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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: СИСТЕМНО-БІХЕВІОРИСТИЧНИЙ ПІДХІД 

Запропоновано комплексний підхід, що ґрунтується на системному підході та враховує поведінковий ас-
пект у прийнятті управлінських рішень із моніторингу фінансової безпеки економічних систем. Проана-
лізовано зміст теорії біхевіористичних фінансів. Розкрито особливості застосування біхевіористичного 
підходу до вивчення явища фінансової безпеки та її моніторингу особами, що приймають рішення. Ви-
значено суб'єкти моніторингу фінансової безпеки та проаналізовано сутність їх поведінки на різних рів-
нях ієрархії управління. Узагальнено основні підходи системно-біхевіористичної концепції моніторингу 
фінансової безпеки.
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Постановка проблеми. У сучасних динаміч-
них умовах відсутній єдиний підхід до визначення сут-
ності фінансової безпеки та засад її моніторингу, що 
є спеціалізованою інформаційною системою, виконує 
функції спостереження, обробки інформації, її оцін-
ки, аналізу і прогнозу стану об’єктів управління [14]. 
Ринкова орієнтація економіки посилює роль людсько-
го фактору в менеджменті, на дослідженні якого ґрун-
тується біхевіористичний (поведінковий) підхід [4]. 
Саме тому постає питання визначення теоретичних 
аспектів здійснення моніторингу фінансової безпеки, 
що є багатовимірною характеристикою підсистеми 
економічної безпеки та станом економічної системи, 
що дозволяє забезпечувати найбільш ефективне ви-
користання її ресурсів, виконання її зобов’язань та за-
доволення потреб [7], з урахуванням біхевіористично-
го підходу для прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо вчасного виявлення і попередження дії 
внутрішніх та зовнішніх загроз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Узагальнення основних підходів до дослідження фі-
нансової безпеки економічних систем проводили  
І. І. Д’яконова, Т. Ю. Загорельська, О. Я. Колісник,  
Ю. Б. Кракос, Р. О. Разгон, К. В. Орєхова, Ю. М. Пе-
тренко, О. Л. Пластун, Н. Н. Пойда-Носик, О. І. Поче-
чун, М.С.Суха та ін.. Питання моніторингу фінансової 
безпеки  розглядалися К. С. Горячевою, І. В. Журав-
льовою, А. Б. Миколайчук, Х. О. Турхан тощо. Аналіз 
наукових доробок засвідчив різноспрямованість по-
глядів науковців та вибірковість кінцевих результатів 
у вивченні фінансової безпеки, переваги і недоліки їх 
реалізації. Найбільш вживаними підходами визначено 
системний, процесний, ресурсний, ресурсно-функціо-
нальний, програмно-цільовий, стаціонарний та вартіс-
ний підходи. Проте, зважаючи на існуюче різноманіт-
тя напрямів вивчення фінансової безпеки і теорій, на 
яких вона ґрунтується, дотепер жодної уваги не при-
ділялося поведінковим (біхевіористичним) аспектам, 
які є важливими напрямами переорієнтації сучасного 
менеджменту, на чому наголошує Р. Дафт [4].

Формулювання цілей статті. Саме тому ме-
тою статі є розробка теоретичних основ здійснення 
моніторингу фінансової безпеки на засадах поведін-
кового і системного підходів. Останній з яких набув 

значного поширення в практиці управління означе-
ним явищем [8], вивчає його як сукупність окремих 
елементів, що пов’язані між собою, надає можливість 
сформувати чіткий механізм його управління за допо-
моги розширеного уявлення про безпосередній об’єкт 
дослідження [6].  

Виклад основного матеріалу. Поняття «сис-
темний підхід» стало широко застосовуватись з кін-
ця 1960-х – на початку 1970-х рр. у філософській та 
системній літературі. Близькими за змістом до «сис-
темного підходу» є поняття  «системні дослідження», 
«принцип системності», «загальна теорія систем» і 
«системний аналіз» [15]. На системності питання фі-
нансової безпеки наголошують В. П. Загарій, Н. Н. По-
йда-Носик і О. Л. Пластун, оскільки це явище пов’язує 
окремі країни, регіони, господарюючі суб'єкти, політи-
ку, економіку, фінанси тощо [12]. Застосування систем-
ного підходу пояснюється тим, що фінансова безпека 
є складним явищем, що охоплює: фінансову безпеку 
окремого громадянина, домашніх господарств, насе-
лення в цілому, підприємців, підприємств, організацій, 
установ та їх асоціацій, галузей господарського комп-
лексу, регіонів, окремих секторів економіки, держави 
та різноманітних міждержавних утворень, світового 
співтовариства в цілому [1]. Розширення зазначеного 
підходу аспектами сучасних напрямів менеджменту 
потребує з'ясування особливостей останніх.

