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основне завдання системи полягає в недопущенні фінансової кризи, а в 

другому – подолання фінансової кризи, тобто фінансове оздоровлення 

підприємства. 

Формування антикризового фінансового менеджменту для 

підприємств, спрямоване на їх виживання і адаптацію до несприятливих 

ринкових умов, стає особливо важливим в умовах глобальних економічних 

перетворень. Антикризовий фінансовий менеджмент може бути успішним, 

якщо він є своєчасним і, що дуже важливо, – носить превентивний характер. 

Тільки таке управління в сучасних швидкозмінних умовах здатне досягти 

поставленої цілі і ефективно вирішувати завдання загальної системи 

менеджменту підприємства. 
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У наш час, в інформаційну добу людства, неабияку популярність 

набирають інновації у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Дані 

розробки відкривають нові можливості, надають різноманітні вирішення 



758 
 

багатьох проблем та подекуди спрощують, здавалося б, звичні аспекти тої чи 

іншої діяльності. Усі беззаперечно переконані в тому, що за «процесорним 

інтелектом» наше майбутнє, тож питання стоїть у тому, як запобігти 

негативним наслідкам його використання, яких заходів треба для цього 

прийняти та хто нестиме відповідальність за злочин, скоєний машиною, в 

разі необхідності.  

домисли. Вчені передбачають, що вже через 10 років штучний інтелект почне 

суттєво змінювати ринок праці. Висновки нещодавнього 

спільного дослідження науковців з AI (Artificial Intelligence) Impacts, 

Оксфордського та Уельського університетів зазначають, що вже до 2024 року 

штучний інтелект перевищить здібності перекладачів іноземних мов, до 2026 

року він буде здатний самостійно писати твори для школярів, до 2027 року 

сам керуватиме вантажівкою. Вже через 14 років штучний інтелект 

остаточно замінить працівників м

– замінити 

хірургів для проведення операцій. Поступово передові технології 

призводитимуть до втрати робочих місць в багатьох країнах світу [1]. І, як 

наслідок, робочий процес більшості корпорацій буде повністю 

автоматизовано.  

Однією з найбільш привабливих переваг штучного розуму над 

звичайним працівником буде його здатність стабільно ефективно 

функціонувати за будь-якої ситуації на ринку, навіть за кризових у

ринок у сфері гуманітарних, соціальних наук, у творчій та навіть медичній 

сфері потребуватиме більшою мірою або навіть виключно живу людину, яка 

може мислити нестандартно, критично, яка не позбавлена емоцій, аби 

підлаштовуватись під низку ситуацій, які машині просто не зрозумілі. 

https://arxiv.org/abs/1705.08807


759 
 

З погляду юриспруденції використання штучного інтелекту і 

результати, створені ним, потребують належного законодавчого закріплення 

і правового регулювання. Наприклад, автомобіль рухається в режимі 

автопілоту за допомогою технології із використанням штучного інтелекту. У 

випадку дорожньо-транспортної пригоди виникають питання: хто буде нести 

відповідальність за завдану шкоду здоров'ю чи майну постраждалого, який 

порядок відшкодування завданої шкоди? Однак станом на сьогодні, чинним 

українським законодавством ці питання не врегульовані.  

Створення робіт з використанням штучного інтелекту може мати дуже 

важливі наслідки для законодавства про авторське право. Т

оригінальними, причому більшістю визначень ори

-

захищені авторським правом [2].  

А що як у майбутньому штучний інтелект повстане і буде діяти на 

шкоду людству? Кого і як притягати до відповідальності? 

Основними правилами для машин зі штучним інтелектом можуть бути 

такі: робот не може завдати шкоди людині або через бездіяльність дозволити 

людині завдати шкоди; робот повинен підкорятися наказам, даними йому 

людьми, за винятком випадків, коли такі накази будуть суперечити 

попередньому закону; робот повинен захищати своє існування, якщо такий 

захист не суперечить попереднім двом законам[3]. 

Правила використання штучного інтелекту можуть доповнюватися, 

змінюватися та піддаватися критиці. Але перш за все потрібно чітко для себе 

зрозуміти, що вже в найближчі 10 років технології з використанням 

штучного інтелекту будуть використовуватися практично всюди. Великі 

корпорації почнуть впроваджувати нейронні мережі майже в усі підрозділи 
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своєї діяльності, замінюючи живу робочу силу. І все для того, аби 

відповідати постійно змінюваним стандартам і тенденціям ведення бізнесу, 

щоб займати першість на світовому ринку та  бути максимально 

конкурентоспроможними. Якщо людство на цьому етапі зробить перші кроки 

в правовому регулюванні робо-інтелекту, то значно зменшиться ймовірність 

негативних наслідків  комп’ютерного інтелекту, від яких нас так яро 

застерігають.  
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 З розвитком фінансової глобалізації, посилення взаємозалежності і 

відкритості національних економік визначають формування нового типу 
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