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Прогнозування рівня фінансової безпеки країни (на прикладі України)
В умовах функціонування економічних відносин, що виникають між суб’єктами фінансової системи України, все
частіше обговорюється питання створення безпечних умов для їх діяльності. Приділено увагу аналізу стану
фінансової безпеки країни як складової економічної безпеки з точки зору її ключових елементів, що дозволяє
зосередитися на найбільш важливих показниках та розробити заходи для запобігання існуючим загрозам.
Метою статті є прогнозування рівня фінансової безпеки країни на основі регресійного аналізу факторів впливу.
Об’єктом дослідження є фінансова система як механізм, направлений на діяльність суб’єктів фінансової безпеки
країни для забезпечення її достатнього рівня. Результати регресійного аналізу показали, що зміна рівня безпеки
банківської діяльності на 1% зменшить загальний індекс фінансової безпеки на 0,04 одиниць, в той час як рівень
безпеки на ринку небанківських послуг збільшиться на 0,07, а грошовий компонент зменшиться на 0,51.
На основі розрахунку середнього арифметичного абсолютних відхилень незалежних змінних було розраховано
оціночне значення рівня фінансової безпеки України, що становить 40,09% у 2018 році.
Пропозиції щодо вдосконалення «Методологічних рекомендацій для розрахунку рівня економічної безпеки
України» допоможе вирішити проблему математичного обґрунтування вибору показників для оцінки фінансової
безпеки, мінімізації ризиків, виключення суб’єктивності та підвищення ефективності та якості методів оцінки
фінансової безпеки країни.
У статті розглядається фінансова складова економічної безпеки як основний елемент забезпечення стійкого
фінансового розвитку країни.
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Прогнозирование уровня финансовой безопасности страны (на примере Украины)
В условиях функционирования экономических отношений, возникающих между субъектами финансовой системы
Украины, все чаще обсуждается вопрос создания безопасных условий для их деятельности. Уделено внимание
анализу состояния финансовой безопасности страны как составляющей экономической безопасности с точки
зрения её ключевых элементов, что позволяет сосредоточиться на наиболее важных показателях и разработать
меры для предотвращения существующих угроз.
Целью статьи является прогнозирование уровня финансовой безопасности страны на основе регрессионного
анализа факторов влияния. Объектом исследования является финансовая система как механизм, направленный на
деятельность субъектов финансовой безопасности страны для обеспечения её достаточного уровня. Результаты
регрессионного анализа показали, что изменение уровня безопасности банковской деятельности на 1% уменьшит
общий индекс финансовой безопасности на 0,04 единиц, в то время как уровень безопасности на рынке
небанковских услуг увеличится на 0,07, а денежный компонент уменьшится на 0,51.
На основе расчета среднего арифметического абсолютных отклонений независимых переменных было рассчитано
оценочное значение уровня финансовой безопасности Украины, что составляет 40,09% в 2018 году.
Пропозиции касательно усовершенствования «Методологических рекомендаций для расчета уровня
экономической безопасности Украины» поможет решить проблему математического обоснования выбора
показателей для оценки финансовой безопасности, минимизации рисков, исключения субъективности и
повышения эффективности и качества методов оценки финансовой безопасности страны.
В статье рассматривается финансовая составляющая экономической безопасности как основной элемент
обеспечения устойчивого финансового развития страны.
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