Зміст теорії біхевіористичних фінансів полягає 
у дослідженні впливу психологічних чинників на фі-
нансові відносини економічних суб’єктів [11]. Загалом 
біхевіористичні фінанси базуються на аналізі поведін-
ки [5], є доповненням до сучасної теорії фінансів і  від-
носно новим напрямом вітчизняної фінансової науки 
[11]. Витоки концепції біхевіористичного напряму фі-
нансової теорії відображені в дослідженнях М. Вебе-
ра, Д. Канемана, К. Санстейна, А. Сміта, Р. Тейлера, Д. 
Шірека, Д. Шлейфера. Серед українських науковців, 
що висвітлюють проблематику біхевіористичних фі-
нансів, слід відзначити О. О. Терещенка, О. А. Остров-
ську, О. О. Зеленську, Н. А. Цікановську  тощо. Проте, 
як зазначалося раніше, питання фінансової безпеки у 
розрізі поведінкового аспекту вирішені не були, хоча 
спостерігається посилення дії людського чинника у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі економічної 
системи [11]. Прихильники течії біхевіористичних фі-
нансів прагнуть вивчати економічні відносини у пло-
щині впливу поведінкових чинників, що об’єктивно 
окреслюються залежністю «стимул-реакція». Тому 
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Серія "Економіка". Випуск 1 (45). Т.1

в рамках цього підходу економічні явища розгляда-
ються як поведінкова відповідь суб’єкта економіки на 
певні стимулятори [11], враховуючи те, що прийняття 
рішень у сфері економіки і фінансів неможливо пояс-
нити, вдаючись до аналізу раціональної поведінки на 
основі формалізованих правил [16].

Загалом поведінка – це функціональна реакція 
суб’єкта моніторингу фінансової безпеки на зміни зо-
внішнього середовища для самозбереження й присто-
сування до нього або для активного впливу на нього 
[4]. Поведінка суб'єктів моніторингу фінансової без-
пеки в економічній системі – це найважливіше джере-
ло стихійності її розвитку [4]. Обраний тип поведінки 
осіб, що проводять моніторинг, може сприяти пору-
шенню планомірності, породженню несприятливих 
диспропорцій і криз фінансової безпеки або ініціюва-
ти пошук механізмів їх попередження та нейтралізації. 
Поняття «поведінка» можна використовувати не тіль-
ки у проекції на конкретного  менеджера з управління 
фінансовою безпекою, а і стосовно груп, колективів 
або організацій, що реалізують моніторинг фінансо-
вої безпеки. Сукупність суб’єктів (колектив), або груп 
працівників, які беруть участь у моніторингу фінансо-
вої безпеки економічної системи, певною мірою може 
розглядатися як соціальний організм [5], що розвива-
ється, і всі його елементи змінюються відповідно до дії 
зовнішніх чинників та внутрішніх обставин. 

На основі постулатів біхевіористичного підходу 
можливим стає сприйняття фінансової безпеки в якос-
ті образу, що формується в уявленні суб’єкта моніто-
рингу. Особами, що самостійно приймають рішення, 
планують і реалізують практичні заходи в сфері госпо-
дарської (економічної) діяльності, у розрізі біхевіорис-
тичного підходу до дослідження фінансової безпеки 
економічних систем різних рівнів стають суб'єкти її 
моніторингу (табл. 1).

Таким чином, організаційна поведінка, яка є по-
ведінкою колективу, окремого підрозділу чи організації 
в цілому у перебігу моніторингу фінансової безпеки, 
може бути визначена як функціональна система реакцій 
[4] економічної системи на зміни її зовнішнього серед-
овища, яка має на меті самозбереження і розвиток за ра-
хунок пристосування до означених умов [3].

Поведінка суб’єкта моніторингу фінансової 
безпеки може формуватися за рахунок [5]: його при-
родних властивостей та індивідуально-психологічних 
особливостей; системи потреб, мотивів, інтересів; 
системи керування особистістю.

