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АКТУАЛЬНІСТЬ
Тенденції розвитку сучасної фінансової науки грун�

туються на деталізації досліджень, зростанні їх прак�
тичної значущості та посиленні специфічності отриму�
ваних результатів. Існування таких тенденцій переваж�
но зумовлене зростанням стрімкості змін економічно�
го середовища та збільшенням кількості непередбачу�
ваних наслідків діяльності економічних контрагентів.
Останнє стосується як діяльності окремих суб'єктів, так
і галузевих комплексів чи національних економік у ціло�
му. Збільшення кількості загроз логічно обумовило не�
обхідність розробки узгодженого механізму протидії
швидким змінам, раптовим небезпекам та загрозам, що
й призвело до поступального розвитку одного з най�
більш актуальних напрямів фінансової науки обгрунту�
вання механізму фінансової безпеки. Обгрунтування
такого механізму для суб'єктів підприємництва є тим
більш актуальним, що сучасні небезпеки та загрози
найбільш швидко та критично реалізуються саме на
мікроекономічному рівні. Одночасно широкий спектр
небезпек та загроз у діяльності суб'єктів підприємниц�
тва обумовив широту функціонального навантаження
механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємницт�
ва, що найчастіше зменшує ефективність його функціо�
нування.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Суто теоретичні підходи щодо характеристики

особливостей функціонування фінансового механізму
достатньо широко опрацьовані в наукових працях ук�
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У статті представлено результати аналізу функціонального навантаження фінансового механізму
фінансової безпеки суб'єкта підприємництва. Охарактеризовано взаємозв'язок між аксіомами, функція;
ми та принципами механізму. Сформовано ієрархію завдань фінансового механізму забезпечення фінан;
сової безпеки суб'єкта підприємницької діяльності.

The analysis results of functional load of financial safety machinery of the enterprise are presented in the
article. Axioms, functions and principals connections of the load are described. Hierarchy of the tasks of secure
financial safety machinery of the enterprise is formed.

раїнських науковців. Так, окремі аспекти теоретичного
забезпечення фінансового механізму фінансової без�
пеки суб'єкта господарювання висвітлено у працях
Л.І. Абалкіна [1], О.Ю. Амосова [2], О.В. Антонової [3],
О.В. Ареф'євої [4], О.І. Барановського [5], М. Бердар
[6], Т.Г. Васильців [7], Ю.М. Воробйова [8], Т.В. Гринько
[10], І.В. Демченко [11, 12], А.О. Єпіфанов [13], О.А. Іваш�
ко [16] тощо. Достатньо часто при цьому використо�
вується саме системний підхід, коли або фінансовий ме�
ханізм, або фінансову чи/ та економічну безпеки розг�
лядають як системне утворення. Проте реалії сучасності
підкреслюють недостатність існуючого теоретичного
забезпечення функціонування фінансового механізму
фінансової безпеки суб'єкта підприємництва особливо
стосовно його функціонального навантаження, що
відзначають й інші науковці [2, с. 79]. Свідченням є
відсутність більш�менш визначеної послідовності ана�
літичних операцій щодо оцінювання рівня фінансової
безпеки, алгоритмізації процесів управління нею, по�
рядку оцінювання впливу якісних і кількісних характе�
ристик зовнішнього середовища на рівень фінансової
безпеки, що спричиняє загрози розвитку суб'єкта в умо�
вах невизначеності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з актуальності дослідження і існуючих те�

оретичних доробків стосовно фінансової безпеки су�
б'єкта підприємництва, метою дослідження є аналіз
існуючих доробок стосовно функціонального наванта�
ження фінансового механізму фінансової безпеки. Об�
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'єктом дослідження є теоретико�методологічні засади
забезпечення фінансової безпеки суб'єкта підприємниц�
тва. Предметом дослідження є сутнісні характеристи�
ки фінансового механізму фінансової безпеки суб'єкта
підприємництва. Методологічне підгрунтя досліджен�
ня представлене методами аналізу (виявлення взаємоз�
в'язку між аксіомами, функціями та принципами функ�
ціонування фінансового механізму фінансової безпеки
суб'єкта підприємницької діяльності), конструювання
(формування ієрархії завдань фінансового механізму
забезпечення фінансової безпеки суб'єкта підприєм�
ницької діяльності) на основі системного та синергетич�
ного підходів (дослідження функціонального наванта�
ження фінансового механізму фінансової безпеки су�
б'єкта підприємництва).

