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1997 р., № 44 "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що від-
пускається на пні і на живицю". 

2. Такий підхід дасть змогу застосовувати єдиний нормативний критерій гро-
шової оцінки всіх об'єктів і територій природно-заповідного фонду Укра-
їни. 

3. Для визначення цінності деревних вікових насаджень потрібно застосову-
вати в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду України зна-
чення коефіцієнта за категоріями: рангом у структурі, світовим місцем і 
значимістю, призначенням. 

4. Грошову оцінку деревних рослин потрібно визначати з урахуванням власне 
матеріально-грошової оцінки деревних насаджень, критеріїв оцінки декора-
тивної групи рослин, кількості інтродукованих рослин, географо-естетич-
ної оцінки ландшафту, походження і цінності інтродуцентів. 
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Шлапак А.В. Оценка стоимости древесных насаждений историчес-
кого ядра Национального дендрологического парка "Софиевка" 

С целью охраны и сохранения вековых зеленых насаждений в пределах объектов и 
территорий природно-заповедного фонда Украины предложена база данных для разра-
ботки программы методологического обеспечения денежной оценки их стоимости. Реко-
мендовано стоимость древесных парковых насаждений определять по материально-де-
нежной оценке на корню с последующим применением коэффициентов по рангу в струк-
туре, мировым местом и значимости, назначению древесных насаждений, а также крите-
риев оценки декоративной группы растений, количества интродуцированных растений, 
географо-эстетической оценки ландшафта, происхождения и ценности интродуцентов. 
Рассчитана стоимость возрастных древесных насаждений исторического ядра "Софиев-
ки" на корню в сумме 766649,93 грн, а с учетом коэффициентов – 141,3 млн грн. 

Ключевые слова: ПЗФ Украины, насаждения, учет, запас, стоимость, денежная 
оценка. 
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Shlapak A.V. Valuation of Tree Plantations Historical Core of the Nati-
onal Dendrological Park "Sofiyivka" 

The database for development of programs for methodological support of the monetary 
evaluation of their cost is proposed in order to protect and preserve centuries-old green planta-
tions within objects and territories of the Nature Reserve Fund of Ukraine. The recommended 
price of wood parklands is determined by material and monetary evaluation in the bud with 
the subsequent application of the coefficients in the rank structure, the world's place and sig-
nificance, purpose of tree plantations, as well as evaluation criteria for a decorative plant gro-
up, the number of introduced plants, geographical and aesthetic assessment landscape, origin 
and value of exotic species. The cost is estimated for the aged tree plantations of the historical 
core of "Sofiyivka" in the Bud in the amount 766,649.93 UAH, and taking into account fac-
tors 141.3 million UAH. 

Key words: the Nature Reserve Fund of Ukraine, plantations, accounting, supply, cost, 
monetary valuation. 
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Львівська державна фінансова академія 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
"КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА" 

Узагальнено та проаналізовано основні підходи до визначення поняття "криза під-
приємства": криза-подія, криза-процес і криза-стан. Виділено окремі підгрупи кризи як 
процесу: незапланований процес, загострення суперечностей, фаза життєвого циклу. 
Обґрунтовано найбільшу прийнятність процесного підходу щодо побудови ефективно-
го антикризового управління. Підкреслено необхідність ширшого, мультидисциплінар-
ного підходу до визначення кризових явищ. Основну увагу при цьому приділено враху-
ванню таких умов функціонування підприємств на сучасному етапі, як проблеми кому-
нікації в умовах кризи, інформаційний менеджмент. 

Ключові слова: криза підприємства, підходи до визначення кризових явищ, подія, 
стан, процес. 

Постановка проблеми. Функціонування підприємства в умовах ринко-
вих відносин, як відкритої системи, залежить від багатьох зовнішніх та внут-
рішніх чинників. Постійні зміни та ускладнення середовища, в якому функці-
онують підприємства, підвищують складність управління ними і збільшують 
ризик виникнення кризових ситуацій. 

