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Для досягнення економічної стабільності та забезпечення економічного зростання 

країни пріоритетним завданням фінансової політики є підтримання сталого рівня 

національної безпеки, який визначається рівнем безпеки окремих секторів економіки. В 

умовах активізації глобалізаційних процесів, відкритості економік особливої уваги 

потребують ті галузі, в яких країна може мати конкурентні переваги. Для України, 

враховуючи аграрну спрямованість її економіки, такою галуззю є аграрний сектор. 

Невідкладного вирішення потребуються проблеми в цій галузі з питань підвищення 

ефективності виробництва та забезпечення стабільного фінансового стану вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників для забезпечення фінансової безпеки держави. 

Фінансова безпека аграрного сектора економіки є важливою складовою фінансової 

безпеки держави, а підтримання сталого її рівня набуває вагомого значення для подальшого 

економічного розвитку України. Система фінансової безпеки суб’єктів підприємництва має 

поєднувати надбання сучасної економічної науки та діяти постійно, а не за фактом настання 

кризи. Одним із варіантів вирішення цих та ряду інших проблем є оцінка та прогнозування 

забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. 

Однією з найважливіших умов забезпечення фінансової безпеки держави є стабільний 

розвиток реального сектору економіки, який залежить від наявності ефективної системи 

фінансової безпеки підприємств. Тому важливим результатом, що характеризує сутність 

наукової новизни даної роботи, є визначення поняття фінансової безпеки як збалансований 

стан стабільного розвитку підприємства, котрий характеризується  результатом 

управлінських рішень, які направлені на захист від реальних і потенційних загроз 

зовнішнього і внутрішнього характеру, забезпечення та ефективне використання 

фінансових ресурсів та збільшення вартості бізнесу. 

Для забезпечення ефективного управління фінансовою безпекою підприємства 

доцільно використовувати ресурсно-функціональний метод оцінки фінансової безпеки, 

який дозволяє не тільки виміряти параметри фінансової безпеки, а й за допомогою 

інструментарію економіко-математичного моделювання – розробити механізми її 

удосконалення. З боку держави, на нашу думку, потрібно підтримувати фінансово-кредитне 

забезпечення розвитку аграрного сектору та удосконалити механізми державної 

інвестиційної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. 

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності та розрахунок показників 

фінансової безпеки підприємства показав, що загальний рівень фінансової безпеки на СТОВ 

«Надія» поступово стабілізується та у 2013 р. знаходиться у нормальному стані.  

За вибраними показниками побудуємо модель множинної лінійної регресії і 

знайдемо оцінки її параметрів, використовуючи таку формулу: 

 

y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn,                                                                                                       (1) 

де у – розрахункові значення результативної ознаки функції;  

а0, …, аn– коефіцієнти регресії (параметри, які треба визначити);  

х1, …, хn– факторні ознаки [1]. 

За допомогою програми аналіз даних в EXCEL проаналізовано вплив 

макроекономічних показників розвитку економіки на коефіцієнт незалежності СТОВ 

«Надія»  з 2002 р.  по 2013 р. Регресійне рівняння має вигляд: 

 

Y = 1,331581 - 0,004689 X1 + 0,190155 X7 - 0,169605 X11                                         (2) 

 



Отже, на фінансову безпеку СТОВ «Надія»  впливають такі показники як: X1 – індекс 

споживчих цін; X7 - індекс росту державного боргу; X11 - індекс росту первісної вартості 

основних засобів України. 

Отримана модель (2) є адекватною та її можна використовувати для  виявлення 

факторів, що впливають на підприємство, їх силу, напрямок та обрати напрямок 

управлінських рішень. 

Державне регулювання забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору є 

важливим як для підприємствгалузі, так і для сталого  рівня фінансової безпеки держави. 

для оцінки та прогнозування розвитку системи фінансової безпеки доцільно 

використовувати економетричні методи, що зумовлено стохастичним характером чинників 

функціонування підприємства та загроз його фінансовій безпеці. Застосування методів 

кореляційно-регресійного аналізу дає можливість оцінити вплив зміни ринкового 

середовища на рівень фінансової безпеки підприємства, провести аналіз причинно-

наслідкових зв’язків між індикаторами фінансової безпеки, оцінити силу та напрям цих 

взаємозв’язків, розглянути декілька можливих варіантів майбутнього стану економічної 

системи.  
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