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Більшість розробок з антикризового управління підприємством, представлених у
науковій літературі, ґрунтуються на класичних економіко-математичних методах,
залишаються актуальними і можуть успішно розвиватись та використовуватись. Однак,
залишається не розробленим комплексний підхід у моделюванні систем антикризового
управління підприємством. Більшість розробок спрямовані на моделювання окремих сторін
систем антикризового управління підприємством з використанням певних економікоматематичних методів. Відсутня концепція, яка б цілісно представляла сукупність проблем
та задач, які потребують розв’язання у процесі антикризового управління підприємством, а
також підходів і методів їх реалізації. Відсутні також розробки, що ґрунтуються на реалізації
багатьох підходів, використанні та поєднанні різних економіко-математичних методів,
застосування яких дозволяло б розв’язувати складні завдання антикризового управління.
Крім цього, всі відомі розробки побудовані відповідно до існуючих на той час технічних
можливостей практичної реалізації. Розвиток сучасних інформаційних технологій створює
реальні можливості розширення досвіду моделювання систем управління підприємствами,
висуває нові вимоги щодо виходу на вищий рівень комплексності, достовірності та
розширення сфери застосування з використанням нових підходів і технологій моделювання.
Найбільш загальними задачами антикризового управління підприємством є розробка
методів і моделей комплексного аналізу стану підприємства; виявлення слабких та сильних
елементів останнього; визначення можливості виведення підприємства з кризового
становища; поліпшення фінансового стану підприємства (за рахунок внутрішніх ресурсів та
залучення зовнішніх джерел фінансування); проведення заходів з реорганізації підприємства;
активізація маркетингової діяльності підприємства; поліпшення виробничої діяльності
підприємства; оптимізація кадрової роботи; запобігання виникненню некерованих кризових
явищ на підприємстві.
Проблемам комплексного дослідження та моделювання систем антикризового
управління підприємством присвячені роботи Балашова В.Г., Бандуріна О.В.,
Василенка В.О., Градова А.П., Ірікова В.О., Короткова Е.М., Лапенкова В.І., Леонтьєва С.В.,
Лютера В.І., Таля Г.К. Представлені в науковій літературі розробки пов'язані, здебільшого, з
аналізом фінансового стану підприємства і не містять комплексних рекомендацій щодо
методів виведення підприємства з кризового становища.
У зв’язку з цими міркуваннями, проблема розробки економіко-математичних методів
і моделей антикризового управління підприємством є актуальною.
Під кризовим станом господарюючого суб`єкта розуміється такий його стан, при
якому підприємство нездатне здійснювати фінансове забезпечення своєї господарської
діяльності. Подолання такого кризового стану, визначеного як «загроза банкрутства»,
вимагає розробки й здійснення спеціальних методів фінансового управління господарюючим
суб’єктом.
Під фінансовою кризою розуміється фаза розбалансованості діяльності
господарюючого суб`єкта й втрачених можливостей керівників на фінансові відносини. На
практиці із кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності й банкрутства
господарюючого суб`єкта, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього
суб`єкта потенціалу для успішного функціонування.

