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МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО 
АНАЛІЗУ 

Мета. Фінансово-економічна безпека зумовлює стійкий (збалансований і безупинний) фінансовий роз-
виток підприємства, що обґрунтовує необхідність її досягнення на основі ефективного використання усіх 
видів наявних ресурсів. Мета статті полягає у вдосконаленні методичних основ оцінювання стану фінансо-
во-економічної безпеки транспортних підприємств із урахуванням галузевої специфіки для забезпечення 
прийняття ефективних управлінських рішень. Методика. Теоретичну та методичну основу дослідження 
становлять системний аналіз процесів оцінювання та моделювання фінансово-економічної безпеки підпри-
ємств транспортної галузі, теоретичні положення економічної науки в галузі оцінювання фінансової ефекти-
вності господарської діяльності в умовах мінливого навколишнього середовища. Результати. Досліджено 
структуру фінансово-економічної безпеки підприємств транспортної галузі. Визначено внутрішні зв’язки 
між частинними показниками досліджуваного процесу для виділення необхідної та достатньої кількості 
найбільш індикативних факторів. Систематизовано частинні складові фінансово-економічної безпеки на ос-
нові моделювання процесу її формування на підприємствах транспортної галузі, використовуючи методи 
факторного аналізу. Наукова новизна. Авторами вдосконалені методичні основи щодо кількісної оцінки рі-
вня фінансово-економічної безпеки підприємств транспортної галузі на основі побудованої сукупності час-
тинних показників окремих складових, які сформовані з урахуванням галузевої специфіки. Це дозволяє 
здійснити комплексну оцінку ступеня впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на рівень фінансово-
економічної безпеки підприємств для забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень щодо дося-
гнення запланованих фінансових показників результативності їх діяльності. Практична значимість. Ви-
значені тенденції формування спроможності транспортних підприємств щодо захисту своїх фінансових ін-
тересів є загальними для досліджуваних об’єктів, пояснюють 72 % загальної мінливості частинних характе-
ристик та відображають особливості сучасного процесу управління фінансово-економічною безпекою. Це 
обґрунтовує доцільність використання сформованої сукупності частинних показників фінансово-
економічної безпеки як базисних параметрів інтегрального оцінювання її стану на підприємствах транспор-
тної галузі для забезпечення своєчасного виявлення та уникнення можливих загроз функціонуванню підпри-
ємства у фінансовому середовищі. 

Ключові слова: фінансово-економічна безпека; транспортні підприємства; моделювання фінансово-
економічної безпеки; факторний аналіз 

Вступ 

Ефективність процесу забезпечення необ-
хідного стану фінансово-економічної безпеки 
підприємства зумовлена наявністю необхідних 
умов для своєчасного виявлення і уникнення 
можливих загроз функціонуванню підприємст-
ва у фінансовому середовищі, ліквідування не-
гативних наслідків певних факторів на мезо та 
макрорівнях фінансових відносин. 

У ході аналізу наукових джерел було з’ясо-
вано, що фінансово-економічна безпека підпри-

ємства транспортної галузі характеризується рі-
знорідністю та важко піддається структуриза-
ції, існує значна кількість методичних підходів 
для її виявлення та оцінювання [1–13]. Однак, 
єдиний алгоритм реалізації оцінювання її рівня 
на підприємствах транспортної галузі, який би 
створив необхідний методичний базис для до-
сягнення цілей підприємства щодо забезпечен-
ня необхідного стану його фінансово-економіч-
ної безпеки, і досі відсутній. 

Це актуалізує завдання формування необ-
хідних методичних основ для оцінювання стану 
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фінансово-економічної безпеки підприємств 
транспортної галузі. 

Мета 

Метою роботи є вдосконалення методичних 
основ оцінювання стану фінансово-економічної 
безпеки транспортних підприємств з врахуван-
ням галузевої специфіки на основі її моделю-
вання для забезпечення прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо досягнення запла-
нованих фінансових показників результативно-
сті їх діяльності. 

Методика 

Завдання щодо виявлення і оцінювання ста-
ну та рівня фінансово-економічної безпеки на 
підприємстві є об’єктом дослідження багатьох 
вчених, які сформували різноманітні погляди 
на виділення сукупності частинних індикаторів 
фінансово-економічної безпеки підприємств. 

