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Кузьминчук Н. В., Олексюк т. В. Aнaлiз фінансової безпеки підприємств машинобудування
Мета статті полягає у характеристиці особливостей реалізації фінансової безпеки підприємств машинобудування. При аналізі, систематизації 
та узагальненні наукових праць багатьох учених було обґрунтовано та проаналізовано систему показників фінансової безпеки підприємства. 
У результаті дослідження було реалізовано такі етапи: 1) обґрунтування застосування сукупності показників для оцінки рівня фінансової без-
пеки машинобудівного підприємства (на основі критеріального підходу); 2) аналітична обробка показників, що характеризують стан розвитку 
фінансової безпеки. Використання економіко-математичного методу кластерного аналізу дозволило розподілити підприємства за якісними 
ознаками стану розвитку фінансової безпеки по трьох рівнях: високий, середній та низький, а також здійснити співставлення станів розвитку 
за складовими фінансової безпеки. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка моделі заходів з метою протидії загрозам 
фінансової безпеки для підприємств із різним її станом.
Ключові слова: фінансова безпека, складові фінансової безпеки, кластерний аналіз, стан розвитку.
Рис.: 3. Табл.: 10. Бібл.: 10. 
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Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В. Aнaлиз финансовой безопасности 

предприятий машиностроения
Цель статьи заключается в характеристике особенностей реали-
зации финансовой безопасности предприятий машиностроения. 
При анализе, систематизации и обобщении научных трудов многих 
ученых была обоснована и проанализирована система показателей 
финансовой безопасности предприятия. В результате исследования 
были реализованы следующие этапы: 1) обоснование применения со-
вокупности показателей для оценки уровня финансовой безопасно-
сти машиностроительного предприятия (на основе критериального 
подхода); 2) аналитическая обработка показателей, характеризую-
щих состояние развития финансовой безопасности. Использование 
экономико-математического метода кластерного анализа позволило 
распределить предприятия по качественным признакам состояния 
развития финансовой безопасности на три уровня: высокий, средний 
и низкий, а также осуществить сопоставление состояний развития 
по составляющим финансовой безопасности. Перспективой дальней-
ших исследований в данном направлении является разработка модели 
мероприятий с целью противодействия угрозам финансовой безопас-
ности для предприятий с различным ее состоянием.
Ключевые слова: финансовая безопасность, составляющие финансо-
вой безопасности, кластерный анализ, состояние развития.
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Kuzminchuk N. V., Oleksiuk T. V. Analysis of Financial Security  

of Machine-Building Enterprises
The article is aimed to characterize the implementation of financial security 
of machine-building enterprises. In analysis, systematization and generaliza-
tion of scientific works by many scientists, the system of indicators of financial 
security of enterprise has been substantiated and analyzed. As result of the 
study, the following steps have been implemented: 1) rationale for applying 
the set of indicators to assess the level of financial security of machine-build-
ing enterprise (criterion-based approach); 2) analytical processing of indi-
cators characterizing the status of development of financial security. Using 
the economic-mathematical method of cluster analysis helped to distribute 
enterprises according to quality grounds in terms of status of financial secu-
rity by three following levels: high, middle and low, as well as to implement 
comparison of development states by the components of financial security. 
Prospect of further research in this area is to develop a model of activities 
to counter threats to financial security for enterprises with different status 
of financial security.
Key words: financial security, financial security components, cluster analysis, 
status of development.
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Здійснення аналізу фінансової безпеки підприємств 
машинобудування обумовлене, по-перше, необ-
хідністю всебічного наукового обґрунтування та 

аналізу системи показників фінансової безпеки підпри-
ємства, виявлення факторів (погроз), що приводять до її 
втрати з метою вибору та реалізації заходів, які протиді-
ють такій тенденції, та, по-друге, формуванням стратегії 
управління фінансової безпекою з метою досягнення 
стійкості у довгостроковій перспективі.

Основні характеристики, особливості функціону-
вання, критерії та показники ідентифікації фінансової 
безпеки відображено в роботах українських та зарубіж-
них вчених, зокрема: Ареф’євої О. В., Кузенко Т. Б. [1], 
Бланка І. А. [2], Горячевої К. С. [3], Донець Л. І., Ващен- 
ко Н. В. [4], Медвєдєвої І. Б., Погосової М. Ю. [5], Ілля-
шенко С. Н. [6] та ін. Проте, проведений аналіз джерел 
потребує обґрунтування всього комплексу параметрів, 
що можуть бути покладено в основу формування сис-
теми показників фінансової безпеки підприємства з ме-
тою оцінки їх стану та тенденцій розвитку (на прикладі 
машинобудування).

У зв’язку з цим мета статті є полягає в аналітич-
ному забезпеченні характеристики стану фінансової 
безпеки машинобудівного підприємства. 

Теоретичну та методологічну основу досліджень 
склали наукові праці та методичні розробки вітчизня-
них і зарубіжних фахівців, що аналізують основні на-
прями реалізації фінансової безпеки. Крім того, у про-
цесі дослідження було використано методи: економіко-
математичного моделювання (кластерний аналіз), сис-
темного аналізу економічних явищ, графічний метод.

