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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

 

Економічна політика держави в значній мірі визначає її здатність 

забезпечувати соціально-економічне зростання та добробут населення. 

Включаючи різні складові, до яких належать фінансово-бюджетна, грошово-

кредитна, інвестиційна, інноваційна, науково-технологічна та соціальна, 

економічна політика держави охоплює всі сфери життя суспільства. Для 

забезпечення розвитку вільної ринкової економіки та становлення 

громадянського суспільства обов’язковою умовою виступає відповідна 

діяльність держави в межах кола інтересів громадян. У цьому аспекті, 

результативність економічних реформ та реалізації державних управлінських 

рішень залежать від контрольної функції держави, яка стосується питання 

ефективного формування, розподілу та використання державних фінансових 

ресурсів у межах бюджетів різних рівнів та позабюджетних фондів [1]. 

Враховуючи це, визначення та врахування впливу державного фінансового 

контролю на фінансову безпеку країни є важливим питанням на сьогодні та 

вимагає комплексного дослідження. 

Зважаючи на актуальність теми дослідження, необхідною є розробка 

науково-методичних засад формалізації впливу державного фінансового 

контролю на рівень фінансової безпеки країни та її соціально-економічний 

розвиток. 

Для визначення впливу державного фінансового контролю з позиції 

безпеки на соціально-економічний розвиток та загальний рівень фінансової 



безпеки ми пропонуємо використовувати науково-методичний підхід, який 

включає наступні етапи. 

Етап 1. Визначення основних індикаторів безпеки державного 

фінансового контролю. 

На даному етапі нами обраний метод головних компонент, який дозволяє 

за результатами аналізу визначити головні складові будь-якого показника, не 

зменшуючи якість представленої інформації, а лише прибираючи 

інформаційний шум. У межах застосування методу головних компонент для 

визначення найбільш значущих агрегатів та векторів-компонент безпеки 

державного фінансового контролю необхідним є збір даних щодо значень 

показників відповідних компонент та оцінка відповідних компонент та 

агрегатів в залежності від даних щодо факторних навантажень [3]. 

Етап 2. Визначення динаміки релевантних показників та впливу кожного 

з них на ступінь фінансової безпеки та соціально-економічного зростання 

економіки України. 

На цьому етапі визначаються коефіцієнти відповідних індикаторів, що 

реалізується за допомогою методу найменших квадратів. 

Етап 3. Формування системи зв’язків між відповідними показниками 

соціально-економічного зростання та фінансової безпеки, до яких включено: 

валовий внутрішній продукт, рівень економічного зростання, загальний рівень 

фінансової безпеки, рівень банківської безпеки, рівень безпеки страхування, 

рівень безпеки фондового ринку, рівень боргової безпеки, рівень монетарної 

безпеки, рівень безпеки перспективної дії, рівень безпеки державного 

фінансового контролю[2]. 

За результатами здійснення необхідних розрахунків у межах 

запропонованого науково-методичного підходу ми можемо робити наступні 

висновки щодо впливу державного фінансового контролю на фінансову безпеку 

України. Зокрема, врахування впливу державного фінансового контролю надає 

можливість уточнити загальний рівень фінансової безпеки України, що 

уточнює аналітичну базу для досліджень в цій сфері. Враховуючи те, 



щоефективність проведення державного фінансового контролю має істотний 

вплив на фінансову безпеку України, рівень фінансової безпеки може 

розглядатися як критерій визначення ефективності організації та 

функціонування державного фінансового контролю. Слід також відзначити, що 

визначення основних індикаторів безпеки державного фінансового контролю 

надає можливість наочного представлення ефективних важелів формування 

політики в сфері фінансового контролю. 
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