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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ 

РЕЗЕРВІВ 

 

Анотація. На основі зібраних статистичних даних (обсягів золотовалютних 

резервів, монетарного золота, ВВП, зовнішнього боргу України, короткострокових 

боргових зобов‘язань, курсу гривні) за 2010-2020 рр. розроблено методику обчислення 

інтегрального показника фінансової безпеки на основі аналізу досліджуваних факторів, 

обчислено його значення та проаналізовано динаміку за останні вісім років. 

Ключові слова: інтегральний показник фінансової безпеки, індикатори 

економічної безпеки, моделювання динаміки, багатофакторна модель. 

 

Abstract. Based on the collected statistical data (volumes of gold and foreign exchange 

reserves, monetary gold, GDP, Ukraine's external debt, short-term debt, hryvnia exchange 

rate) for 2010-2020, a method of calculating the integrated financial security indicator based 

on the analysis of the studied factors was developed. and analyzed the dynamics of the last 

eight years. 

Key words: integrated indicator of financial security, indicators of economic security, 

modeling of dynamics, multifactor model. 

 

Міністерством фінансів України поняття фінансової безпеки визначається 

так: фінансова безпека – це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, 

банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується 

збалансованістю,   стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, 

здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної 

системи та економічне зростання [4]. 

Фінансова безпека, у свою чергу, містить такі складові [9]: 

 бюджетна безпека; 

 валютна безпека; 

 грошово-кредитна; 

 боргова безпека; 

 безпека страхового ринку; 

 безпека фондового ринку; 
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 зовнішньоекономічна безпека; 

 інвестиційна безпека; 

 науково-технологічна безпека; 

 енергетична безпека; 

 соціальна безпека; 

 демографічна безпека; 

 продовольча безпека; 

 виробнича безпека. 

Є певні методики обчислення показників фінансової безпеки. Одним з 

таких методів є метод визначення інтегрального індексу. Наведемо його 

алгоритм [7]. 

1. Формування множини індикаторів (певні стани, які оцінюються 

статистично). Вони визначаються через діапазони своїх значень, нижні 

та верхні, та розбиваються на 5 інтервалів: ,   
      

 ), ,    
      

 ), 

,    
      

 ), ,    
      

 ), ,    
     

 ). Всі показники визначаються 

експертним методом. 

2. Нормалізація показників. зв'язок між інтегральною оцінкою й 

показником-стимулятором прямий, а з показником-дестимулятором - 

обернений. Дестимулятори перетворюють на стимулятори за 

допомогою нормування. Нормування відбувається двома основними 

методами. 

Перший метод розраховується за формулою: 

    {

   

    
                                                 

    
   

                                                  

 

де     – значення індикатора,      – нормоване значення індикатора. 

Другий метод розраховується за формулою: 
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де     – нормоване значення індикатора,   
    

   , за межами ,   
     

 - 

нормалізовані величини дорівнюють 0. 

3. Визначення вагових коефіцієнтів за допомогою моделі головних 

компонент. В даній моделі зв‘язок між первинними ознаками і 

компонентами описується як лінійна комбінація  

   ∑      

 

 

 

де    – стандартизовані значення  -ої ознаки з одиничними 

дисперсіями, сумарна дисперсія  ;     – внесок  -ої компоненти в 

сумарну дисперсію множини   ;    ∑        
 
 ;     – факторні 

навантаження;     – вхідні дані. 

Вагові коефіцієнти розраховуються за формулою: 

    
    |   |

∑     |   |
  

4. Розрахунок інтегральних показників. За кожною сферою для першого 

методу здійснюється за формулою:     ∑         , для другого методу: 

    ∑         . 

Узагальнений інтегральний індикатор за кожною сферою:   
       

 
. 

Стандартні вагові коефіцієнти вже є розраховані для всіх основних груп 

економічної безпеки і затверджені нормативно. 

