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Корягін М. В., плотніченко І. Б. Методика оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств
Стаття присвячена вдосконаленню методики оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств. Проаналізовано існуючі 
наукові підходи щодо оцінки ефективності електронної комерції. Сформовано джерела інформаційного забезпечення аналітичної оцінки основних 
показників онлайн-комерції на основі запропонованих субрахунків бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів із урахуванням 
сфер комерційної діяльності підприємств. Розроблено систему показників оцінювання результатів та ефективності діяльності підприємств сфе-
ри електронної комерції. За думкою авторів, наведені пропозиції дають змогу оцінити масштабність та ефективність провадження електронної 
комерційної діяльності підприємств, виявити можливі резерви підвищення результативності їх діяльності, визначити проблеми щодо стратегії й 
тактики поведінки на онлайн- ринку та розробити заходи з реалізації поставлених завдань, обґрунтувати оптимальні рішення керівництва.
Ключові слова: електронна комерція, електронна комерційна діяльність, ефективність, методика, оцінювання, фінансові результати, рента-
бельність.
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Корягин М. В., Плотниченко И. Б. Методика оценки эффективности 

электронной коммерческой деятельности предприятий
Статья посвящена усовершенствованию методики оценки эффек-
тивности электронной коммерческой деятельности предприятий. 
Проанализированы существующие научные подходы к оценке эффек-
тивности электронной коммерции. Сформированы источники инфор-
мационного обеспечения аналитической оценки основных показателей 
онлайн-коммерции на основе предложенных субсчетов бухгалтерского 
учета доходов, расходов и финансовых результатов с учетом сфер ком-
мерческой деятельности предприятий. Разработана система показа-
телей оценки результатов и эффективности деятельности предприя-
тий сферы электронной коммерции. По мнению авторов, приведенные 
предложения позволяют оценить масштабность и эффективность 
осуществления электронной коммерческой деятельности предприя-
тий, выявить возможные резервы повышения результативности их 
деятельности, определить проблемы по стратегии и тактике поведе-
ния на онлайн-рынке, разработать меры по реализации поставленных 
задач, обосновать оптимальные решения руководства.
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of E-Business in Enterprises
The article is concerned with improvement of the methodology for evaluating 
the efficiency of e-business in enterprises. The existing scientific approaches 
to evaluation of efficiency of e-commerce have been analyzed. Sources of 
information support to provision of an analytical evaluating of the major 
indicators of e-commerce, based on the proposed sub-accounts for account-
ing incomes, expenses and financial results, with regard to spheres of com-
mercial activity, have been formed. A system of indicators to evaluate results 
and efficiency of e-business enterprises has been developed. According to the 
authors, the cited proposals provide for evaluation of the scope and efficiency 
of implementation the e-business activity by enterprises, identifying possible 
reserves to increase effectiveness of their activities, determining the issues of 
strategy and tactics to conduct at the online market, developing measures to 
implement the set tasks, justifying the optimal solutions by executives.
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Практика підтверджує, що в останні роки вітчиз-
няними суб’єктами господарювання приско-
рено запроваджуються сучасні інформаційно-

комунікаційні технології та рішення щодо створення 
інформаційних ресурсів і застосування електронних 
технологій для ведення бізнесу з метою підвищення 
конкурентоспроможності. Очікуваним наслідком про-

вадження електронної комерції, що супроводжується 
розширенням ринку збуту та зниженням експлуата-
ційних витрат, є підвищення ефективності діяльності 
підприємств. За таких умов необхідність аналітичної 
оцінки електронної комерційної діяльності вітчизня-
них підприємств очевидна. Налагоджена система ін-
формаційного забезпечення управлінської ланки щодо 
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результатів його діяльності є необхідною передумовою 
ефективного управління та успішної роботи будь-якого 
підприємства. Таким чином, дослідження та розвиток 
методики аналітичного оцінювання ефективності елек-
тронної комерційної діяльності підприємств України 
особливо актуальні в умовах сьогодення.