Аналіз і узагальнення існуючих методичних 
підходів дозволяє зробити висновки, що біль-
шість з них ґрунтується на принципах порів-
няння розрахованих значень частинних показ-
ників із встановленими нормативами, які були 
визначені науковцями на основі даних щодо ді-
яльності установ у відповідних економічних 
умовах. Однак, ці умови не завжди відповіда-
ють сучасній економічній ситуації, в якій фун-
кціонують підприємства транспортної галузі 
України [5, с. 54]. 

Так, багато вчених наголошують на важли-
вості врахування галузевих особливостей, ста-
дій життєвого циклу підприємств та стратегії 
їхнього розвитку, встановлюючи певні критері-
альні значення як базу для визначення рівня їх 
фінансово-економічної безпеки. Однак, найчас-
тіше, ці критеріальні значення відповідають за-
гальновідомим нормативам та в умовах високої 
мінливості умов функціонування підприємств 
транспортної галузі в Україні не можуть бути 
однаковими для всіх суб’єктів фінансових від-
носин, а, отже, й використовуватися як еталон 
порівняння [5; 10, с. 84, 85]. 

Також слід зазначити, що у більшості випа-
дків в аналізованих методичних підходах до 
оцінювання фінансово-економічної безпеки 
підприємств запропоновані системи частинних 
її показників, що характеризують саме фінан-
сову стійкість підприємств, а не рівень їх фі-

нансово-економічної безпеки, що не завжди за-
безпечує необхідну для ефективного процесу 
управління підприємством можливість кількіс-
ного і якісного оцінювання впливу загроз макро 
та мезосередовищ на стан його фінансово-еко-
номічної безпеки. 

Таким чином, можна зробити висновки, що 
існують певні розбіжності між існуючими ме-
тодичними підходами, запропонованими вче-
ними-економістами, щодо оцінювання рівня 
фінансово-економічної безпеки підприємства, 
пов’язані як з вибором первісних частинних 
показників, обґрунтуванням оцінних критеріїв, 
так і застосуванням різних процедур згортання 
інформаційного простору ознак та виділенням 
певних станів фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 

Це обґрунтовує необхідність вдосконалення 
методичних засад оцінювання рівня фінансово-
економічної безпеки підприємства транспорт-
ної галузі як суб’єкта фінансових відносин на 
основі розроблення комплексного підходу. 

Результати 

Від ступеню об’єктивності і адекватності 
результатів процесу оцінювання діяльності 
підприємств залежить ефективність роботи  
з підвищення ефективності системи управління 
фінансово-економічною безпекою як на мезо, 
так і макрорівні. Складність такого процесу 
оцінювання обґрунтовується тим, що самі пока-
зники результатів діяльності підприємств часто 
є суперечливими, що пояснюється нестабільні-
стю середовища функціонування підприємства 
[4, с. 11]. 

Недостатня інформаційна відкритість зов-
нішніх економічних суб’єктів господарської ді-
яльності, наявність дублювання внутрішньою 
інформаційною базою певних фінансових аспе-
ктів діяльності самого підприємства усклад-
нюють процес оцінювання рівня фінансово-
економічної безпеки підприємства та процеду-
ру аналізу впливу зовнішніх негативних факто-
рів на забезпечення її необхідного стану. Все це 
обґрунтовує необхідність визначення внутрі-
шніх зв’язків між частинними показниками до-
сліджуваного процесу для виділення необхідної 
та достатньої кількості найбільш індикативних 
факторів [5, с. 55]. 

З урахуванням функцій результатів процесу 
оцінювання, актуалізація інформаційної бази 
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визначення і оцінювання стану фінансово-еко-
номічної безпеки підприємства передбачає фо-
рмування сукупності показників, що має буду-
ватися на принципах системності, тобто усі по-
казники є взаємопов’язаними, але не дублюю-
чими один одного, що дозволить в повному об-
сязі охарактеризувати реальні процеси та явища 
функціонування економічного суб’єкта у сис-
темі фінансових відносин. Оскільки діяльність 
суб’єкта господарювання характеризується без-
ліччю різноманітних процесів, виникає потреба 
врахування значної кількості показників під час 
оцінювання стану його фінансово-економічної 
безпеки [5]. 

