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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах сучасного високодинамічного економічного середовища для суб’єк-

та господарювання не існує такого становища, за якого не виникало б жодних 
загроз його діяльності. Кожне підприємство змушене функціонувати в умовах 
низки загроз його економічній безпеці, які можуть виникати у зовнішньому та 
внутрішньому його середовищі та мати при цьому різний ступінь впливу на гос-
подарську діяльність. Така ситуація підвищує ризиковість діяльності підпри-
ємств на ринку і змушує їх активно вести роботу щодо пошуку найбільш ефек-
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тивних шляхів забезпечення стабільної діяльності впродовж тривалого періоду. 
Особливого значення в процесі забезпечення економічної безпеки підприємств 
набувають питання ефективного прийняття управлінських рішень. Саме тому 
ефективний метод прийняття управлінських рішень із попередження загроз 
повинен стати основною в системі забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств. Числовими показниками найчастіше може бути виражена фінансова 
складова. На сьогодні напрацьовано значну кількість математичних методів 
аналізу даних для підтримки прийняття управлінських рішень. Тому нагаль-
ною проблемою є розроблення методик підтримки прийняття управлінських 
рішень у царині фінансової безпеки, які використовують сучасні математичні 
та програмні засоби. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Висвітленню питань попередження загроз економічній безпеці підприємства 

присвячено праці багатьох науковців, кожен із яких пропонує свій підхід до ви-
рішення проблеми, зокрема С.М. Лаптєв [3], В.С. Сідак [3], О.І. Захаров [3], Я.Ю. 
Білоус [1], М.О. Левченко [4], В.О. Лук’янова [5], Ж.С. Костюк [2]. Водночас, 
сучасні реалії функціонування вітчизняних підприємств спонукають до пошуку 
нових підходів до забезпечення їх економічної безпеки, обґрунтування відповід-
ної теоретико-методичної бази. Ситуаційний аналіз є широковідомим засобом, 
який використовується в теорії прийняття рішень для розпізнавання ситуації, 
обумовленої значною кількістю параметрів і станів. Це підхід, який допомагає 
приймати рішення, ґрунтуючись на аналізі та розумінні ситуації та динаміки її 
зміни. Відомі застосування ситуаційного аналізу в конфліктології [8 c. 34]. Метод 
ситуаційного аналізу лежить в основі «SWOT-аналізу» (абревіатура перших літер 
англійських слів: «Strengths» − сильні сторони, «Weaknesses» − слабкі сторони, 
«Opportunities» − можливості, «Threats» − загрози) може бути застосований для 
оцінки діяльності компанії в цілому та окремих підрозділів, зокрема маркетинго-
вого, фінансового та виробничого. Результати досліджень у подальшому можуть 
бути використані при розробленні стратегічних планів діяльності підприємства 
як у довгостроковій, так і у короткостроковій перспективах. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на низку останніх досліджень, окреслені питання потребують 

подальшого вивчення, особливо в напрямі розроблення методів підтримки при-
йняття управлінських рішень, що базуються на методах математичного моделю-
вання для попередження загроз економічній безпеці підприємства. Оскільки стан 
фінансової безпеки може бути оцінений такими показниками, як: плече фінансо-
вого важеля (ПФВ), середньорозрахункова ставка процента за кредит (CРСП), 
сила впливу фінансового важеля (СВФВ), економічна рентабельність балансу 
(ЕР), ефект фінансового важеля (ЕФВ) [6] − автори пропонують застосувати си-
туаційний аналіз для ідентифікації стану фінансової безпеки і розроблення від-
повідного комплексу управлінських рішень. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є виявити показників діяльності підприємства, що характери-

зують стан його фінансової безпеки; запропонувати актуальні для підприємств 
методи прийняття управлінських рішень, які базуються на методі ситуаційного 
моделювання; формалізувати завдання прийняття управлінських рішень у пара-
дигмі математичного програмування. А також розробити методику встановлення 
еталонних класів ситуацій та визначити допустимі області змін показників, за-
пропонувати спосіб віднесення поточної ситуації до еталонного класу; виділити 
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цільові та управляючі показники фінансового стану, визначити управлінські дії, 
що зможуть попередити загрози фінансовій безпеці підприємств.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У сучасних умовах кожне підприємство змушене постійно функціонувати в 

