
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

123

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні методи, які дозволяють визначити рівень фінан-

сової безпеки підприємства потребують постійного вдоско-
налення, їх спільною властивістю є те, що вони направлені
на дослідження діяльності промислових підприємств, а не
товариств, які управляють чужим майном. Для СДУМ по-
трібна відповідна адаптація, спрямована на врахування спе-
цифіки цих суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню окремих аспектів забезпечення фінансової
безпеки на рівні господарюючих суб'єктів приділяли увагу
такі вітчизняні дослідники, як О.В Ареф'єва [1], К.С. Горя-
чева [5], М.М. Єрмошенко [5], А.А. Жданов [7], В. Забродс-
кий [8]. Дослідження даної проблематики показало, що існу-
ючі методи мають певні недоліки, що обумовлюють
доцільність розробки більш досконалого підходу на основі
їх творчого агрегування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутнісних характеристик

фінансової безпеки СДУМ та вдосконалення методів щодо
оцінювання рівня їх фінансової безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій літературі [1—10 та ін.] можна знайти бага-

то методичних підходів до оцінювання рівня фінансової без-
пеки підприємств. Розглядаючи класичні підходи, можемо
виділити наступні методи: індикаторний, ресурсно-функці-
ональний, мінімізаційно-критеріальний та фінансово-оріє-
нтований.
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Проведений аналіз існуючих методичних підходів дав змо-
гу виявити певні недоліки, що ускладнюють їх використання
для оцінки фінансової безпеки суб'єктів довірчого управління
майном (СДУМ). Їх спільним недоліком є те, що вони направ-
лені на дослідження діяльності промислових підприємств, а не
суб'єктів господарювання, які управляють майном.

Суб'єктом довірчого управління майном як специфічним
суб'єктом господарювання є юридична особа (фінансова
установа), яка від свого імені діє в інтересах установників
управління майном з дотриманням встановлених (норматив-
но-правовими актами і договором) вимог, отримала в уста-
новленому порядку дозвіл/ліцензію і зобов'язується за пла-
ту здійснювати від свого імені управління цим майном в інте-
ресах установника управління або вказаної ним особи (ви-
годонабувача).

Слід зазначити, що не зважаючи на значну кількість пуб-
лікацій, присвячених проблемам становлення ринкових
відносин, практично відсутні наукові роботи, що розгляда-
ли б довірче управління майном у системі економічних відно-
син, які б аналізували теоретико-методологічні проблеми
розвитку цього явища в Україні.

Отже, методологічна база оцінки рівня фінансової без-
пеки потребує вдосконалення з метою формування ефек-
тивного й адекватного вітчизняним умовам господарюван-
ня інструмента виявлення і прогнозування кризових явищ
(загроз) СДУМ та визначення шляхів покращення його
фінансової стійкості.

Враховуючи вказані недоліки та переваги досліджува-
них методів, нами запропоновано вдосконалену методику
оцінювання рівня фінансової безпеки СДУМ.

Суть якої полягає в забезпеченні діагностики рівня
фінансової безпеки СДУМ шляхом розподілу груп показ-
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ників оцінювання за трьома рівнями: оперативний, галузе-
вий, тактичний, що дає змогу розраховувати рівень фінан-
сової безпеки СДУМ (катастрофічний; критичний; допусти-
мий; безризиковий) шляхом застосування теорії нечітких
множин та еталонів з різними станами фінансової безпеки.

Дослідження оперативного рівня фінансової безпеки
СДУМ базується на розрахунку показників, що характери-
зують фінансовий стан суб'єктів господарювання адже він
безпосередньо впливає на ефективність будь-якого з гос-
подарюючих суб'єктів, а саме: ліквідності, платоспромож-
ності, фінансової стійкості та ефективного використання
фінансових ресурсів.

Показники ефективності господарювання компаній уп-
равителів відображають доцільність і ступінь використання
елементів господарювання у процесі створення матеріаль-
них благ. Відображення ефекту від здійснення управлінсь-
кої діяльності слід розглядати як економічну ефективність
господарювання СДУМ у цілому.

Тактичний рівень фінансової безпеки відображає
здатність СДУМ до відтворювання у процесі реалізації ним
господарської діяльності, що досягається при певному рівні
ефективності використання фінансових ресурсів та забез-
печення ними в повному обсязі (обсяг фінансових ресурсів
для фінансування будівництва, сума інвестицій на фінансу-
вання фондів операцій з нерухомістю, сума внесків, зроб-
лених установниками управління майном, власні кошти уп-
равителя направлені на фінансування фондів операцій з
нерухомістю, сума кредитів тощо).