Тому у роботі запропонована сукупність по-
казників окремо для підприємств транспортної 
галузі, що була сформована з урахуванням галу-
зевої специфіки. Сукупність показників забезпе-
чує основу для реалізації комплексного оціню-
вання стану частинних показників та інтеграль-
ного рівня фінансово-економічної безпеки під-
приємств, що дозволяє здійснити комплексне 
вимірювання впливу зовнішніх та внутрішніх 
загроз на рівень фінансово-економічної безпеки 
підприємств та забезпечує прийняття ефектив-
них управлінських рішень у майбутньому. 

Результати аналізу існуючих методичних 
основ, що присвячені досліджуваній тематиці, 
дозволили сформувати сукупність з 43-х показ-
ників, за якими доцільно виконувати оцінюван-
ня стану фінансово-економічної безпеки під-
приємств транспортної галузі [1, с. 125–137;  
3, с. 10; 7, с. 163]. 

На відміну від існуючих сукупність оцінних 
показників фінансово-економічної безпеки, за-
пропонована у роботі для підприємств транс-
портної галузі, характеризується уточненим пе-
реліком показників кожної складової та допов-
ненням показниками, що враховують певні осо-
бливості функціонування підприємств у вказа-
ній системі в умовах невизначеності зовніш-
нього середовища з урахуванням принципів си-
стемності, повноти та достатності. 

Наступним етапом після визначення сукуп-
ності первісних частинних показників фінансо-
во-економічної безпеки підприємства для за-
безпечення можливості застосування у дослі-
дженні методів багатомірного статистичного 
аналізу необхідним є виконання попереднього 
аналізу даних на існування «викидів» та підпо-
рядкування нормальному закону розподілу [5]. 

Перевірка значень сформованої сукупності 
первісних частинних показників фінансово-
економічної безпеки на базі статистичних даних 
щодо діяльності 5 підприємств транспортної га-
лузі Харківського регіону за 2009–2013 рр. від-
бувалася з використанням критеріїв МАО, Смі-
рнова-Грабса та Тітьєн-Мура [2, с. 3–7; 9]. 

Наступним є актуалізація інформаційної ба-
зи процесу оцінювання фінансово-економічної 
безпеки підприємств, який доцільно реалізува-
ти на основі застосування факторного аналізу 
як одного з найбільш результативних методів 
багатовимірного статистичного аналізу [5; 9]. 
Результати аналізу дозволяють на основі коре-
ляційних зв’язків між частинними показника-
ми, що характеризують рівень фінансово-еко-
номічної безпеки підприємств, згенерувати нові 
комплексні фактори, що характеризують осно-
вні тенденції динаміки її рівня. 

Використання факторного аналізу дозволяє 
постійно уточнювати склад показників, що ха-
рактеризують рівень фінансово-економічної 
безпеки підприємств в умовах швидкозмінного 
трансформаційного середовища; не спотворює 
статистичну інформацію і дозволяє зробити на-
уково обґрунтовані висновки; синтезує сукуп-
ність значимих показників, що притаманні за-
гальним тенденціям рівня фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства [2; 5]. 

Основним завданням факторного аналізу  
є об’єднання вихідної кількості первісних пока-
зників, якими характеризується процес забез-
печення фінансово-економічної безпеки під-
приємств транспортної галузі, в меншу кіль-
кість штучно побудованих на їх основі факто-
рів. До отриманої в результаті реалізації аналізу 
сукупності факторів висуваються вимоги адек-
ватності змістовної інтерпретації та точності 
характеристики вибіркових даних. Для оптима-
льного вирішення цього завдання під час реалі-
зації факторного аналізу широко використову-
ються специфічні методи та прийоми. 

Обґрунтуванням числа факторів, що беруть 
участь у подальшому дослідженні, є той факт, 
що наступний фактор не є достатньо інформа-
тивним щодо функціонування економічних си-
стем, оскільки пояснює менш, ніж 5 відсотків 
мінливості (розкид значень показників суттєво 
не змінюється зі зміною значення фактора). До 
фактора включають змінні, які мають найбільш 
значущі значення коефіцієнтів кореляції з фак-
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тором, залежно від чого надається його еконо-
мічна інтерпретація [9, с. 109]. 