Значний внесок у наукове та практичне досліджен-
ня проблем ефективності діяльності господарюючих 
суб’єктів зробили українські та зарубіжні вчені та прак-
тики, зокрема В. Г. Андрійчук, П. С. Березівський, Т. А. Го - 
ворушко, Я. В. Догадайло, М. О. Кизим, Н. І. Климаш, 
О. Є. Кузьмін, А. В. Куценко, Є. В. Мних, Г. В. Савицька, 
О. М. Тищенко, М. Г. Чумаченко, І. Й. Яремко та багато 
інших. Разом з тим, серед науковців відсутнє однознач-
не тлумачення поняття «ефективність», наукові дискусії 
тривають щодо трактування видів ефективності, сутнос-
ті й змісту таких понять, як «ефективність виробництва», 
«ефективність господарської діяльно сті», «ефективність 
функціонування», «ефективність бізнесу», тощо. Неод-
накові погляди вчених прослідковується й щодо методів 
оцінювання ефективності роботи підприємств з ураху-
ванням різного ступеня деталізації показників та бага-
тьох факторів і критеріїв. Зокрема, у праці [1, с. 109] для 
оцінки ефективності діяльності підприємства пропо-
нується застосовувати інтегральний показник як суму 
індексів, які характеризують виробничу діяльність, стан 
розрахунків, використання необоротних активів, трудо-
вих, матеріальних та фінансових ресурсів.

Питання ефективності електронної комерції та 
методики її аналітичної оцінки піднімалися в науко-
вих працях багатьох дослідників, серед яких Л. С. Бе-
резіна, С. М. Деньга, С. А. Дражниця, М. З. Катинська,  
А. С. Крутова, І. В. Курташова, М. В. Макарова, І. П. Міщук, 
І. І. Свидрук, Л. Б. Самойленко, О. І. Шалева, І. О. Яро- 
ва та інші. Віддаючи належне розробкам науковців, 
слід зауважити, що проблеми оцінювання ефективнос-
ті електронної комерційної діяльності підприємств на 
сьогодні вирішені не повністю. Відтак, особливо нагаль-
ним є подальше вивчення означеної проблематики.

Головними цілями даної праці є:
1. Проаналізувати існуючі наукові підходи щодо 

оцінки ефективності електронної комерції.
2. Сформувати джерела інформаційного забезпе-

чення аналітичної оцінки основних показників електрон-
ної комерційної діяльності.

3. Запропонувати показники оцінювання резуль-
татів та ефективності діяльності підприємств сфери 
електронної комерції.

Діагностика ефективності функціонування є важ-
ливим інструментом інформаційно-аналітично-
го забезпечення управління діяльністю суб’єктів 

електронної комерції. Як вказує Л. Б. Самойленко [2], 
застосування методів бізнес-аналітики сприяє ефектив-
ному управлінню підприємством, пов’язаним зі сферою 
електронної комерції.

Огляд літературних джерел засвідчив, що в нау-
кових колах існують різні підходи щодо оцінки ефектив-
ності електронної комерції. Так, О. І. Шалевою зазна-
чається, що ефективність систем електронної комерції 

визначає міру відповідності комерційним потребам її 
суб’єктів, використаних у ній технологій, підходів, мо-
делей і правил [3, c. 94]. Вчена вважає, що методики 
оцінки ефективності Internet-проектів базуються на та-
ких показниках роботи, як кількість відвідувачів сайту, 
частота його відвідування та час, який проводить відвід-
увач на сайті [3, с. 95]. Разом з тим, виділяючи економіч-
ний, організаційний та маркетинговий напрями оцінки 
ефективності електронної комерції, автор наголошує, 
що ефективність електронного бізнесу першочергово 
забезпечується за рахунок мінімізації витрат обігу, під 
якими розуміється сукупність витрат на забезпечення 
торговельно-технологічного процесу та трансакційних 
витрат, тобто витрат, пов’язаних з постановкою пробле-
ми, інформаційним забезпеченням, веденням перегово-
рів, укладанням і виконанням контракту [3, с. 95].

Підхід до аналізування електронної комерційної 
діяльності, оснований на маркетингових дослі-
дженнях, простежується і в розробках інших уче-

них, зокрема М. В. Макарової [4], І. І. Ярової [5], О. В. Бе- 
резіна [5], Л. С. Винарника [6], А. Н. Щедрина [6], М. В. Коуп- 
ленда [7] та ін. При цьому передбачаються розрахунки 
ефективності банерної реклами на основі аналізу кон-
тингенту відвідувачів, ефективності перетворення від-
відувачів Веб-сервера віртуального магазину в покупців, 
ефективності повторних відвідувань, тощо. Додаткові 
можливості надають сучасні системи Веб-аналітики, 
наприклад Google Analytics [8] пропонують відстежува-
ти дані електронної комерції за допомогою визначення 
коефіцієнта конверсії, тобто відсотка відвідувань, що 
спричинили трансакції електронної комерції, середньої 
вартості замовлення, а також розрахунку ефективно-
сті послідовності оформлення та здійснення покуп-
ки, ефективності продукту на основі оцінки доходу від 
збуту продукту, кількості проданих одиниць, середньої 
ціни, обсягу повернутих коштів, ін. 