Формування інформаційного простору для оціню-
вання здійснено на основі підбору комплексу (системи) 
показників за обраними напрямами, що пропонується 
здійснити шляхом реалізації таких етапів (рис. 1).

1 етап. Обґрунтування застосування сукупності 
показників для оцінки рівня фінансової безпеки маши-
нобудівного підприємства.

1.1. Формування загальної системи індикаторів 
характеристики фінансової безпеки на основі критері-
ального підходу. «Під системою показників, що характе-
ризують певне економічне чи соціальне явище, розумі-
ється сукупність взаємозалежних величин, які всебічно 
відображають стан і розвиток даного суб’єкта чи яви-
ща» [7, с. 75].

Включення представлених на рис. 1 показників 
фінансової безпеки до аналізованих пропонується здій-
снювати на основі критеріального методу, що передбачає 
висування критеріїв (вимог) та встановлення відповід-
ності обраних показників цим критеріям. Критеріальний 
підхід ґрунтується на характеристиці фінансової безпеки 
за показниками, які відповідають загальним та аналітич-
ним критеріям, забезпечуючи точність, достовірність, 
системність та комплексність оцінювання [8, 9, с. 7-8].

1.1. Формування загальних критеріїв відбору по-
казників:

1) можливість чіткого визначення алгоритму роз-
рахунку;

2) можливість визначення позитивного значення/
напряму змін;

3) доступність інформації для розрахунків
1.2. Формування аналітичних критеріїв відбору 

показників:
1) перевірка на ефект мультиколінеарності;
2) використання мінімальної кількості за умов 

збереження якості оцінки;
3) забезпечення відносності аналізованих показ-

ників.
2 етап. Аналітична обробка показників, що харак-

теризують стан розвитку фінансової безпеки.
2.1. Фундаментальна діагностика стану розвитку 

фінансової безпеки машинобудівного підприємства за 
складовими. Показники, що розраховуються, повин ні 
давати системну (цілісну) характеристику стану фінан-
сової безпеки підприємств, зокрема, визначені у роботі її 
складові: бюджетна, грошова, страхова, банків ська, фон-
дова, кредитна, інвестиційна, фінансово-технологічна 
та стратегічна.

2.2. Аналітична обробка показників рівня організа-
ційно-управлінського потенціалу та конкурентостійко-
сті підприємства (п. 2, рис. 1) здійснено на основі вико-
ристання кластерного аналізу (метод k-середніх) [10].

Розрахунки проведено нa основі даних річної фі-
нансової звітності зa 2010 – 2014 рр. семи підпри-
ємств машинобудування України. Використання 

клaстерного aнaлiзу як інструменту дозволило скороти-
ти розмiрнiсть дaних зa якiсними ознaкaми трьох рiвнiв: 
високий, середній, низький у динаміці.

Формулювання мети та завдань кластерного ана-
лізу з позиції даної роботи представлено на рис. 2.

Для інтерпретації результатів розрахунків пред-
ставлені значення показників для кожного кластера за 
складовими фінансової стійкості (табл. 1 – табл. 9). 
Так, виходячи з представлених результатів проведеного 
аналізу, маємо інформацію про відносний стан розвитку 
складових фінансової безпеки машинобудівних підпри-
ємств, що сформовано на основі класифікаційних ознак 
(у даному випадку – профілів кластера) та інтервали 
шкали k-середніх.

2.4. Розподіл підприємств за станом розвитку фі-
нансової безпеки здійснено шляхом поділу на групи та 
надано в табл. 10. 

Виходячи з табл. 10, видно, що жодне з аналізова-
них підприємств не займає лідерських позицій з огляду 
досягнення високого стану розвитку фінансової безпе-
ки протягом усього періоду, який аналізується. Проте,  
у ПАТ «Смілянський електромеханічний завод» за біль-
шістю складових спостерігається високий стан розвит ку 
фінансової безпеки (виявлено високий рівень аналізова-
них показників) за період 2010 р., 2013 – 2014 рр. ПАТ 
«Укрелектромаш» і ПАТ «ХЕАЗ» також досягли високої 
фінансової безпеки за останній період (2013 – 2014 рр.). 
Деякі підприємства (наприклад, ПАТ «Електромаши-
на») мають стабільний середній стан розвитку фінансо-
вої безпеки.