Таким чином, скорочення простору ознак, 
що описують досліджуване явище методами 
факторного аналізу, дозволяє визначити найіс-
тотніші риси, які характеризують об’єкт та ла-
тентні зв’язки, що відображають внутрішні ме-
ханізми його функціонування. 

З огляду на багатоітеративність запропоно-
ваного методу та з метою оптимізації, усі необ-
хідні розрахунки було реалізовано у пакеті 
STATISTICA 10.0. 

Первинні результати реалізації факторного 
аналізу дозволили зробити висновки про те, що 
на сучасному етапі функціонування підпри-
ємств транспортної галузі не всі показники оці-
нювання рівня їх фінансово-економічної безпе-
ки як суб’єктів фінансових відносин є достат-
ньо інформативними та актуальними. Ці висно-
вки ґрунтуються на отриманих значеннях фак-
торних навантажень для таких показників, що  
є меншими за рівень 0,7, а, отже, не є достатньо 
впливовими і фактороутворюючими. Застосу-
вання ітеративних процедур факторного аналі-
зу дозволило отримати результати, що наведені 
у табл. 1. 

Таблиця  1  

Навантажувальні характеристики частинних  
показників фінансово-економічної безпеки 

транспортних підприємств 

Table 1  

Load characteristics of partial indicators of financial 
and economic security at transport enterprises 

Навантажувальні  
характеристики Частинні показники 

фінансово-економічної 
безпеки підприємства Фактор 

1 
Фактор 

2 
Фактор 

3 

Коефіцієнт придат-
ності необоротних 
активів 

– 0,522 – 0,428 0,718 

Частка оборотних 
коштів у активах 0,291 – 0,163 0,754 

Коефіцієнт зносу  
основних засобів 0,520 0,408 – 0,788 

Коефіцієнт залучен-
ня власних коштів 
(коефіцієнт фінансо-
вої залежності) 

– 0,752 0,381 0,275 

Закінчення  табл .  1  

End of  Table  1  

Навантажувальні  
характеристики Частинні показники 

фінансово-економічної 
безпеки підприємства Фактор 

1 
Фактор 

2 
Фактор 

3 

Коефіцієнт концент-
рації залученого  
капіталу 

0,128 0,355 0,716 

Коефіцієнт співвід-
ношення залучених 
та власних коштів 

– 0,739 0,407 0,315 

Коефіцієнт структу-
ри залученого  
капіталу 

– 0,491 0,720 – 0,083 

Коефіцієнт оборот-
ності кредиторської 
заборгованості 

0,899 0,128 0,055 

Коефіцієнт оборот-
ності активів 0,753 – 0,502 0,031 

Тривалість опера-
ційного циклу 0,295 0,700 – 0,106 

Коефіцієнт оборот-
ності власного  
капіталу 

0,927 0,012 0,265 

Коефіцієнт оборот-
ності основного  
капіталу 

– 0,653 0,702 0,031 

Коефіцієнт стійкості 
економічного  
зростання 

0,917 – 0,148 0,222 

Рентабельність  
активів – 0,295 0,767 – 0,290 

Рентабельність  
власного капіталу 0,917 – 0,148 0,222 

Рентабельність  
основного капіталу – 0,391 0,751 – 0,281 

Таким чином, отримані результати фактор-
ного аналізу обґрунтовують таку модель фінан-
сово-економічної безпеки транспортних під-
приємств: 

 Y = 6,53 F1 + 2,94 F2 + 2,13 F3,  

де F1 – фактор, що характеризує фінансову ав-
тономність та стійкість діяльності підприємства 
(41 % загальної мінливості). Структуру визна-
чають такі показники, як коефіцієнт фінансової 

45



ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2014, № 6 (54) 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

doi 10.15802/stp2014/32769 © А. О. Новіков, М. М. Новікова, 2014 

залежності; коефіцієнт співвідношення залуче-
них та власних коштів; коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості; коефіцієнт обо-
ротності активів; оборотність власного капіта-
лу; коефіцієнт стійкості економічного зростан-
ня; рентабельність власного капіталу; F2 – фак-
тор, що характеризує ефективність і оператив-
ність діяльності підприємства (18 % загальної 
мінливості). Структуру визначають такі показ-
ники, як коефіцієнт структури залученого капі-
талу рентабельність активів; рентабельність ос-
новного капіталу; коефіцієнт структури залуче-
ного капіталу, оборотність основного капіталу  
і тривалість операційного циклу; F3 – фактор, що 
характеризує майновий стан підприємства (13 % 
загальної мінливості). Структуру визначають та-
кі показники, як коефіцієнт зносу основних за-
собів; коефіцієнт придатності необоротних ак-
тивів; частка оборотних коштів у активах і кое-
фіцієнт концентрації залученого капіталу. 