умовах наявності низки загроз його економічній безпеці [8]. Прийняття рішень є 
важливою частиною будь-якої управлінської діяльності [1]. Ефективність управ-
ління багато в чому обумовлена якістю таких рішень. У рішеннях фіксується 
вся сукупність відносин, що виникають у процесі трудової діяльності й управ-
ління організацією. Прийняття рішення є по суті свідомим вибором із наявних 
варіантів чи альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між сьогоденням 
і майбутнім бажаним станом організації. Основою прийняття ефективних управ-
лінських рішень є якісна інформація [7]. Риси управлінських рішень: обґрунто-
ваність, своєчасність; комплексність підходу; законність; чітке формулювання 
завдань; посильність виконання; наступність і узгодженість із раніше прийня-
тими рішеннями. Економічна сутність управлінського рішення проявляється в 
тому, що на його розроблення і реалізацію потрібні фінансові, матеріальні та 
інші витрати. Тому кожне управлінське рішення має реальну вартість. Реалізація 
ефективного управлінського рішення повинна принести компанії прямий або не-
прямий дохід, а помилкове рішення, або неправильно витлумачене підлеглими, 
призводить до збитків, а іноді й до припинення діяльності компанії. Так, якщо ке-
рівник вирішує звільнити недбалого працівника, то останній може постраждати, 
а якщо не звільняти і не вжити інших заходів впливу, то може постраждати вся 
організація [3]. Ефективне управління залежить від комплексного застосування 
багатьох факторів і не в останню чергу від процедури прийнятих рішень та їх 
практичного втілення в життя. Однак щоб управлінське рішення було дієвим і 
ефективним, необхідно дотримуватися певних методологічних основ. Підхід до 
ситуаційного моделювання, має в основі якісні міркування. Розглядається опис 
і побудова якісної ситуаційної моделі, її взаємозв’язок з нечіткими моделями. 
Основним завданням ситуаційного моделювання є розпізнавання поточної си-
туації, що відповідає станові об’єкта, і ідентифікація еталонного класу, до якого 
належить поточна ситуація.

Визначення 1. Сукупність показників X = {xi }, (i = 1...,n), що характеризу-
ють функціонування об’єкта, називатимемо вектором стану об’єкта. Під станом 
об’єкта розумітимемо вектор значень показників X = (x1, x2. xn), що описують цей 
об’єкт у фіксований момент часу.

Кожен показник xi приймає значення зі своєї області визначення Di. Областю 
визначення показника можуть служити множини цілих і дійсних чисел, нечіткі 
множини, лінгвістичні оцінки, тому простір станів може бути дуже великим і, 
загалом, нескінченним.

Визначення 2. Ситуація на об’єкті визначається як деяка підмножина множи-
ни станів об’єкта. Кожній ситуації ставиться у відповідність ідентифікатор, яким 
може служити її якісна оцінка з точки зору фахівця. Ситуації може відповідати 
одне або множина управлінських рішень, дій, або порад, а також словесний опис 
ситуації. 

Визначення 3. Еталонним класом ситуацій Uk називатимемо множину си-
туацій із визначеним на ній відношенням толерантності r: дві ситуації Si і sj на-
лежать одному й тому ж еталонному класу в тому і тільки тому разі, якщо SirSj.: 
Si, SjÎUk Û SirSj.

Загалом простір станів визначається як декартовий добуток D1 ´D2 ´…´D n об-
ластей визначення показників x1, x2,… xn. 
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1. Наприклад, розглянемо показники рівня фінансової безпеки підприємства 
за С.М. Лаптєвим та М.О. Левченко [5; 6]. Позначимо:

 x1 – плече фінансового важеля (ПФВ);
 x2 – середньорозрахункова ставка процента за кредит (CРСП);
 x3 – сила впливу фінансового важеля (СВФВ);
 x4 – економічна рентабельність балансу (ЕР);
 x5 – ефект фінансового важеля (ЕФВ).
Так, x1 – x5 розраховуються за формулами [6]:
ПФВ –  

CРСП – 

СВФВ – 

ЕР – 

ЕФВ – , 
де Кз – запозичені кошти, Кв – власні кошти, Кпр – сума фінансових витрат на 

обслуговування кредиту, Пбал – балансовий прибуток, Сп – ставка оподаткування.
За С.М. Лаптєвим [5] x1 – x5 мають референтні значення, наведені в таблиці. 