Зазначені показники вказують на дієвість створе-
ної системи електронної комерції через ефективність 
проведення маркетингової програми реалізації і про-
сування Веб-сервера в середовищі Інтернет. Втім, не 
зменшуючи важливості даної методики, міра задово-
лення інтересів клієнтів як основних учасників онлайн-
діяльності не є одним із першорядних показників ефек-
тивності електронного бізнесу та не дає системного 
розуміння результативності й оцінки майбутнього роз-
витку цієї діяльності.

Ряд вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед 
яких І. Бондар, Я. Г. Берсуцький, Л. С. Винарник, К. Ф. Ко- 
вальчук, І. В. Курташова, М. В. Макарова, В. Л. Плескач, 
А. С. Пуряєв, С. Н. Смірнов, Г. Ф. Юсупова, І. О. Ярова 
та інші, розглядають також операційну, інвестиційну та 
функціональну ефективність електронної комерції.

Своєю чергою В. А. Нецветаєв, Є. В. Кочура, Л. А. Ма- 
нелюк показники ефективності електронних магази-
нів розділяють на три основні групи: показники оцінки 
ефективності створення (інвестиційного проекту); по-
казники оцінки ефективності функціонування; показни-
ки оцінки вартості бізнесу (комерції) (загальної вартості 
володіння – ТСО) [9, с. 67–69].

http://www.business-inform.net
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Аналізуючи основні методичні підходи до оціню-
вання ефективності діяльності підприємств електрон-
ної торгівлі, М. З. Катинська та І. П. Міщук [10, с. 181] 
провідну роль віддають економічним показникам. При 
цьому авторами наголошується на необхідності дотри-
мання основних вимог щодо методики економічного 
вимірювання ефективності торгівельних підприємств, 
серед яких відзначені динамічність, комплексність, про-
стота, адекватність, інтегрованість, формалізованість, 
цільова орієнтованість, а також відповідність між отри-
маних результатом (ефектом) та факторами, що зумови-
ли отримання цього результату [10, с. 181].

На думку А. С. Крутової: «ефективність електрон-
ної комерції слід розглядати як комплексну категорію, 
складовими якої є економічна, технологічна, соціальна 
та екологічна ефективність» [11, с. 110]. На особливу 
увагу заслуговує наукова доробка Крутової А. С., якою 
запропоновано методику оцінки економічної ефектив-
ності систем електронної комерції як сукупність еле-
ментів маркетингової, інвестиційної та функціональної 
ефективності. При цьому для оцінювання ефективності 
функціонування систем електронної комерції за осно-
ву взяті показники оцінки майнового стану, ліквідності, 
фінансової стійкості та ділової активності підприємств, 
серед числа яких наводиться рентабельність продажів 
[11, с. 110–113]. Для проведення комплексної діагнос-
тики діяльності підприємства електронної комерції 
вченою представлено інтегрований показник економіч-
ної ефективності, до формули розрахунку якого введено 
критерій рейтингу у вигляді розробленої матриці специ-
фічних значень показників [11, с. 113–115].

Поділяємо погляд науковців, що рівень ефектив-
ності діяльності суб’єкта електронної комерції, 
як і будь-якого підприємства, перш за все ви-

значають фінансові результати, отримані внаслідок цієї 
діяльності. Прибуток є інструментом управління діяль-
ністю підприємства електронної комерції. На основі ре-
зультатів аналізу прибутковості приймаються управлін-
ські рішення, спрямовані на підвищення ефективності 
діяльності господарюючого суб’єкта та визначення по-
дальших напрямів його розвитку.

Під час аналітичного оцінювання враховується 
вплив різноманітних чинників на формування абсолют-
ного розміру прибутку та рентабельність підприємства, 
таких як сфера діяльності, напрям економічної діяльно-
сті, рівень організації виробництва й управління, струк-
тура капіталу та його джерела формування, ступінь ви-
користання ресурсів, обсяг, якість і структура продукції, 
витрати на виробництво виробів, прибуток за видами 
діяльності та спрямування його використання тощо.