Природні властивості особи, що приймає рі-
шення в перебігу моніторингу фінансової безпеки, 
характеризуються ступенем виразності її динамічних 
характеристик (активністю та емоційністю). Психоло-
гічні особливості формують здібності [5] суб’єкта мо-
ніторингу, які визначаються динамікою надбання ним 

Таблиця 1
Суб’єкти моніторингу фінансової безпеки економічних систем

Рівень економічної 
системи Суб’єкти моніторингу фінансової безпеки

Макрорівень 

Рахункова палата України, Державна фінансова інспекція України, Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної 
безпеки і оборони України, міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади, Національний банк України, суди загальної юрисдикції, прокуратура 
України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, 
Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України, громадяни 
України та їх об’єднання [9]

Мезорівень 
(регіон)

Регіональні фонди, асоціації, консорціуми тощо; 
фірми, підприємства, інші суб’єкти господарювання;  домогосподарства [13];
суб'єкти управління місцевими фінансами:
Департамент фінансів обласної державної адміністрації (ОДА), 
Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону ОДА, Департамент 
економіки і міжнародних відносин ОДА, Департамент інноваційного розвитку 
промисловості ОДА, Головне управління Державної казначейської служби Укра-
їни в області, Територіальне управління рахункової палати тощо

Мезорівень 
(галузь)

Галузеві міністерства; 
центральні органи державної виконавчої влади, які мають свої галузеві об'єкти; 
профільні департаменти Державної рахункової палати України (Департамент з 
питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Дер-
жавної рахункової палати України тощо);
галузеві управління місцевих державних адміністрацій (Департамент інновацій-
ного розвитку промисловості   ОДА);
галузеві управління місцевих рад та їх виконавчих комітетів (з питань, делегова-
них їм державою); 
адміністрації галузевих об'єднань і підприємств

Мікрорівень
Директор [2]; фінансовий директор [2]; головний бухгалтер [2]; начальники 
служби економічної безпеки  [2]; управлінський персонал підприємства [8];
фінансова служба підприємства, підрозділів [10]



199

Науковий вісник Ужгородського університету 2015

знань, умінь і навичок  і його можливістю виконувати 
певний вид діяльності. 

Другим фактором, котрий визначає поведінку 
суб’єкта моніторингу фінансової безпеки економічних 
систем, є система мотивів, що формуються сукупністю 
його потреб та внутрішнім спонуканням до їх задово-
лення.

Третім фактором, який визначає поведінку, є 
система внутрішнього керування особи, що приймає 
рішення, яка характеризує його власні уявлення сто-
совно себе, свої інтереси, схильності, орієнтації у мо-
ніторингу фінансової безпеки.

Регуляторами «організаційної» поведінки еко-
номічних систем кожного рівня є їх стан, перспектива 
розвитку, культура (традиції, звичаї, стиль керівни-
цтва, взаємини за горизонталлю і вертикаллю), потен-
ціал менеджерів різних ланок (результативність, по-
тенціал, досвід роботи, компетентність тощо) ситуація 
на ринку, економічні, політичні, науково-технічні та 
інші  фактори.

Кризові явища в діяльності економічних систем 
загалом та моніторингу їх фінансової безпеки зокрема 
багато в чому обумовлюються кризою менеджменту 
[4]. Тому, погоджуючись з точкою зору А. В. Дороні-
на, слід зазначити, що відновлення і розвиток можли-
востей менеджменту впливати на перебіг подій, які 
відбуваються в економічних системах різних рівнів, 
можливо за рахунок уявлення останніх як відкритих 
соціально-економічних систем, що мають поведінку. 
Ефективність управління поведінкою економічних 
систем різних рівнів в перебігу моніторингу фінансо-
вої безпеки буде формуватися за рахунок врахування 
їх відкритості і соціальності та створення передумов 
ефективного використання соціально-психологічних 
факторів і умов їх функціонування.

Моніторинг фінансової безпеки є однією із ці-
лей економічної системи, заради досягнення якої фор-
мується, активізується та спрямовується її поведінка. 
Впорядкування активності та поведінки економічної 
системи загалом і суб'єктів моніторингу її фінансової 
безпеки зокрема в процесі досягнення означеної цілі 
зазнає зовнішнього і внутрішнього впливу. Економіч-
на система чи особи, що приймають рішення, можуть 
бути спрямовані на (оперативні, тактичні, стратегічні) 
цілі моніторингу фінансової безпеки кимось або чи-
мось. В такому випадку здійснюється вплив зовніш-
нього середовища на поведінку суб'єктів моніторин-
гу фінансової безпеки. Проте результативність цього 
впливу буде обмеженою через наявність власних (опе-
ративних, тактичних) цілей у суб’єктів моніторингу, 
що знаходяться нижче за рівнем управлінської ієрархії. 
Означені особи оцінюють, наскільки нав’язані ззовні 
вимоги перешкоджають досягненню їх власних цілей 
(тактичних, оперативних) і усвідомлено реагують на 
розбіжності своєю поведінкою. Таким чином еконо-
мічній системі на різних рівнях притаманні не тільки 
власні (загальні) стратегічні цілі моніторингу фінансо-
вої безпеки, але й якість цілеспрямованості, породже-
ної прагненнями суб’єктів, які його проводять.