Ця складова фінансової безпеки характеризує мож-
ливість ведення господарської організації СДУМ, а також
характеризує раціональність використання їх економічно-
го потенціалу. СДУМ може певний час функціонувати при
низькому рівні тактичної безпеки, однак недостатня ефек-
тивність господарського процесу та високі комерційні ри-
зики обов'язково призведуть до втрати фінансової стійкості
і платоспроможності СДУМ.

Забезпеченість коштами, які передані в довірче уп-
равління компаніями управителями для фінансування буді-
вництва, частинами перераховуються забудовникові і не га-
рантуючи при цьому інвестора щодо незмінності ціни фінан-
сування будівництва в майбутньому, що і розкриває важ-
ливість даної складової при оцінці фінансової безпеки
СДУМ.

Галузевий рівень фінансової безпеки характеризує го-
ловні проблеми, які відбуваються в галузі функціонування
СДУМ. Останнім часом до таких можна віднести: зменшен-
ня чисельності довірителів, зменшення надходжень коштів,
зменшення довіри, тобто ряд кількісних показників, які
здатні вплинути на рівень ведення господарської діяльності
СДУМ, а в подальшому відповідно на рівень її фінансової
безпеки.

Рівень потенціалу галузі функціонування СДУМ, обу-
мовлюється динамікою та складом довірителів та управи-
телів СДУМ, їх довірою до діяльності СДУМ та передбачає
обсяг коштів, які потенційно можуть бути передані в довір-
че управління майном.

За наведеними показниками бачимо, що через їх висо-
ку кількість досить складно підібрати певний оціночний по-
казник, що буде характеризувати фінансову безпеку.

Водночас за наявної статистичної бази можна експерт-
но виділяти нечіткі зони станів фінансової безпеки СДУМ.

Велика кількість показників обумовлює необхідність
використання теорії нечітких множин.

По-перше, будь-яке підприємство можна задати векто-
рами галузевого SC, тактичного ST та оперативного SO рівня
фінансової безпеки, сукупність яких є нечіткою множиною

(1),
де m, n, p — кількість показників в векторі. …..

По-друге, вектори можуть містити різну кількість показ-
ників, отже не співпадати за розмірністю та змістом, тому
важливим є визначення певної функції приналежності та
правилам приведення показників до єдиної шкали.

По-третє, для k-тої групи показників х можлива згортка
в інтегральний показник z

k
:

z
k
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k
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k
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По-четверте, існує підприємство-еталон, що є представ-
ником стану фінансової безпеки з певними значеннями або
діапазоном показників. Мінімальне значення еталонів дорі-
внює кількості визначених станів.

Таким чином, повна множина станів фінансової без-
пеки має складатися з п'яти нечітких підмножин або ета-
лонів виду: Х1   нечітка підмножина станів "катастрофіч-
ного рівня"; Х2   нечітка підмножина станів "критичного
рівня"; Х3   нечітка підмножина станів "допустимого
рівня"; Х4   нечітка підмножина станів "безризикового
рівня".

Завданням оцінювання рівня фінансової безпеки є виз-
начення приналежності вхідної множини підприємства S до
множини {Xr}.

Приналежність вхідного зображення S до одного з r
класів визначається за допомогою відстаней між точкою Si
і всіма точками Х1, X2, . ..,Хr , що відповідають еталонним
образам. Відстань і є мірою схожості вхідного зображення
з еталонами класів або образів. Вхідне зображення відно-
ситься до того образу, відстань до еталонного зображення
якого мінімальна, тобто вирішальним правилом є співвідно-
шення

(3).

У теорії розпізнавання часто використовуються відстані
за Евклідом (4) та за Міньковським (5):

(4),

(5),
де λ — ціле додатне число, що більше 2.
Операції зведення в ступінь, зокрема дрібну, не зав-

жди зручно використовувати при визначенні відстаней, ос-
кільки вони є нелінійними операціями. Тому для ви-
значення відстаней в просторі часто використовується і
сума модулів різниць між відповідними компонентами n-
мірних векторів:

(6).