Таблиця 1. Значення вагових коефіцієнтів для різних сфер економіки [8] 

Cфера економіки  

Значення 

вагового 

коефіцієнта 

Макроекономічна 0,1005 

Виробнича 0,0769 

Фінансова 0,1127 

Інвестиційна 0,0939 

Зовнішньоекономічна 0,0901 

Науково-

технологічна 
0,1183 

Соціальна 0,0808 

Демографічна 0,0836 
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Енергетична 0,1324 

Продовольча 0,1108 

Таблиця 2. Вагові коефіцієнти для розрахунку індексу фінансової безпеки [8] 

Фінансова 

сфера  

Значення 

вагового 

коефіцієнта 

Бюджетна 0,2023 

Грошово-

кредитна 
0,1953 

Валютна 0,1558 

Боргова 0,1256 

Страхова 0,0628 

Фондова 0,0953 

Банківська 0,1629 

 

В даній роботі нами було обрано для аналізу та прогнозування фінансові 

показники, які створюють основу фінансової безпеки країни, взятих за даними 

НБУ [1, 2б5б6] за період 2011-2020 рр. В якості результуючого показника 

обрали  золотовалютні резерви, в якості факторів були обрані такі показники: 

монетарне золото, валовий внутрішній продукт (ВВП), курс гривні, іноземні 

інвестиції, сумарний загальний борг (далі СЗБ) та короткостроковий борг 

України (далі КБУ).  

Таблиця  3. Вхідні статистичні дані фінансових показників за період 

2011-2020 рр. 

Роки (на 

31.12) 

Монетарне 

золото 

(млн.дол. 

США) 

ВВП 

(млн.грн.) 

Курс 

гривні 

Іноземні 

інвестиції 

(млн.дол. 

США) 

СЗБ 

(млн.дол. 

США) 

КБУ 

(млн.дол. 

США) 

Золотовалютні 

резерви 

(млн.дол. 

США) 

2011 1385,29 1316600 7,9676 7207 126236 60 168 31794,61 

2012 1890,36 1408889 7,991 8401 135065 65 855 24546,19 

2013 1640,15 1454931 7,993 4499 142079 59 294 20415,71 

2014 911,09 1566728 11,8867 410 126308 56 338 7533,33 

2015 931,91 1979458 21,8447 2961 118729 51 009 13299,99 

2016 941,71 2383182 25,5513 3284 113518 46 869 15539,33 

2017 1060,65 2982920 26,5966 2202 116578 46 363 18808,45 
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2018 1002,22 3558706 27,2005 2355 114710 45 023 20820,43 

2019 1218,79 3974564 25,8456 3070 121739 48 328 25302,16 

2020 1313,44 4194102 26,9575 -343 125690 48 477 29132,89 

 

На основі описаного підходу,  запропонуємо аналог цієї методики, для 

визначення інтегрального показника економічної безпеки, на основі врахування 

тих факторів, які ми розглядаємо у роботі. 

1. В якості множини індикаторів візьмемо показники: золотовалютні 

резерви, монетарне золото, ВВП, курс гривні, іноземні інвестиції, СЗБ та КБУ 

2. Використаємо метод природної нормалізації  

   
  

       
   
*   +

   
   
*   +     

   
*   +

 

до показників з додатним інгредієнтом з таблиці 3. Це показники, які мають 

позитивний вплив на фінансовий стан країни: монетарне золото, ВВП, іноземні 

інвестиції та золотовалютні резерви. 

Для показників з від‘ємним інгредієнтом – курс гривні, СЗБ та КБУ, 

застосуємо нормалізацію Севіджа: 

   
  

   
   

*   +     

   
   
*   +     

   
*   +

 

 

В результаті отримуємо таблицю 4 нормалізованих показників: 

 

Таблиця 4. Нормалізовані показники 

 
3. Для визначення вагових коефіцієнтів  виконаємо дисперсійний аналіз за 

допомогою аналізу даних в EXCEL. Отримуємо загальну дисперсію по 

Монетарне 

золото 

(млн.дол. 

США)

ВВП 

(млн.дол. 

США)

Курс гривні

Іноземні 

інвестиції 

(млн.дол. 

США)

СЗБ 

(млн.дол. 

США)

КБУ 

(млн.дол. 

США)

Золотовалю

тні резерви 

(млн.дол. 

США)

0,48423826 0 1 0,86344922 0,55470747 0,27300586 1

1 0,03207261 0,99878333 1 0,24557964 0 0,70123505

0,74449335 0,04807329 0,99867935 0,55375114 0 0,31493562 0,53098517

0 0,0869254 0,79622938 0,08611619 0,55218655 0,45683658 0

0,02126074 0,23035883 0,27847075 0,3778591 0,81754841 0,71265892 0,23768985

0,03126819 0,37066247 0,0857489 0,41479872 1 0,91137761 0,32999083

0,15272601 0,57908561 0,03139932 0,29105672 0,89286089 0,93566992 0,46473723

0,09305912 0,77918486 0 0,30855444 0,95826477 1 0,5476669

0,31421365 0,92370535 0,07044699 0,39032479 0,71215994 0,84134092 0,73239458

0,41086728 1 0,0126346 0 0,57382445 0,83420488 0,89028938
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стовпчикам               і знаходимо відношення дисперсій по кожному із 

стовпців до    у вигляді таблиці 4: 

Таблиця 5. 