Процес діагностики організаційної поведінки 
суб'єктів моніторингу фінансової безпеки повинен 
проводитись з урахуванням того, що особи, які при-
ймають рішення (працівник, менеджер), колектив пра-
цівників або організація (економічна система вищого 
рівня)) є цілеспрямованими системами, які можуть не 

тільки виконувати поставлені перед ними цілі ззовні, 
а й генерувати власні завдання та змінювати їх у від-
повідності до стану оточуючого середовища. Під час 
визначення цілей та завдань суб’єктами моніторингу 
мікрорівня можуть прийматися рішення щодо визна-
чення пріоритетів для виконуваних завдань, розподілу 
та перерозподілу засобів їх реалізації без урахування 
умов і цілей, поставлених ззовні (вищими за рівнем 
суб’єктами моніторингу фінансової безпеки). Таким 
чином проявляються індивідуальні, власні інтереси і 
воля працівників, які можуть істотно вплинути на за-
плановані керівництвом тенденції управлінської ак-
тивності осіб, що приймають рішення, нижчих рівнів 
ієрархії та на результативність їх діяльності.

Обов’язковість врахування такої суттєвої харак-
теристики економічної системи, як цілеспрямованість, 
не може привести до обмеження можливості досягнен-
ня її мети – моніторингу фінансової безпеки. Вивчення 
і розуміння рис біхевіористичної спрямованості еконо-
мічної системи як фактора її функціональних змін та 
оточуючого середовища має сприяти створенню кон-
структивного механізму впливу на моніторинг стану 
фінансової безпеки. Особливості поведінки суб’єктів 
моніторингу зокрема та економічної системи загалом, 
як відображення їх індивідуальності, є суттєвим чин-
ником, що впливає на фінансову безпеку неоднознач-
но. Відмічена індивідуальність є здатністю суб'єктів 
моніторингу фінансової безпеки і економічної системи 
реагувати на себе і зовнішнє оточення через механізми 
чутливого сприйняття та емоційної компетентності, 
що можуть використовуватись для накопичення знань, 
розумінь та виховання волі.

В рамках моніторингу фінансової безпеки еко-
номічних систем, відповідно до висвітлених засад сис-
темно-біхевіористичної концепції, актуальним мають 
бути такі положення: 

• психологічні фактори можуть зумовити пері-
одичні кризи та характерні аномалії для процесу мо-
ніторингу фінансової безпеки (хибні управлінські рі-
шення на різних рівнях); 

• конфлікт цілей суб'єктів моніторингу фінан-
сової безпеки, відповідальних за прийняття управлін-
ських рішень, є перманентним через суб’єктивні пре-
ференції учасників фінансових відносин; 

• можливе прийняття управлінських фінансо-
вих рішень під впливом емоцій тощо. 

Таким чином, моніторинг фінансової безпеки з 
точки зору системно-біхевіористичного підходу – це 
дослідження означеного явища у розрізі елементів її 
забезпечення з точки зору міжособистісних комуніка-
цій суб'єктів фінансової безпеки різних рівнів, дії яких 
спрямовані на досягнення спільної мети.

Висновки і перспективи подальших 
дослід-жень. Висвітлені положення дослідження 
доцільності використання інноваційних біхевіо-
ристичних аспектів у розрізі системного підходу 
для вивчення і моніторингу стану фінансової без-
пеки економічних систем, на нашу думку, обґрун-
товуються їх здатністю з’ясовувати взаємозв’язок 
між рішеннями корпоративного або державного ме-
неджменту та психологією суб’єктів моніторингу, а 
також визначенням причин упровадження помил-
кових управлінських рішень за наявності адекват-
них прогнозних розрахунків й реальних сценаріїв 
розвитку економічних систем [11]. Зважаючи на 
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дію поведінкових факторів, суб'єкти моніторингу 
фінансової безпеки мають своєчасно вносити від-
повідні корективи в поточний процес її управління 
для попередження погіршення її стану. Відповід-

но до наведених положень подальша розвідка до-
сліджень передбачає визначення ризиків, які може 
спровокувати поведінка суб’єктів моніторингу фі-
нансової безпеки економічних систем.
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