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ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ САНАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ
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donch_t@mail.ru
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів:
логічного узагальнення – для теоретичного обґрунтування та уточнення
ключових понять банкрутства та санації підприємств, абстракції

– для ви-

значення сутності категорії «санація»; аналізу й синтезу – для виокремлення
критеріїв класифікації санації.
Результати. У результаті дослідження теоретико-методичних підходів до
санації підприємств обґрунтовано концептуальні засади здійснення класифікації
санації. На основі узагальнення існуючих класифікаційних ознак, форм і видів
санації удосконалено та розроблено багатокритеріальну класифікацію санації. У
цій класифікації за специфікою діяльності боржника у виді санації «спеціальні»
запропоновано виокремити ще три критеріальних ознаки, а саме: за галузевою,
територіальною та організаційно-правовою ознаками.
Поряд з урахуванням окремих категорій боржників, які визначені Законом
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,
запропоновано доповнити класифікацію санації в залежності від законодавчого
позиціонування об’єкта, що санується, видами, які відображають специфіку
його діяльності. Серед таких видів пропонується виділяти санації містоутворюючих, сільськогосподарських та особливо небезпечних підприємств, а
також страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів, громадянина суб’єкта підприємницької діяльності.
Ключові слова: санація, класифікація санації, фінансове оздоровлення,
критерії класифікації, автономна санація, гетерономна санація.
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