Поступове збільшення кількості корпоративних банкрутств у світі за ос-
таннє десятиріччя підвищує актуальність досліджень з антикризового управлін-
ня на мікрорівні. Важливою умовою попередження та успішного подолання 
кризи підприємства є концептуалізація основних понять антикризового мене-
джменту. Оскільки розвиток кризи ставить під загрозу існування підприємства, 
то для її нейтралізації необхідне теоретичне обґрунтування суті і розвитку. Нез-
важаючи на безліч наукових досліджень з антикризового управління, єдиного 
усталеного визначення кризи підприємства на сьогодні не існує. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми виникнення і роз-
витку кризових явищ є предметом досліджень багатьох вітчизняних та зарубіж-
них науковців. Питання сутності кризи на мікрорівні розглядають у своїх робо-
тах С.Т. Бєляєв, О.Ю. Бірюкова, С.Л. Благодєтєлєва-Вовк, Л.А. Бочкова, 
Б.Ю. Бродський, Дж. Гао, В.О. Василенко, К.В. Васьківська, Т.П. Гудзь, 
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О.М. Демчук, Р.Ф. Дуріцина, А.М. Єсакова, Т.О. Єфремова, О.П. Жарковська, 
К. Зімневич, І.Н. Карпунь, В. Кириченко, С.Е. Кован, Е.М. Коротков, В.І. Кош-
кін, Дж. Крандалл, І. Кубіч, Т. Кумбс, Л.О. Лігоненко, І.В. Паньшин, Дж. Пар-
нелл, В.Б. Прокопишак, Б. Прусак, О.А. Сич, В. Спіллан, О.О. Терещенко, 
Ч.Ф. Херман, О.Б. Яресь та інші вчені. Однак підходи вчених до розуміння кри-
зових явищ здебільшого відзначаються концептуальною неоднозначністю, що 
зумовлює необхідність їх узагальнення та поглибленого аналізу. 

Метою роботи є поглиблений аналіз та узагальнення наукових підходів 
до визначення поняття "криза підприємства". 

Основна частина. Слово "криза" грецького походження і в перекладі 
означає рішення, крутий перелом, різку зміну, важкий перехідний стан, при 
якому існуючі засоби досягнення цілей стають неадекватними, внаслідок чого 
виникають непередбачені ситуації і проблеми. 

В економічній літературі погляди на кризу підприємства є різними як 
щодо її сутності, так і щодо походження, розвитку та наслідків. Відмінності 
можна пояснити як фрагментарністю до розгляду кризових явищ, так і різними 
підходами до їх трактування. Фрагментарність, на відміну від комплексного 
підходу, передбачає розгляд лише окремих аспектів кризи – динаміки, причин, 
наслідків. Вивчення різних підходів до визначення поняття "криза під-
приємства" дало змогу їх узагальнити у три групи: криза-подія, криза-процес і 
криза-стан (рис.). 

 
Рис. Основні підходи до визначення кризи підприємства 

Кризу підприємства, як подію, розглядають у своїх дослідженнях Дж. 
Гао [1], В. Спілан, Дж.Е. Крандал [2], Т. Кумбс [3], Ч.Ф. Херман [4], А.М. Єса-
кова [5]. Однак характерні ознаки кризи, як події, у їх визначеннях є досить різ-
ними. Найчастішою характеристикою події є її непередбаченість. Проте, засто-
сування сучасних методів діагностики дає змогу з досить великою ймовірністю 
спрогнозувати кризові явища на підприємстві. Дж. Гао, В. Спілан, Дж.Е. Кран-
дал визначають кризу підприємства, як малоймовірну подію. Однак ймовірність 
кризи залежить від "потужності" впливу низки зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків. А.М. Єсакова визначає кризу як будь-яку неординарну подію, будь-яке збу-
рення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Проте, за умови 
своєчасного реагування на відповідні неординарні події як зовнішнього, так і 
внутрішнього походження, їх вплив на підприємство не завжди може закінчува-
тися кризою. 
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Наслідки кризи проявляються в загрозі пріоритетним цінностям під-
приємств [4], серйозному негативному впливі на ефективність підприємства [3]. 
Крім внутрішніх загроз для функціонування самого підприємства, криза загро-
жує важливим очікуванням зацікавлених сторін [3]. Враховуючи серйозність 
негативних наслідків або навіть їх невідомість, швидку динаміку розвитку кри-
зових явищ, важливим є своєчасність застосування адекватних антикризових 
заходів. 

