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В теперішній час наступає новий кризовий етап у розвитку світової 

економіки і національних економік більшості країн світу. Ця ситуація, 

насамперед, пов’язана з поширення пандемії COVID-19 та наслідками для 

економік країн впровадження суворих карантинних заходів. Все це 

обумовлює повернення наукового інтересу серед дослідників до проблеми 

антикризового управління підприємством. 

При дослідженні проблеми окремо слід зупинитися на еволюції 

поглядів науковців на питання антикризового управління протягом останніх 

20-30 років, бо в дослідженнях можна помітити суттєві зміни у поглядах 

науковців. 

На перших етапах дослідження проблеми антикризового управління 

підприємством, цей вид управління взагалі не було прийнято відносити до 

однієї з внутрішніх підсистем менеджменту на підприємстві. Вважалося, що 

це зовнішня функція управління відносно до підприємства, яка виконується 

сторонніми організаціями, аудиторами, санаторами, державними 

службовцями, тощо. Відповідно до поглядів науковців даного етапу, 

виконуватися така функція зовнішнього антикризового управління повинна у 

випадках загрози великих соціальних наслідків банкрутства підприємства [1]. 

На наступному етапі досліджень став переважати погляд, відповідно до 

якого антикризове управління почали розглядати як внутрішню функцію 

менеджменту підприємства, яку мають реалізовувати саме його керівники 
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або спеціалісти. 

Після затвердження думки про антикризове управління як підсистеми в 

загальній системі управління підприємством, серед науковців виникло кілька 

напрямів думок стосовно об’єкту та предмету такого управління. 

До теперішнього часу серед об’єктів антикризового управління було 

прийнято виділяти наступні: 

 виникнення кризи розвитку підприємства; 

 поглиблення кризи; 

 усунення кризи; 

 запобігання кризі розвитку підприємства [1, 2]. 

Слід зауважити, що стосовно визначення об’єктів антикризового 

управління можна побачити серед науковців певну єдність поглядів, які 

поступово поширилися від адаптації до самого факту наявності кризи в 

діяльності підприємства та її наслідків до запобігання появі такої кризи в 

діяльності підприємства взагалі. В поглядах же на предмети антикризового 

управління на сьогодні існує велика різниця відповідно до розуміння 

дослідниками певної «широти» такого управління на підприємстві. 

Загалом, в дослідженнях можна побачити наступні предмети 

антикризового управління підприємством: 

 причини кризи; 

 фактори кризи; 

 наслідки кризи; 

 вірогідність настання кризи; 

 ефективність роботи підприємства; 

 ефективність використання ресурсів. 

Окремо слід зауважити, що на теперішній час все ще існує два 

принципових напрямки у розумінні науковцями сутності антикризового 

управління: 

 у вузькому погляді проблема антикризового управління бачиться 

дослідниками як проблема управління насамперед фінансовим станом 

підприємства, головним чином, управління його ліквідністю і 

платоспроможністю; 

 у широкому сенсі, антикризове управління розуміється як 

ідентифікація та управління усім спектром загроз, які можуть чинити 

негативну дію на стабільність становища підприємства, та управління 

проявом негативних наслідків цих загроз на всі ділянки роботи підприємства. 

Тобто на сьогодні можна зауважити, що бачення проблеми 

антикризового управління підприємством стає все ширшим. Сьогодні 

переважна більшість дослідників вважає, що такий вид управління 

поширюється не лише на забезпечення стабільного фінансового стану 

підприємства та недопущення втрати ним платоспроможності, але й на 

створення умов для розвитку підприємства та ефективного використання 

його ресурсів. Змінився також і погляд на місце антикризового управління 

відносно до самого факту виникнення кризи в діяльності підприємства. 



51 

Сьогодні метою антикризового управління вже не є лише адаптація до кризи 

та боротьба з її негативними наслідками, але й попереджуюче управління 

кризою. 
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Цифрова економіка – це напрям, який займається сучасними 

цифровими технологіями і управлінням економічних систем. Разом з 

застосуванням сучасних масових інформаційних технологій. У рамках цього 

напрямку, проводиться моделювання, управління в економічних системах 

дослідження та організаційні процеси. 

Отже це один з найбільш актуальних і престижних напрямів на 

сьогодні. Розширення комп’ютеризації та інформатизації в усіх сферах 

економіки і суспільного життя, удосконалення засобів інформаційного 

моделювання та підтримки прийняття важливих рішень у будь-якій 

економічній та соціальній структурі  які зберігають актуальність і очевидні 

перспективи фахівців з цифрової економіки – від побудови системи інтернету 

речей і розробки таких технологій як блокчейн до моделювання світових 

макроекономічних процесів. 

Цифрова економіка – це складова система самої економіки, в якій 

переважають знання суб‘єктів та нематеріальне виробництво – це 

найважливіший показник під час визначення інформаційного суспільства [1]. 

Під час ринкової економіки, мало важливе значення розраховувати 

точку беззбитковості і оптимальні розміри фірм і компаній, але для цифрової 

економіки – це не має значення. Компанія може успішно і швидко 

розвиватися але при цьому бути дуже маленькою. Поява Amazon, Netflix, 

Google, Uber та Apple знищила цілу низку індустрій та відкрила нові ринки. Є 

такий приклад як компанії Uber, яка не являється власником всіх 

автомобілей, що надає сервіс, навіть не має ліцензії на послуги таксі, але 

показує дуже чудовий результат.   Власник може займати місце одночасно і 
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