Умови здійснення онлайн комерції як паралельно го 
напрямку до традиційної комерційної діяльності вимага-
ють додаткових аналітичних досліджень. Застосування 
загальновідомої методики фінансового аналізу для оцін-
ки результатів та ефективності діяльності підприємств, 
що здійснюють електронну комерцію, потребує подаль-
шого розвитку. Як стверджує С. А. Дражниця: «визна-
чити рентабельність чисто онлайнових продавців – 

більш просте завдання, ніж оцінка ефективності роботи 
онлайнового підрозділу офлайнової мережі» [12].

Проведення аналітичних процедур для оцінки ре-
зультативності діяльності суб’єкта електронної комерції 
передбачає наявність відповідного інформаційного за-
безпечення. Базисом для здійснення аналізу показників 
ефективності діяльності є обліково-звітні джерела ін-
формації. У системі бухгалтерського обліку і звітності 
мають накопичуватися дані, на основі яких уможливлю-
ватиметься аналіз основних показників діяльності під-
приємства електронної комерції. На нашу думку, джере-
лом аналітичної інформації про обсяги й склад доходів, 
витрат і результатів від операцій в системі електронної 
(онлайн) комерції є дані запропонованих нами субра-
хунків бухгалтерського обліку [13] (табл. 1).

Для аналізу результатів та ефективності електрон-
ної комерційної діяльності підприємства рекомендуємо 
використовувати показники, наведені в табл. 2.

Запропоновані показники дають змогу оцінити 
масштабність та ефективність провадження електрон-
ної комерційної діяльності суб’єкта господарювання, 
виявити можливі резерви підвищення результативності 
його діяльності, визначити проблеми щодо стратегії і 
тактики поведінки на онлайн-ринку та розробити захо-
ди з реалізації поставлених завдань, обґрунтувати опти-
мальні рішення керівництва.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, 

зазначимо, що здійснення аналізу результатів та ефек-
тивності електронної комерційної діяльності із засто-
суванням розроблених показників на основі запропоно-
ваного інформаційного забезпечення має важливе зна-
чення для оцінки поточного економічного стану підпри-
ємства – суб’єкта електронної комерції, перспектив його 
функціонування. Використання наведених аналітичних 
даних забезпечує можливість формування статистичної 
звітності про обсяги електронної торгівлі, що певною мі-
рою сприятиме вирішенню проблеми нестачі інформації 
щодо розвиненості онлайн комерції на рівні держави.

Перспективами подальших досліджень є висвіт-
лення проблем теоретико-методичних засад контролю 
електронної комерції.                    
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таблиця 1

Вихідні дані для оцінювання основних показників електронної комерційної діяльності

№ з/п Назва показника Умовне  
позначення

Джерело інформації

Рахунки бухгалтерського обліку (алгоритм роз-
рахунку) 

1
Чистий дохід від реалізації товарів 
(продукції, робіт, послуг) у системі 
електронної (онлайн) комерції

ЧД ек Дт рах. 702.2 * (701.2 *, 703.2 *) в кореспонденції  
з Кт 791.2 * за «–» Дт рах. 704.2 *

2
Собівартість реалізованих товарів 
(продукції, робіт, послуг) у системі 
електронної (онлайн) комерції

СВ ек Кт рах. 902.2 * (901.2 *, 903.2 *) в кореспонденції 
з Дт 791.2 *

3 Валовий прибуток від реалізації в системі 
електронної (онлайн) комерції ВП ек ЧД ек – СВ ек

4 Інші операційні доходи від здійснення 
електронної (онлайн) комерції ІОД ек Дт 74 (у розрізі субрахунків).2* в кореспонденції  

з Кт 791.2 * 

5 Операційні витрати звітного періоду на 
здійснення електронної (онлайн) комерції ОВ ек Кт рах. 92.2 *, 93.2 *, 94 (у розрізі субрахунків).2*  

в кореспонденції з Дт 791.2 *

6 Прибуток від операцій в системі 
електронної (онлайн) комерції ОП ек ВП ек + ІОД ек – ОВ ек

7 Сукупний чистий дохід реалізації товарів 
(продукції, робіт, послуг) ЧД заг Дт рах. 702 (701, 703) в кореспонденції з Кт 791  

за «–» Дт рах. 704

8 Загальна величина собівартості реалізації 
товарів (продукції, робіт, послуг) СВ заг Кт рах. 902 (901, 903) в кореспонденції з Дт 791

9 Сукупний валовий прибуток підприємства ВП заг ЧД заг – СВ заг

10 Сукупні інші операційні доходи діяльності ІОД заг Дт 74 в кореспонденції з Кт 791

11 Загальна сума операційних витрат звітного 
періоду ОВ заг Кт рах. 92, 93, 94 в  кореспонденції з Дт 791

12 Загальна сума операційного прибутку ОП заг ВП заг + ІОД заг – ОВ заг

примітка: * – запропоновані автором субрахунки.
Джерело: авторська розробка на основі проведеного дослідження.