Друга група авторів підходить до трактування кризи, як певного стану 
підприємства. С.Л. Благодєтєлєва-Вовк під кризою розуміє особливий стан під-
приємства, в якому його здатність реагувати та адаптуватися до змін зов-
нішнього середовища наближається до критично низького рівня [6]. І. Кубіч 
визначає кризу як будь-яку ситуацію, що зумовлює негативну реакцію з боку 
зацікавлених організацій і загрожує стабільності підприємства і його нормаль-
ному функціонуванню [7]. Підхід до трактування кризи, як стану підприємства, 
заперечує теоретичні погляди тих авторів, які обґрунтовують послідовність 
(етапність) розвитку кризових процесів. 

Найпоширенішим у науковій літературі є підхід до визначення кризи, як 
процесу. Причому прихильників цього підходу можна поділити на три групи. 
Перші здебільшого характеризують кризу, як незапланований процес, який мо-
же істотно перешкодити або навіть зробити неможливим функціонування під-
приємства [9-13]. Обмеженість за часом процесу кризи відзначають ли-
ше С.Т. Беляєв і В.І. Кошкін [9]. 

Кризу, як крайнє загострення суперечностей в підприємстві, розгляда-
ють В.О. Василенко [14], Е.М. Коротков [15], С.Е. Кован, А.Н. Мокрова, 
А.Н. Ряховська [16], Д.В. Хавін [17], І.В. Паньшин, О.Б. Яресь [18], О.Ю. Бірю-
кова, Л.А. Бочкова [19], О.П. Жарковська, Б.Ю. Бродський [20], О.М. Демчук, 
Т.О. Єфремова [21]. Наслідки такого загострення, а саме загрозу життєдіяль-
ності організації в оточуючому середовищі, відзначають лише Е.М. Коротков, 
С.Е. Кован, Д.В. Хавін, І.В. Паньшин, О.Б. Яресь, О.Ю. Бірюкова, Л.А. Бочкова. 

Однак, як відзначає С.В. Грибан, зазначене вище трактування кризи, як 
підстави для початку впровадження антикризових заходів на підприємстві, пот-
ребує уточнення і розширення. Вважаючи початком кризи момент різкого за-
гострення суперечностей всередині організації чи у її відносинах із зовнішнім 
середовищем, штучно ігноруємо періоди виникнення та розвитку суперечнос-
тей, коли вони вже можуть завдавати шкоди ефективності діяльності під-
приємства [22]. Не кожні зміни зовнішніх і внутрішніх факторів компанії озна-
чають настання кризи. Ситуація, коли продуктивність компанії незначно змен-
шується, і може бути легко ліквідована і не приносить великої втрати для ком-
панії, може бути визначена як нормальні зміни в компанії і розвитку [23]. Тому 
для ідентифікації кризових явищ необхідними є виявлення і вимірювання їх 
кількісних параметрів, до яких можна віднести силу (відхилення від нормально-
го стану системи), тривалість (час знаходження системи в кризовому стані), 
масштаб (частка охоплення системи кризою) [24]. 

Більшість прихильників визначення кризи, як загострення суперечнос-
тей, наголошують на циклічному характері її виникнення. Однак, як відзначає 
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А.Я. Басс, з наявності суперечностей зовсім не випливає циклічність [25]. Криза 
лише віддзеркалює сутність та характер суперечностей, які накопичені до кри-
тичного рівня в межах певної господарської системи [26]. 