 
Остаточно вагові коефіцієнти розрахуємо з врахуванням факторних 

навантажень. В якості факторних навантажень використаємо абсолютні 

величини значень коефіцієнтів кореляції з табл. 2.2 останнього рядка. 

Перемноживши їх з отриманими відношеннями дисперсій та знормувавши, 

отримаємо шукані значення. 

Отже остаточно вагові коефіцієнти будуть розраховуватися за формулою: 

   
  
 |  |

∑
  
 |  |

∑   
  

   

 
   ∑   

  
   

  

де     - коефіцієнти кореляції і-го показника з обсягами золотовалютних резервів. 

 

Таблиця 6.  Вагові коефіцієнти 

 
4. Розрахуємо інтегральний показник І за формулою: 

   ∑     
  

 

   

 

де  k – порядковий номер року. 

Оскільки    
  ,   - i    ,   -    ∑      

   , то інтегральний показник набуває 

значення на проміжку ,   -. При цьому оскільки була використана природна 

нормалізація для факторів з додатним інгредієнтом і нормалізація Севіджа для 

факторів з від‘ємним інгредієнтом, то значення    близькі до 1 свідчать про 

високий рівень фінансової безпеки, а близькі до 0 – про низький. 

 

 

 

 

Монетарне 

золото 

(млн.дол. 

США)

ВВП 

(млн.дол. 

США)

Курс гривні

Іноземні 

інвестиції 

(млн.дол. 

США)

СЗБ 

(млн.дол. 

США)

КБУ 

(млн.дол. 

США)

Золотовалют

ні резерви 

(млн.дол. 

США)

Дисперсія 0,11467571 0,15074966 0,21050923 0,09664521 0,10169242 0,11736229 0,0922325

Відношення 

дисперсій
0,13725888 0,1804369 0,25196497 0,11567763 0,12171879 0,14047454 0,11039591

Монетарне 

золото 

(млн.дол. 

США)

ВВП 

(млн.дол. 

США)

Курс гривні

Іноземні 

інвестиції 

(млн.дол. 

США)

СЗБ 

(млн.дол. 

США)

КБУ 

(млн.дол. 

США)

Золотовалют

ні резерви 

(млн.дол. 

США)

Вагові 

коефіцієнти
0,22749313 0,13676061 0,04542884 0,13228025 0,08015767 0,06798416 0,30989534
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Таблиця 7. Інтегральний показник 

Роки 
Інтегральний 

показник 

2011 0,64272647 

2012 0,64652778 

2013 0,48052131 

2014 0,13477086 

2015 0,28661586 

2016 0,36095001 

2017 0,43306799 

2018 0,48306362 

2019 0,59388915 

2020 0,60940975 

Згідно даних, наданих Міністерством економічного розвитку за період 

2011-2018 рр. [4], наведемо обраховані значення інтегрального показника рівня 

економічної безпеки України в табл. 8: 

 

Таблиця 8. Інтегральний показник рівня безпеки держави за період 2011-2018 рр. 

Роки 

Інтегральний 

показник 

рівня 

фінансової 

безпеки 

Інтегральний 

показник 

рівня 

економічної 

безпеки 

2011 0,47 0,5 

2012 0,46 0,47 

2013 0,5 0,48 

2014 0,36 0,45 

2015 0,35 0,44 

2016 0,38 0,48 

2017 0,4 0,48 

2018 0,43 0,49 

 Побудуємо графіки обрахованого нами показника та наведених в табл. 8 

(синім кольором – обраховані показники в роботі, червоним – інтегральний 

показник рівня фінансової безпеки, зеленим – інтегральний показник рівня 

економічної безпеки): 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2021, № 20 
 

 
 

 

 

80 

  
Рис. 1.  Графіки інтегральних показників за період 2011-2020 рр. 

 Розрахований за нормативною методикою Міністерства економічного 

розвитку інтегральний показник фінансової безпеки демонструє досить гарну 

подібність до інтегрального показника рівня фінансової безпеки, це свідчить про 

те, що ми отримали адекватну формулу для розрахунку даного показника. 