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з ієрархічності сприйняття фінансової

безпеки як системного утворення, відповідний фінан�
совий механізм також повинен мати ієрархічну органі�
зацію, що дає підстави віднести його до типу складно
організованих систем із відповідними властивостями.
Необхідно врахувати, на нашу думку, той факт, що ве�
лика кількість небезпек та загроз для діяльності суб'єкта
підприємництва обумовлюється зростанням рівня не�
визначеності економічного середовища, збільшенням
кількості ризиків. Виходячи із необхідності використо�
вувати фінансовий механізм фінансової безпеки суб�
'єкта підприємництва для зменшення невизначеності
його функціонування та розвитку, аксіоматичну осно�
ву його побудови складають аксіоми загальності, непов�
торюваності та відкритості [9, с. 197—198], прийняті у
фінансовому прогнозуванні в умовах невизначеності.
Однак розуміння цих аксіом повинне бути адаптоване з
урахуванням спрямованості використання фінансово�
го механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємниц�
тва:

— Аксіома загальності. Зміст цієї аксіоми полягає в
тому, що для суб'єкта підприємництва завжди існують
певні ризики та небезпеки, отже, фінансовий механізм
фінансової безпеки також повинен існувати постійно та
є невід'ємною частиною загального фінансового меха�
нізму діяльності суб'єкта підприємництва. Так, М. Бер�
дар зазначає, що механізм забезпечення фінансової без�
пеки в сучасних умовах має функціонувати перманент�
но, а не тільки при настанні кризових передумов чи самої
кризи [6, с. 73].

— Аксіома не повторюваності. У кожний конкрет�
ний момент часу комплекс небезпек та загроз для су�
б'єкта підприємництва є унікальним, отже, вплив як ок�
ремих інструментів, так і механізму в цілому, незважа�
ючи на можливу стандартизацію буде також унікаль�
ним. Похідним чином зазначена аксіома стверджується
в інших наукових працях через констатацію унікальності
фінансової безпеки для кожного підприємства [14, с.
235].

— Аксіома відкритості. Оскільки суб'єкт підприєм�
ництва повсякчас перебуває у фінансових відносинах з
іншими суб'єктами та підлягає впливу зі сторони фак�
торів економічного середовища, то він представляє со�
бою відкриту систему, відповідно жодна з загроз та не�
безпек не може бути тільки внутрішньою чи тільки зов�
нішньою. Отже, фінансовий механізм фінансової без�
пеки, який є частиною фінансового механізму суб'єкта
підприємництва в цілому, також є відкритою системою.

Прийняття зазначених аксіом означає передусім
принципову недосяжність стану фінансової безпеки
суб'єктом підприємництва при якомога тісному набли�
женні до цього стану. Таке розуміння особливостей
функціонування фінансового механізму фінансової без�
пеки суб'єкта підприємництва відповідає індетерміні�
стському розумінню економічних законів та законо�
мірностей. Іншим наслідком застосування зазначених
аксіом є те, що один і той же фінансовий стан суб'єкта

підприємництва (при вузькому розумінні фінансової
безпеки) чи одна і та ж його здатність протидіяти заг�
розам та небезпекам (при широкому розумінні фінан�
сової безпеки) в різних умовах будуть означати різний
рівень фінансової безпеки, що відповідає контингент�
ному розумінню існуючих закономірностей функціону�
вання суб'єкта підприємництва.