Третя група науковців, дослідження яких зосереджені на фінансових ас-
пектах кризових явищ, розглядають кризу як одну із фаз життєвого циклу під-
приємства. Так, О.О. Терещенко [27], І.Н. Карпунь [28], К.В. Васьківська, 
О.А. Сич, В.Б. Прокопишак [29] під кризою розуміють фазу розбалансованої ді-
яльності підприємства. Т.П. Гудзь вважає, що криза – це дисбаланс фінансової 
рівноваги підприємства, породжений циклічним розвитком, і веде до знецінен-
ня власного капіталу за відсутності адекватних антикризових заходів [30]. Од-
нак знецінення майна не є єдиним наслідком кризи. Найбільш небезпечними 
наслідками є неплатоспроможність та банкрутство підприємств. 

Підхід до кризи, як фази життєвого циклу підприємства, має певні під-
стави, однак не розкриває всіх її причин. Кризові ситуації можуть виникати на 
будь-якій стадії діяльності організації як у період становлення і розвитку, так і 
в період стабілізації і розширення виробництва і, нарешті, при початку спаду 
[21]. Деякі автори навіть виділяють особливості виникнення кризи під-
приємства з позиції циклічної динаміки його розвитку: стадія становлення – 
криза ліквідності, стадія зростання – криза ділової активності, стадія зрілості – 
кризи фінансової стійкості і фінансової стабільності, стадія занепаду – криза 
прибутковості (табл.). 

Табл. Відповідність криз етапам розвитку підприємства 
Автори Етапи розвитку підприємства Види криз 

стадія становлення  криза ліквідності 
стадія зростання  криза ділової активності 

стадія зрілості  криза фінансової стійкості, 
криза фінансової стабільності 

Мельник В.М., 
Калінська І.М. 

[31] 
стадія занепаду  криза прибутковості  

стадія особистого ентузіазму криза лідерства 
стадія регулярного менеджменту криза автономії 
стадія делегування повноважень криза контролю 

стадія координації ресурсів криза меж 

Савіна О. 
[32] 

стадія корпоративного співробітництва криза довір'я 

Савіна О. вважає, що будь-яке підприємство в різні періоди свого життя 
проходить через кризи свого власного розвитку. Виділяючи п'ять стадій розвит-
ку підприємства, автор доходить висновку про те, що кожному з етапів відпові-
дає певний вид кризи (табл.). 

Загалом підхід до визначення кризи як процесу є найбільш прийнятним 
щодо побудови ефективного антикризового управління. Це можна пояснити 
тим, що в цьому разі є можливість виокремити причини та окремі етапи кризи 
(легка, глибока, фінансова катастрофа), тобто динаміку її розвитку. Розуміння 
кризи як процесу, що розширений в просторі і часі, дає змогу підприємству роз-
робляти і застосовувати профілактичні і попереджувальні заходи щодо кризо-
вих явищ. Крім цього, процесний підхід дає можливість прогнозувати наслідки 
кризи для майбутнього розвитку підприємства. 
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Недоліком переважної більшості всіх підходів до визначення кризи є од-
нобокість і фрагментарність, неповне врахування усіх сучасних умов функці-
онування підприємств, серед яких чільне місце посідають проблеми комунікації 
в умовах кризи, інформаційний менеджмент. На необхідність ширшого, муль-
тидисциплінарного підходу до визначення кризових явищ наголошують чимало 
науковців [23]. 

Відсутність необхідної інформації щодо кризи, пов'язаної з неоднознач-
ністю доказів кризи, намірами підприємства та його реакції на кризу, є одним з 
факторів, що ускладнює кризу [33]. Тому визначення терміна "криза під-
приємства" повинно враховувати "інформаційну" складову. 

Висновки. Багатогранність і системна складність кризових явищ зумов-
лює безліч трактувань поняття "криза підприємства" в науковій літературі, від-
мінності між якими можна пояснити як фрагментарністю, так і різними підхо-
дами до визначення цього терміна. Аналіз та узагальнення різних визначень по-
няття "криза підприємства" дали змогу виділити три основні підходи: криза-по-
дія, криза-стан і криза-процес. Найбільш прийнятним стосовно ефективного ан-
тикризового менеджменту є процесний підхід до трактування кризи під-
приємства. Цей підхід дає змогу виділяти природу, причини, динаміку і наслід-
ки кризових явищ. 