Ці референтні значення співвідносимо трьом еталонним класам ситуацій стану 
безпеки «зелена», «жовта», «червона».

Керуючись твердженням, що економічна безпека підприємства – це таке його 
становище, за якого загрози і небезпеки внутрішнього та зовнішнього середови-
ща його господарювання мінімальні або допустимі для нормального функціо-
нування і подальшого розвитку діяльності, можемо в якості відношення толе-
рантності r розглядати евклідову відстань, а факт належності поточної ситуації 
до еталонного класу – знаходження точки простору R5, збудованого на векторах 
X = ( x1, x2,… x5) у межах відповідних гіперплощин.

У такому прикладі особа, що приймає рішення (ОПР), має для аналізу поточ-
ний стан, яких характеризується показниками Кз, Кв, Кпр, Пбал, Сп і може впливати 
на стан ситуації через управління змінними ПФВ і СРСП, змінюючи їх у дозво-
лених межах, для максимізації прибутку зберігаючи загальний показник безпеки 
близько «зеленого» стану S1. 

Âèñíîâêè
Таким чином, досліджено методику застосування ситуаційного аналізу для 

ідентифікації стану фінансової безпеки підприємства та обґрунтування при-
йняття управлінських рішень. Запропоновано використовувати п’ять показни-
ків діяльності підприємства, що характеризують стан його фінансової безпе-
ки. Формально завдання прийняття управлінських рішень зведено до завдання 
оптимізації цільової функції – прибутку за обмежень, які характеризують стан 
фінансової безпеки. В якості змінних визначено плече фінансового важеля та се-
редньорозрахункова ставка процента за кредит. Для віднесення поточної ситуації 
до еталонного класу в якості функції толерантності запропоновано використову-
вати евклідову відстань. Відповідно до референтних значень показників визна-
чено три еталонних класи ситуацій безпеки. Запропонована методика прийняття 
управлінських рішень дасть змогу покращити рівень управління економічною 
безпекою у короткочасній і довготривалій перспективах.

У перспективі подальшого дослідження планується збільшити кількість по-
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казників та управляючих змінних, наприклад ввести коефіцієнт співвідношення 
впливу фінансового і операційного левериджу; дослідити властивості зв’язків 
між показниками, обчислити оптимальну точку стану безпеки за критерієм узго-
дженості з відом ими індексами.
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Таблиця 
Відповідність референтних значень показників ситуаціям

Показ ник За що відповідає
Еталонні класи ситуацій

S1
зелена

S2
жовта

S3
червона

ПФВ допомагає ви-
значити безпечний 
обсяг залучених 

коштів

0 -1
загрози немає

1 - 1,3
допустиме 
значення

понад 1,3
підприємство не 

зможе розрахуватися 
по заборгованості

CРСП середньорозрахун-
кова ставка про-
цента за кредит

15-30%,
небезпеки 
немає

понад 30% 
завищена ставка 

на кредит

менше 15%
є ризики, що 

ненадійний банк

СВФВ рівень фінансового 
ризику 

підприємства

1-1,5
відсутній, 

мінімальний, 
малий 

1,5-2
середній – 

 допустимий

2 – 3
максимальний, 
критичний, 

катастрофічний

ЕР показує дохідність 
власного і залуче-
ного капіталу

3-15% 
загроз немає, 
нормальний 

стан

понад 15% 
підприємство не 

має виплат 
по зобов’я заннях 

1-3% 
ризик, що прибуток 
не перекриє витрати 
в наступні періоди 

ЕВФ показує вплив 
розміру залуче-
ного капіталу на 
рентабельність 

власного

30%
кошти залуче-
но правильно, 
рентабель -
ність зросте

0-30%
кошти 

залуча ються 
помірковано, 
не очікується 
дохідності в 

короткостроко-
вій перспективі

менше 0%
кошти не були 

залучені, прибуток 
не збільшиться

Джерело: сформовано авторами на основі проведеного дослідження
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