Функціональне навантаження фінансового механі�
зму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва грун�
тується на функціональних цілях безпеки економічної.
Сукупність таких функціональних цілей представлена
досить широко і стосується майже всіх аспектів діяль�
ності суб'єкта підприємництва [3, с. 15; 4, с. 100]. Забез�
печення виконання функцій механізму економічної без�
пеки тісно пов'язане із джерелом виникнення загроз
зовнішнім чи внутрішнім. Сам спосіб запобігання заг�
розам також цілком залежатиме від джерела їх виник�
нення.

Оскільки фінансова безпека за джерелом виникнен�
ня належить  до комплексних загроз, то наведена вище
диференціація функціональних завдань з її забезпечен�
ня є умовною. Комплексний характер фінансової без�
пеки суб'єкта підприємництва підкреслює підпорядко�
ваність фінансового механізму фінансової безпеки ак�
сіомі відкритості.

Функціональне навантаження фінансового механі�
зму фінансової безпеки за розвідками І.В. Демченко [11,
с. 56] цілком узгоджується з функціональним наванта�
женням безпеки економічної і має окрім безперечних
переваг й окремі недоліки, пов'язані із розширенням
спектру виконуваних функцій аж до подрібнення базо�
вих функцій фінансів   розподільної та контрольної.

Групування функцій фінансового механізму фінан�
сової безпеки суб'єкта підприємництва, на нашу думку,
може здійснюватись з урахуванням його ієрархічної
організації та міри їх специфічності. Ієрархія функцій
фінансового механізму фінансової безпеки суб'єкта
підприємництва буде наступною:

— базові функції (розподільна та контрольна), що
реалізуються в межах фінансового механізму суб'єкта
підприємництва. Розподільна функція полягає у забез�
печенні формування, використання та розподілу фінан�
сових ресурсів при забезпеченні сталого функціонуван�
ня та розвитку суб'єкта підприємництва та реалізуєть�
ся через під функції (які як окремі функції виокремлює.
І.В. Демченко [11, с. 56]): накопичувальну (формуван�
ня/ накопичення фондів фінансових ресурсів); ощадну
(збереження фінансових ресурсів та ефективне їх ви�
користання); відтворювальну (відтворення фінансових
ресурсів у процесі їх кругообігу). Контрольна функція
реалізується на основі розподільної та включає в себе
інформаційну підфункцію;

— специфічні функції, що реалізуються в межах
фінансового механізму фінансової безпеки та поділя�
ються на:

— стабілізаційну,  зміст якої полягає у створенні та
підтриманні рівноважного стану фінансів суб'єкта під�
приємництва за якого звичайні коливання руху фінан�
сових потоків у межах суб'єкта не призводитимуть до
порушення закономірностей його функціонування та
розвитку. Виконання цієї функції тісно пов'язане із про�
тидією внутрішнім небезпекам та загрозам;

— адаптаційну, зміст якої полягає у створенні сис�
теми гнучкого та швидкого реагування на незначні
флуктуації зовнішнього економічного середовища, що
запобігатиме порушенню рівноважного розвитку су�
б'єкта підприємництва. Виконання цієї функції обумо�
вить підвищення стійкості суб'єкта підприємництва до
несистемних зовнішніх небезпек та загроз;

— захисну, зміст якої полягає у створенні вагомих
фінансових протидій системним загрозам та небезпе�
кам, що можуть призвести до кризового стану навіть за
умови перебування суб'єкта підприємництва у стані
стійкої фінансової рівноваги.
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Ефективність виконання функціонального наванта�
ження фінансового механізму значною мірою обумов�
люється вертикальною та горизонтальною координа�
цією його елементів [16, с. 69]. Ефективне виконання
функцій фінансового механізму фінансової безпеки
суб'єкта підприємництва можливе за умови врахування
економічних законів та закономірностей, на основі яких
він функціонує. Дія економічних законів є об'єктивною,
а їх використання для управління окремою сферою —
поєднання об'єктивного та суб'єктивного [1, с. 17]. За�
кони та закономірності визначають сукупність прин�
ципів використання механізму. До принципів фінансо�
вої безпеки суб'єкта підприємництва відносять принци�
пи [11, с. 57]: єдності, автономності, самостійності, гнуч�
кості, нейтралізації, комплексності, системності, інфор�
мативності, економічності.