Наукова новизна та практична  
значимість 

Обґрунтована структура факторів та зна-
чення їх навантажень на часткові показники до-
зволяє реалізувати економічну інтерпретацію 
складових фінансово-економічної безпеки, яка 
є притаманною підприємствам транспортної 
галузі Харківського регіону. 

Спираючись на економічну сутність зазначе-
них показників, перший фактор можна інтерпре-
тувати як складову, що характеризує фінансову 
автономність та стійкість діяльності підприємст-
ва під впливом зміни зовнішніх  чинників, а осо-
бливо мінливості зовнішніх джерел фінансуван-
ня його діяльності. Значний відсоток пояснюва-
льної мінливості та високі навантаження першо-
го фактора на зазначені показники свідчать, що 
для аналізованих підприємств транспортної га-
лузі саме власні джерела фінансування як опе-
раційної, так і інвестиційної діяльності є най-
більш значимим підґрунтям щодо їх спромож-
ності захищати фінансові інтереси від впливу за-
гроз мезо- та макросередовищ. 

Усі показники, що визначили структуру пер-
шого фактора, є тісно взаємозв’язаними та ви-
значають спроможність промислового підпри-
ємства щодо підтримання високого рівня фі-
нансової автономії та спроможності адаптації 
до дій зовнішніх економічних суб’єктів в зага-
льній системі фінансових відносин. 

Структуру другого фактора визначають по-
казники, для яких характерним є стимулюючий 
вплив на динаміку досліджуваного явища. Склад 
фактора дозволяє трактувати його як складову, 
що характеризує саме ефективність і оператив-
ність діяльності підприємства. Його частинні 
показники є одними з першочергових індикато-
рів зміни рівня фінансово-економічної безпеки 
підприємства транспортної галузі, оскільки, по-
єднуючи сукупність частинних характеристик 
ефективності, описують різні сторони його фун-
кціонування. Аналіз їх взаємозв’язку дозволяє 
виокремити чинники, що спричиняють як пози-
тивний, так і негативний вплив на спроможність 
підприємства щодо захисту фінансових інтере-
сів, а, отже, й у разі дестабілізуючої дії, розроби-
ти відповідний комплекс протидій [5, с. 63]. 

Стосовно третього фактора слід відзначити, 
що його доцільно інтерпретувати як складову, 
що характеризує майновий стан підприємства 
транспортної галузі. З урахуванням того факту, 
що однією з найважливіших проблем підпри-
ємств транспортної галузі є моральна та фізич-
на застарілість основних фондів, реалізація 
ефективної інвестиційної політики набуває все 
більшого значення і має бути націлена на зміц-
нення позицій суб’єкта господарювання при 
взаємодії з зовнішнім оточенням. Високе зна-
чення загальної дисперсії цієї складової свід-
чить, що сьогодні актуальності набуває про-
блема приведення масштабів капітальних вкла-
день відповідно до реальних фінансових мож-
ливостей підприємства. 

Висновки 

Таким чином, реалізація ітеративних проце-
дур факторного моделювання дозволило виявити 
агреговані чинники, що характеризують ступінь 
впливу сукупності частинних показників на фор-
мування фінансово-економічної  безпеки підпри-
ємств транспортної галузі. Визначені тенденції 
формування їх спроможності щодо захисту своїх 
фінансових інтересів є загальними для досліджу-
ваних транспортних підприємств, пояснюють  
72 % загальної мінливості частинних характерис-
тик та відображають особливості сучасного про-
цесу управління нею. Це обґрунтовує доцільність 
використання сформованої сукупності частинних 
показників як базисних параметрів інтегрального 
оцінювання стану фінансово-економічної безпеки 
підприємств транспортної галузі. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