У вирази (4) — (6) різниці всіх компонентів векторів вхо-
дять з однаковими одиничними вагами. В тих випадках, коли
розмірність компонентів векторів відрізняється, то доціль-
но разом з нормалізацією, вводити у вирази (4) — (6) вагові
коефіцієнти, що враховують практичну цінність різних ком-
понент вектора. В цьому випадку вирази (4) — (6) перетво-
ряться до виду:

(7),

(8),

(9).

Вагові коефіцієнти  k будемо поділяти на такі, що є одна-
ковими для певних первинних показників або їх груп, а також
ті, що відповідають значимості підтримки оперативної, так-
тичної та галузевої складової на рівень фінансової безпеки.

Поділ впливу оперативного, тактичного та галузевого
рівня відбувається за коефіцієнтами відповідно до "золотої
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пропорції":
(10).

Розглянемо множину показників оперативного рівня та
доцільність їх згортки. Зазначимо, що набір показників, ваги
та формула обчислення відстані визначаються на основі
думки експертів. Оскільки значна кількість запропонованих
показників має високий рівень кореляції між собою, то не-
обхідно відібрати найбільш незалежні характеристики
рівнів. Оцінювання відстані буде проводитись за формулою
(7).

Для того, щоб привести ці показники до діапазону [0 …
1] відбувається їх нормалізація: для показників 1, 2, 3, 5 —
поділ на максимальне значення, для показника 4:

(11),
де К

Н_П_СДУМ
 — нормалізоване значення показника

співвідношення суми залучених від установників управлін-
ня майном коштів до власного капіталу управителя ко-
ефіцієнт фінансового ризику;

К 
СДУМ

 — показник співвідношення суми залучених від
установників управління майном коштів до власного капіта-
лу управителя коефіцієнт фінансового ризику;

К 
СДУМ_max

 — максимальне значення коефіцієнту за ета-
лонами.

За результатами проведення експертної оцінки вагові
коефіцієнти прийнято вважати однаковими.

Розглянемо показники тактичного рівня. Складність
оцінювання фінансової безпеки за показниками тактичного
рівня полягає в тому, що вони є ненормативними, отже не
можуть бути приведені до діапазону [0...1] шляхом норму-
вання. Водночас на тактичному рівні забезпечується подаль-
ший розвиток системи, тому можна використовувати ди-
намічні показники: темпи зростання, індекси тощо.

Чисельне значення показників знаходиться в інтервалі
[0…1], а за економічним сенсом показники характеризують
надійність СДУМ при певній фінансовій політиці установ-
ників та управителя.

Вагові частки кожного з коефіцієнтів можна визначати
з врахуванням їхньої пріоритетності експертним шляхом. На
аналітичному етапі проводиться коригування вхідних ваг з
урахуванням (10), а також нормалізація показників для от-
римання відстані досліджуваного СДУМ до підприємств-ета-
лонів.

За розрахунками аналізується мінімальна відстань до
еталону з станом фінансової безпеки: катастрофічному,
критичному, допустимому, безризиковому, а також у пере-
хідних між зазначеними станами.

На управлінському етапі виникає проблема створення
рекомендацій щодо розробки стратегії забезпечення фінан-
сової безпеки СДУМ. Оцінка ступеня ризикованості діяль-
ності є необхідною для прийняття раціональних рішень щодо
управління виявленими ризиками, а також управління фінан-
совою безпекою СДУМ загалом. Основною метою оціню-
вання фінансової безпеки СДУМ має бути розробка такої
концепції та методології оцінювання ризиків та загроз, яка
була б комплексною враховуючи специфіку діяльності об-
раної галузі.

Слід зазначити, що доцільність використання за-
пропонованого підходу до оцінювання рівня фінансової без-
пеки обумовлена тим, що покладений в його основу алгоритм
враховує еволюційний характер кризових явищ. Навіть рівноз-
начні за своєю силою загрози по-різному впливають на резуль-
тати фінансової діяльності СДУМ, саме тому доцільно окремо
оцінювати різні аспекти фінансової діяльності СДУМ.

ВИСНОВКИ
Запропонована нами методологія оцінювання рівня

фінансової безпеки СДУМ найкраще відображає теоретич-
ну сутність фінансової безпеки даного суб'єкта досліджен-
ня. Методика має обгрунтований з математичної точки зору

інструмент оцінки окремих складових, що базується на виз-
наченні нечіткої множини еталонів з відповідними показни-
ками, які характеризують тактичний, оперативний та стра-
тегічний рівень управління.
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