Між зазначеними принципами, функціями та аксіо�
мами функціонування фінансового механізму фінансо�
вої безпеки суб'єкта підприємництва існує певний взає�
мозв'язок (рис. 1).

Так, принципи автономності, самостійності та
єдності є передумовою функціонування фінансового ме�
ханізму суб'єкта підприємництва загалом, отже, і пере�
думовою функціонування фінансового механізму
фінансової безпеки, оскільки останній співвідноситься
із фінансовим механізмом суб'єкта підприємництва як
часткове із загальним та відповідно до аксіоми загаль�
ності є його невід'ємною частиною. Однак зазначені
принципи не вбудовані у фінансовий механізм фінансо�
вої безпеки безпосередньо. Виконання розподільної
функції фінансового механізму суб'єкта підприємниц�
тва є можливим саме завдяки дотриманню зазначених
принципів. Принцип інформативності також вбудова�
но у фінансовий механізм суб'єкта підприємництва в
цілому. Саме завдяки зазначеному принципу є можли�
вим виконання другої базової функції   контрольної, що
пов'язує одночасно зазначений принцип із аксіомою
загальності.

Принципи економічності, комплексності, систем�
ності, гнучкості, нейтралізації є необхідними для вико�
нання специфічних функцій фінансового механізму
фінансової безпеки. Оскільки відповідно до аксіоми не�
повторюваності ситуація абсолютної фінансової безпе�
ки для суб'єкта підприємництва не наступає ніколи і у

будь�який конкретний момент часу стан підприємства
відносно фінансової безпеки є унікальним, то функціо�
нування фінансового механізму фінансової безпеки
повинно бути достатньо гнучким (принцип гнучкості),
підтримувати стан динамічної рівноваги підприємства як
системи (принцип системності), враховувати максималь�
ну кількість впливів (принцип комплексності) при
мінімально можливому обсягу витрат (принцип еконо�
мічності). Останній принцип також пов'язаний із аксіо�
мою загальності, оскільки його дотримання відповідає
необхідності самофінансування та автономії суб'єкта
підприємництва.

Принцип нейтралізації також відповідає виконан�
ню специфічних функцій фінансового механізму фінан�
сової безпеки, однак більшою мірою співвідноситься з
аксіомою відкритості, оскільки співвідноситься із необ�
хідністю захисту від зовнішніх впливів як несистемного
(адаптаційна функція), так і системного (захисна функ�
ція) характерів.

Основна спрямованість функціонування фінансово�
го механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємниц�
тва обумовлюється його цілепокладанням. Формулю�
вання основної мети фінансового механізму фінансо�
вої безпеки суб'єкта підприємництва за доробками
різних авторів [10, с. 22; 15, с. 150; 8, с. 14; 7, с. 135], хоча
і не є суперечливими, а швидше доповнюють одне одно�
го, занадто розширюють спектр завдань, що й обумов�
лює складність побудови ієрархії цих завдань, а, отже і
реалізації системного підходу в обгрунтуванні зазначе�
ного механізму в повному обсязі. Зокрема у різних нау�
кових працях зустрічається від шести [8, с. 14] до
шістнадцяти [13, с. 119—144] завдань фінансового ме�
ханізму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва,
представлених як з використанням, так і без викорис�
тання системного підходу. Загалом сукупність завдань
фінансового механізму фінансової безпеки суб'єкта під�
приємництва є достатньо широкою і відповідає швидше
завданням фінансового механізму суб'єкта підприєм�
ництва в цілому без врахування специфічності механіз�
му фінансової безпеки. Незважаючи на такий обсяг зав�
дань, їх основний склад можна згрупувати за ієрархіч�
ними рівнями (рис. 2).