таблиця 2

показники оцінювання результатів та ефективності електронної (онлайн) комерційної діяльності

№ з/п Назва показника Аналітичний зміст показників Формула розрахунку

1 2 3 4

1. Показники результатів електронної комерційної діяльності (в умовах поєднання електронної та традиційної 
комерції)

1.1 Коефіцієнт онлайн 
доходності, ум. од.

Частка чистого доходу від реалізації в системі 
електронної (онлайн) комерції в сукупному чи-
стому доході від реалізації

КЧД ек = ЧД ек / ЧД заг

1.2 Коефіцієнт собівартості  
онлайн реалізації, ум. од.

Питома вага собівартості реалізації в системі 
електронної (онлайн) комерції у загальній 
величині собівартості реалізації

КСВ ек =СВ ек / СВ заг

1.3 Коефіцієнт валової онлайн 
прибутковості, ум. од.

Питома вага валового прибутку від операцій в 
системі електронної (онлайн) комерції відносно 
сукупного валового прибутку підприємства

КВП ек = ВП ек / ВП заг 

1.4 Коефіцієнт операційної он-
лайн прибутковості, ум. од.

Частка прибутку від операцій в системі 
електронної (онлайн) комерції в загальній сумі 
операційного прибутку підприємства

КОП ек = ОП ек / ОП заг

1.5 Коефіцієнт операційних  
онлайн витрат, ум. од.

Доля операційних витрат, понесених при 
здійсненні операцій в системі електронної 
(онлайн) комерції, в загальній сумі операційних 
витрат підприємства

КОВ ек = ОВ ек / ОВ заг

1.6 Коефіцієнт витратомісткості 
онлайн комерції, ум. од.

Питома вага витрат на здійснення електронної 
(онлайн) комерції в загальній сумі витрат 
підприємства – суб’єкта електронної комерції

КВм ек = (СВ ек + ОВ ек) /  
/ (СВ заг + ОВ заг)

http://www.business-inform.net
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1 2 3 4

2. Показники ефективності електронної комерційної діяльності

Витратні показники

2.1
Коефіцієнт рентабельності 
товарів, проданих онлайн, 
ум. од.

Валовий прибуток від продажів у системі елек-
трон ної комерції з однієї гривні собівартості 
реалізації в системі електронної (онлайн) 
комерції

КВРсв ек = ВП ек / СВ ек

2.2
Коефіцієнт операційної 
рентабельності онлайн-
витрат, ум. од.

Прибуток, отриманий від операцій в системі 
електронної (онлайн) комерції, з однієї гривні 
витрат, понесених при здійсненні електронної 
(онлайн) комерційної діяльності

КОРв ек = ОП ек / (СВ ек + ОВ ек)

2.3 Коефіцієнт покриття собівар-
тості онлайн реалізації, ум. од.

Чистий дохід від електронної (онлайн) реаліза-
ції на одну гривню собівартості реалізації  
в системі електронної (онлайн) комерції

КПсв ек = ЧД ек / СВ ек

2.4 Коефіцієнт окупності онлайн- 
витрат, ум. од.

Витрати на здійснення електронної комерційної 
діяльності, що їх зазнає підприємство, щоб 
одержати одну гривню чистого доходу від 
електронної (онлайн) реалізації

КОв ек = (СВ ек + ОВ ек) / ЧД ек

Доходні показники

2.5
Коефіцієнт валової 
рентабельності онлайн-
продажу, ум. од.

Валовий прибуток від продажів у системі 
електронної (онлайн) комерції з однієї гривні чи-
стого доходу від електронної (онлайн) реалізації

КВРп ек = ВП ек / ЧД ек 

2.6
Коефіцієнт операційної 
рентабельності онлайн  
доходу, ум. од.