Визначення терміна "криза підприємства" повинно враховувати "інфор-
маційну" складову як одну з найважливіших умов функціонування суб'єктів 
господарювання на сучасному етапі. 
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Гринчишин Я.Н. Основные подходы к определению понятия " кри-
зис предприятия" 

Обобщены и проанализированы основные подходы к определению понятия "кри-
зис предприятия": кризис-событие, кризис-процесс и кризис-состояние. Выделены от-
дельные подгруппы кризиса как процесса: незапланированный процесс, заострение 
противоречий, фаза жизненного цикла. Обоснована наибольшая приемлемость процес-
сного подхода с точки зрения построения эффективного антикризисного управления. 
Подчеркнута необходимость более широкого, мультидисциплинарного подхода к опре-
делению кризисных явлений. Основное внимание при этом уделено учету таких усло-
вий функционирования предприятий на современном этапе, как проблемы коммуника-
ции в условиях кризиса, информационный менеджмент. 
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Ключевые слова: кризис предприятия, подходы к определению кризисных явле-
ний, событие, состояние, процесс. 

Grynchyshyn Yа.N. Basic Approaches to the Definition of Enterprise Crisis 
The main approaches to the definition of such enterprise crisis as the crisis-event, crisis-

state and crisis-process are ssummarized and analysed. The separate subgroups of crisis as a 
process such as an unplanned process, sharpening of contradictions, phase of the life cycle are 
identified. The greatest acceptability of the process approach from the point of view of effec-
tive crisis management is grounded. The necessity of a broader, multidisciplinary approach to 
the definition of the crisis is emphasized. The main attention in this case is paid to such condi-
tions for the functioning of enterprises at the present stage, as the problem of communication 
in times of crisis, information management. 

Key words: enterprise crisis, approaches to determination of the crisis phenomena, 
event, state, process. 
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УРАХУВАННЯ ЧИННИКА РИЗИКУ ПРИ ВИБОРІ КРИТЕРІЮ 
УХВАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Встановлено методологічні принципи урахування чинника ризику при обґрунту-
ванні критерію прийняття на підприємстві інвестиційних рішень. Визначено 
взаємозв'язки між показниками, що характеризують інвестиційний проект. Обґрунтова-
но показник міри інвестиційного ризику. Побудовано формалізований вигляд критерію 
прийняття найкращого інвестиційного рішення. Встановлено можливості використання 
цього критерію при вирішенні завдань щодо управління інвестиційним ризиком під-
приємства. Наведено послідовність управління інвестиційним ризиком підприємства в 
процесі формування його інвестиційного портфеля та при виборі найкращого джерела 
фінансування інвестиційних проектів. 

Ключові слова: підприємство, інвестиційне рішення, ризик, показник ризику, кри-
терій, проект, управління. 

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності менеджери 
підприємства ухвалюють різноманітні управлінські рішення, що мають на меті 
створення необхідних умов для досягнення поставлених цілей функціонування 
суб'єкта господарювання. При цьому різні рішення можуть відрізнятися за сту-
пенем своєї значущості, зокрема стосовно величини отриманих внаслідок їх 
прийняття результатів та потрібних витрат коштів на їх реалізацію. З цієї пози-
ції, одними з найбільш значущих для підприємства є інвестиційні рішення, які у 
переважній більшості випадків потребують вкладення значних обсягів інвести-
ційних ресурсів та передбачають істотне зростання фінансових результатів ді-
яльності суб'єкта господарювання. 

У процесі прийняття інвестиційних рішень потрібно зважати на те, що 
фінансові результати інвестиційної діяльності будь-якого підприємства перебу-
вають під постійним впливом значної кількості взаємопов'язаних чинників, нас-
лідки дії більшості яких не можна повністю передбачати. Це обумовлює певну 
невизначеність умов та результатів інвестиційної діяльності, яка є іманентною 
більшості інвестиційних проектів. 