Цель. Финансово-экономическая безопасность определяет устойчивое (сбалансированное и непре-
рывное) финансовое развитие предприятия, что обосновывает необходимость ее достижения на основе эф-
фективного использования всех видов имеющихся ресурсов на предприятии. Цель статьи заключается в со-
вершенствовании методических основ оценки состояния финансово-экономической безопасности транс-
портных предприятий с учетом отраслевой специфики для обеспечения принятия эффективных управленче-
ских решений. Методика. Теоретическую и методическую основу исследования составляют системный 
анализ процессов оценивания и моделирования финансово-экономической безопасности предприятий 
транспортной отрасли, теоретические положения экономической науки в области оцениванияи финансовой 
эффективности хозяйственной деятельности в условиях меняющейся окружающей среды. Результаты. Ис-
следована структура финансово-экономической безопасности предприятий транспортной отрасли. Опреде-
лены внутренние связи между частными показателями исследуемого процесса для выделения необходимого 
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и достаточного количества наиболее индикативных факторов влияния. Систематизированы частные состав-
ляющие финансово-экономической безопасности на основе результатов моделирования процесса ее форми-
рования на транспортных предприятиях при помощи методов факторного анализа. Научная новизна. Авто-
рами усовершенствованы методические основы количественного оценивания уровня финансово-экономи-
ческой безопасности предприятий транспортной отрасли на основе обоснованной совокупности частных 
показателей отдельных составляющих, которые были сформированы с учетом отраслевой специфики. Это 
позволяет осуществить комплексное оценивание степени влияния внешних и внутренних факторов на 
уровень финансово-экономической безопасности предприятий для обеспечения принятия эффективных 
управленческих решений по достижению запланированных финансовых показателей результативности их 
деятельности. Практическая значимость. Определены тенденции формирования способности транспорт-
ных предприятий к защите своих финансовых интересов, которые являются общими для исследуемых объ-
ектов, объясняют 72 % общей изменчивости частных характеристик и отражают особенности современного 
процесса управления финансово-экономической безопасностью. Это обосновывает целесообразность прак-
тического использования сформированной совокупности частных показателей финансово-экономической 
безопасности в качестве базисных параметров интегральной оценки ее состояния на предприятиях транс-
портной отрасли для обеспечения своевременного выявления и предотвращения возможных угроз функцио-
нированию предприятия в финансовой среде. 

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность; транспортные предприятия; моделирование 
финансово-экономической безопасности; факторный анализ 
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MODELING OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY  
OF TRANSPORT ENTERPRISES BASED ON FACTOR ANALYSIS 

Purpose. Financial and economic security defines sustainable financial development of the enterprise, that is 
balanced and sustained, it justifies the necessity to achieve it through the effective use of all kinds of resources that 
are available at the enterprise. The purpose of the article is to improve the methodical estimation bases of the finan-
cial and economic security state at the transport enterprises, taking into account sector specificity for making the ef-
fective management decisions. Methodology. Theoretical and methodical basis of the research is in the systematic 
analysis of the process of assessing and modeling of the financial and economic security of enterprises in transport 
sector, theoretical principles of economic science in the sphere of financial efficiency evaluation of economic activi-
ties in a changing environment. Findings. The structure of the financial and economic security of the enterprises in 
transport industry was studied. The internal communication between the partial indicators of the investigated proc-
ess for selection of necessary and sufficient quantities of the most indicative factors of influence were defined. Par-
tial components of the financial and economic security based on the results of its modeling formation at the transport 
enterprises using factor analysis methods were systematized. Originality. Authors improved the methodological ba-
sis of quantitative evaluation of the financial and economic security level at the transport enterprises on the basis of 
the aggregate partial indicators, which was formed with industry specificity. This allows evaluating complex estima-
tion of the degree of external and internal factors influence on the financial and economic security at the enterprises 
to ensure the effective management decisions making in order to achieve planned financial performance indicators 
of their activity. Practical value. Certain trends of forming ability of the transport companies to protect their finan-
cial interests are common for the studied objects. They explain 72% of the total variability of partial characteristics 
and reflect the modern process features of financial management and economic security. This justifies practical use 
expediency of the formed aggregate of the partial indicators of the financial and economic security as the basic pa-
rameters of the integrated assessment of its state at the transport industry enterprises for providing timely detection 
and prevention possible threats of company functioning in the financial environment. 

Keywords: financial and economic security; transport companies; modeling of financial and economic security; 
factor analyses 
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