівнянні з 2009 р.), 
зменшення чистого прибутку (в два рази в порівнянні з 2009 р.) та отримання 
збитків протягом останніх років ( рівень збитковості - 57%). 

По підприємству відкрите провадження про банкрутство та застосована 
така регуляторна процедура як санація.  План санації ДП «ВО «ЗНАМЯ» 
включає: реструктуризацію підприємства з метою виділення єдиного 
майнового комплексу, що має зберегти основні напрями діяльності та 
випускати профільну (спеціальну) продукцію; продаж активів, незадіяних в 
основному виробництві з метою отримання коштів для розрахунків з 
кредиторами, в тому числі з працівниками підприємства по заробітній платі; 
передачу  відомчого житлового фонду у комунальну власність з подальшою 



передачею на обслуговування ОСББ. 
Для залучення інвестиційних ресурсів  на відновлення виробничих 

потужностей та фінансове оздоровлення передбачається проведення 
приватизації єдиного майнового комплексу шляхом продажу за конкурсом з 
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону згідно до вимог 
Закон України «Про приватизацію державного майна» . 

Відновлення платоспроможності ДП «ВО «ЗНАМЯ», що буде 
досягнуто в результаті приватизації, дозволить відновити його діяльність за 
основним профілем, запровадити нові інвестиційні проекти на виробничих 
потужностях підприємства та створити нові робочі місця. Відновлення 
діяльності містоутворюючого підприємства позитивно вплине на розвиток 
економічного середовища міста та області в цілому. 

 
 

 