Ієрархія завдань фінансового механізму фінансо�
вої безпеки суб'єкта підприємництва вибудувана нами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.   Взаємозв'язок між аксіомами, функціями та принципами функціонування фінансового механізму фінансової
безпеки суб'єкта підприємницької діяльності

Розроблено автором.
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за аналогією з ієрархією підходів розуміння фінансо�
вого механізму суб'єкта підприємницької діяльності.
Сам перелік завдань включає основні їх групи, однак
може бути суттєво розширений та деталізований відпо�
відно до специфіки діяльності суб'єкта підприємницт�
ва. Зазначимо також, що конкретна ієрархія завдань
фінансового механізму фінансової безпеки суб'єкта
підприємництва також буде обумовлюватись специф�
ікою його діяльністю, поточним та перспективним
фінансовими станами та конкретним переліком небез�
пек та загроз. Структурування ієрархії завдань може
бути суттєво змінено у зв'язку з існуванням зворот�
них та додаткових зв'язків між блоками завдань. Ре�
зультатом є існування розгалуженого скелетного ком�
плексу системи завдань, кожна гілка якого може ста�
ти основною чи додатковою в залежності від конкрет�
них обставин.

Представлений скелетний комплекс ієрархії зав�
дань фінансового механізму фінансової безпеки реа�
лізується тільки у тому випадку, якщо умови еконо�
мічного середовища для суб'єкта підприємництва не
є агресивними, суб'єкт підприємництва стало функці�
онує та розвивається, не має на даний момент суттє�

вих ризиків та загроз, однак такі загрози можуть ви�
никнути в майбутньому. Крім того, умовою є те, що
для такого суб'єкта підприємництва раніше не поста�
вало потреби вибудовувати фінансовий механізм
фінансової безпеки. За всіх інших умов ієрархія зав�
дань вибудовується, виходячи із найбільш актуально�
го блоку таким чином, щоб зберегти взаємозв'язки
між блоками завдань, що призводить, відповідно, до
формування нового скелетного комплексу аж до ут�
ворення гетерархії.

Так, наприклад, при існуванні стабільних проблем
із платоспроможністю та фінансовою стійкістю у діяль�
ності підприємства та відсутністю системних загроз його
існуванню в умовах неагресивного економічного сере�
довища ієрархія завдань фінансового механізму фінан�
сової безпеки суб'єкта підприємництва буде такою, що
буде простежуватись циклічність між блоками завдань
першого та другого рівня ієрархії та значне ускладнен�
ня скелетного комплексу завдань.

ВИСНОВКИ
Функціональне навантаження фінансового меха�

нізму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва

Рис. 2. Ієрархія завдань фінансового механізму забезпечення фінансової безпеки суб'єкта підприємницької
діяльності

Розроблено автором.
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має ієрархічну організацію та будується із врахуван�
ням аксіом загальності, неповторюваності та відкри�
тості. Загальними функціями зазначеного механізму
є розподільна і контрольна, що реалізуються в межах
фінансового механізму суб'єкта підприємництва в
цілому. Специфічними функціями механізму є стабі�
лізаційна, адаптаційна та захисна, які реалізуються в
межах тільки фінансового механізму фінансової без�
пеки суб'єкта підприємництва. Виявлення взаємозв'�
язку між аксіомами, функціями та принципами фун�
кціонування фінансового механізму фінансової без�
пеки суб'єкта підприємницької діяльності дало змогу
сформувати змінну ієрархію його завдань, що може
бути деталізована та структурована відповідно до спе�
цифіки діяльності суб'єкта, його поточного стану,
перспектив розвитку та конкретного переліку небез�
пек та загроз.
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