 Розрахуємо коефіцієнт кореляції для даних показників і отримуємо 

значення        . Це означає, що між показниками є прямий сильний зв‘язок. 

Запропонована методика  дає можливість обчислювати інтегральний 

показник, який досить адекватно описує реальну фінансово-економічну 

ситуацію в Україні.  

Наш показник набуває значень від 0 до 1, і чим ближче він до 1, тим 

краще. З досліджуваних років найвище значення було в 2012 році і досягало 

0,70998113, а найменше у 2014 – 0,1053587, відбулося різке падіння через 

несприятливу ситуацію в країні. Після цього відбувалося поступове, але не 

досить швидке зростання показника, найбільш помітно він зріс у період з 2018 

по 2019 рр. Враховуючи попередні висновки, можна говорити, що це 

відбувалось за рахунок зростання боргів та курсу валюти.  

Порівняємо отримані значення зі значеннями, наведеними в «Стратегії 

економічної безпеки України на період до 2025 року» [4]. 
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Таблиця 9.  Табло індикаторів економічної безпеки (фінансова безпека) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відношення 

дефіциту 

державного 

бюджету до ВВП2 

, % 5,7 1,7 3,7 4,2 4,9 2,3 2,9 1,6 1,7 2 

Відношення 

обсягу державного 

боргу та 

гарантованого 

державою боргу 

до ВВП, % 40,1 36,4 36,7 39,9 69,4 79,1 80,9 71,8 60,9 50,3 

Обсяг валового 

зовнішнього 

боргу, % від ВВП 86,3 77,4 76,6 77,5 93,9 129,3 129,5 102,9 87,6 79,2 

Зміна обмінного 

курсу гривні до 

долара США (у 

середньому за 

період),% до 

попереднього року 150,66 99,87 100,3 100 148,7 183,8 117 104,1 102,3 95 

Валові міжнародні 

резерви України, 

місяців імпорту 4,4 3,8 3 3,5 1,8 3 3 3,2 3,3 4,9 

Частка 

довгострокових 

кредитів у 

загальному обсязі 

наданих кредитів, 

% 28,9 25,3 21,6 19,1 16,6 15,2 23,8 25,8 22,5 20,04 
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Рис. 2. Динаміка індикаторів фінансової безпеки. 

 

Проаналізуємо наявність зв‘язку між нормативними індикаторами та 

рорахованим в роботі інтегральним показником. 
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Таблиця 10.  Показники кореляційного зв‘язку 

Показник Значення 

коефіцієнта 

кореляції з 

інтегральним 

показннком 

Значущість 

коефіцієнти 

кореляції за 

критерієм 

Стьюдента 

Ймовірність 

прийняття 

гіпотези про 

наявність 

лінійного 

зв‘язку 

Відношення дефіциту 

державного бюджету до 

ВВП2 , % 

0,0241 0,470451 0,529549 

Відношення обсягу 

державного боргу та 

гарантованого державою 

боргу до ВВП, % 

-0,9158 2,51E-05 0,999975 

Обсяг валового зовнішнього 

боргу, % від ВВП 

-0,8186 0,000737 0,999263 

Зміна обмінного курсу 

гривні до 83оллара США (у 

середньому за період),% до 

попереднього року 

-0,7870 0,001478 0,998522 

Валові міжнародні резерви 

України, місяців імпорту 

0,6724 0,009198 0,990802 

Частка довгострокових 

кредитів у загальному 

обсязі наданих кредитів, % 

0,3751 0,116343 0,883657 

На основі отриманих результатів можна зробити висновки, що з усіма 

нормативними індикаторами, крім «Відношення дефіциту державного бюджету 

до ВВП , %» , обчислений нами інтегральний показник має суттєвий зв‘язок. 

Отже, даний коефіцієнт може використовуватися для доповнення та уточнення 

до методики оцінювання фінансової безпеки. 

Зауважимо, що  стан фінансової безпеки в Україні упродовж останніх 10 

років оцінювався  як незадовільний (він становив близько 42% від оптимального 

рівня).  Основними причинами цього були дефіцит державного бюджету та 

суттєве боргове навантаження, недостатній розвиток інвестиційного 

кредитування економіки та фондового ринку. У 2014 році фінансова система 

України зазнала негативних наслідків зовнішньої загрози безпеці. 
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