Прибуток, отриманий від операцій в системі 
електронної (онлайн) комерції, з однієї 
гривні операційного доходу від здійснення 
електронної (онлайн) комерційної діяльності

КОРп ек = ОП ек / (ЧД ек + ІОД ек)

Джерело: авторська розробка на основі проведеного дослідження.
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чижов В. А. Основні напрямки антикризового управління у сфері Іт
Метою статті є аналіз основних напрямків антикризового управління у сфері ІТ. Визначено поняття «кризис-менеджмент», «план безперервної 
діяльності». Розглянуто напрями управління підприємством під час кризи. Заперечується підхід до визначення кризи на підприємстві з точки 
зору аналізу виключно фінансового стану господарюючого суб’єкта, коли на перший план виноситься або реальне погіршення фінансових показ-
ників, або прогноз зниження прибутковості. Стверджується, що аналіз кризи на підприємстві має бути комплексним, спрямованим на виявлення 
та усунення внутрішніх факторів кризи, розробку комплексу планів попереднього реагування на виникнення надзвичайних ситуацій і постійний 
моніторинг та аналіз зовнішніх факторів впливу на роботу організації. Розглянуто підходи до управління ІТ-структурами в кризовий період 
шляхом оптимізації роботи внутрішньої ІТ-структури на основі впровадження процесів COBIT, що забезпечує бізнес актуальною інформацією в 
потрібний час з відповідним рівнем безпеки, чи ITSM, яка орієнтована на надання послуг швидше, дешевше та якісніше за своїх конкурентів. Також 
обґрунтовано доцільність передачі окремих ІТ-процесів в управління аутсорсинговим компаніям.
Ключові слова: криза на підприємстві, кризиc-менеджмент, план безперервної діяльності, ІТ-процеси, аутсорсинг.
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УДК 338
Чижов В. А. Основные направления антикризисного управления  

в сфере ИТ
Целью статьи является анализ основных направлений антикризисно-
го управления в сфере ИТ. Определены понятия «кризис-менеджмент», 
«план непрерывной деятельности». Рассмотрены направления управ-
ления предприятием во время кризиса. Отрицается подход к опреде-
лению кризиса на предприятии с точки зрения анализа исключительно 
финансового состояния хозяйствующего субъекта, когда на первый 
план выносится или реальное ухудшение финансовых показателей, 
или прогноз снижения доходности. Утверждается, что анализ кри-
зиса на предприятии должен быть комплексным, направленным на 
выявление и устранение внутренних факторов кризиса, разработку 
комплекса планов предварительного реагирования на возникновение 
чрезвычайных ситуаций и постоянный мониторинг и анализ внешних 
факторов влияния на работу организации. Рассмотрены подходы к 
управлению ИТ-структурами в кризисный период путем оптимизации 
работы внутренней ИТ-структуры на основе внедрения процессов 
COBIT, что обеспечивает бизнес актуальной информацией в нужное 
время с соответствующим уровнем безопасности, или ITSM, ориен-
тированной на предоставление услуг быстрее, дешевле и качествен-
нее своих конкурентов. Также обоснована целесообразность передачи 
отдельных ИТ-процессов в управление аутсорсинговым компаниям.
Ключевые слова: кризис на предприятии, кризиc-менеджмент, план 
непрерывной деятельности, ИТ-процессы, аутсорсинг.
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Chyzhov V. A. The Main Directions of Crisis Management  

in the IT-Sphere
The article is aimed at analyzing the major directions of crisis management 
in the IT-sphere. The concepts of «crisis management», «business continuity 
plan» have been defined. Directions of enterprise management in times of 
crisis have been considered. The article rejects the approach to defining crisis 
at enterprise from the point of view of analysis of the economic entity's finan-
cial status exclusively, when in the foreground either the actual deterioration 
in financial performance, or forecast of a declining profitability is presented. 
It is specified that analysis of crisis at enterprise must be integrated, aimed 
at the identification and removal of internal factors of the crisis, developing a 
set of preliminary plans for responding to emergencies and ongoing monitor-
ing together with analyzing external factors of influence on the work of orga-
nization. Approaches to the management of IT-structures in crisis period have 
been considered through optimizing the work of internal IT-structure on the 
basis of implemented COBIT processes, which supplies business with relevant 
information timely and with the appropriate level of security, or ITSM pro-
cesses that are oriented to provide service faster, cheaper and better as the 
competitors. Also the expedience of transfer of the management of individual 
processes to outsourcing companies has been substantiated.
Keywords: crisis at the enterprise, crisis management, business continuity 
plan, IT-processes, outsourcing.
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