2.5. Співставлення станів розвитку фінансової 
безпеки за складовими.

http://www.business-inform.net
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2.2. Формулювання мети  та методу діагностики

2.3. Визначення стану розвитку фінансової безпеки
за класифікаційними ознаками

2.1. Фундаментальна діагностика стану розвитку фінансової безпеки
машинобудівного підприємства за складовими:

2. Перевірка показників фінансової безпеки на відповідність
критеріальним вимогам

1.2. Формування аналітичних
критеріїв відбору показників:
1) перевірка на ефект
мультиколінеарності
(несуперечливості) показників;
2) використання мінімальної
кількості за умов збереження
якості та оцінки;
3) забезпечення відносності
аналізованих показників

1.1. Формування загальних
критеріїв відбору показників:
1) можливість чіткого
визначення алгоритму
розрахунку;
2) можливість визначення
позитивного значення/напряму
змін;
3) доступність інформації
для розрахунків

1. Формування загальної системи індикаторів характеристики
фінансової безпеки на основі критеріального підходу  

Критеріальний підхід ґрунтується на характеристиці фінансової
безпеки за показниками, які відповідають загальним

та аналітичним критеріям, забезпечуючи точність, достовірність,
системність і комплексність оцінювання

бюджетна грошова страхова банківська фондова 

кредитна інвестиційна фінансово-
технологічна

стратегічна 

2.4. Розподіл об’єктів (підприємств) за станом розвитку фінансової
безпеки шляхом поділу на групи

2.5. Співставлення станів розвитку фінансової безпеки за складовими
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Рис. 1. Етапи формування аналітичного забезпечення характеристики фінансової безпеки підприємств 
машинобудування

I рівень

Аналіз особливостей реалізації
фінансової безпеки шляхом

ідентифікації однорідних груп
підприємств машинобудування

Розробка  моделі подальших
заходів та вироблення стратегії

управління для підприємств
з різним рівнем 

фінансової безпеки

Визначення слабких
і сильних сторін діяльності

підприємства
за встановленими напрямами

у межах даного виду
економічної діяльності

II рівень

Скорочення розмірності даних
за якісними ознаками трьох рівнів:

високий, середній, низький

Рис. 2. Завдання кластерного аналізу фінансової безпеки підприємств машинобудівного комплексу
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таблиця 1

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку бюджетної складової фінансової безпеки

Кластер, що 
характеризує 

відносний 
стан розвитку 

бюджетної 
складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

частка податку  
на прибуток  
у величині  
прибутку

Заборгованість 
до бюджету

Співвідно–
шення активів 

підприємства до 
його зобов’язань 

за платежами  
до бюджету

частка податку 
на прибуток, 
що підлягає 

відшкодуванню 
у подальших 

періодах, у чи-
стому прибутку

Найменш ліквідна 
частка оборотних 

активів

[1,78; 0,59] висока 
(0,59; –0,59]  

середня  
(–0,59; –1,79]  

низька

[1,78; 0,59] низька 
(0,59; –0,59]  

середня  
(–0,59; –1,79]  

висока

[1,78; 0,59] високе  
(0,59; –0,59] 

середнє 
(–0,59; –1,79] 

низьке

[1,78; 0,59] висока 
(0,59; –0,59]  

середня  
(–0,59; –1,79] 

низька

[1,78; 0,59] висока 
(0,59; –0,59] 

середня  
(–0,59; –1,79]  

низька

Кластер 1 
(середній) Середня Середня Високе Висока Середня

Кластер 2  
(високий) Середня Середня Високе Середня Середня

Кластер 3  
(низький) Середня Середня Середнє Висока Середня

таблиця 2

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку грошової складової фінансової безпеки

Кластер, що характеризує 
відносний стан розвитку 

грошової складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

частка поточних 
фінансових інвестицій  

в активах

частка фінансових 
інвестицій у загальній 

сумі інвестицій

покриття оборотного капіталу 
надходженнями та виплатами 
коштів, пов’язаних із залучен-
ням додаткового акціонерного 

капіталу

[1,50; 0,50] висока  
(0,50; –0,50] середня  
(–0,50; –1,50] низька

[1,50; 0,50] висока  
(0,50; –0,50] середня  
(–0,50; –1,50] низька

[1,50; 0,50] високе  
(0,50; –0,50] середнє  
(–0,50; –1,50] низьке

Кластер 1 (високий) Середня Середня Високе 

Кластер 2 (низький) Низька Середня Низьке 

Кластер 3 (середній) Середня Висока Низьке

таблиця 3

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку страхової складової фінансової безпеки

Кластер, що характеризує відносний 
стан розвитку страхової складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

Сума капіталу, що зарезервовано 
підприємством на кожну гривню 

власного капіталу

частка поточних зобов’язань 
підприємства, що включає найменш 
ризиковані джерела фінансування 

оборотних активів

[0,22; 0,14] висока  
(0,14; 0,07] середня  
(0,07; –0,001] низька

[0,22; 0,14] висока 
(0,14; 0,07] середня  
(0,07; –0,001] низька

Кластер 1 (високий) Висока Низька 

Кластер 2 (середній) Середня Низька

Кластер 3 (низький) Низька Низька
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таблиця 4

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку банківської складової фінансової безпеки

Кластер,  що 
характеризує 

відносний 
стан розвитку 

банківської 
складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

покриття 
поточних 

зобов’язань 
оборотними 

активами

Ризик бан-
крутства

частка до-
вгострокових 
зобов’язань 
у загальній 

сумі джерел 
фінансування

Можливості 
підприємства 

виконувати 
свої кредитні 
зобов’язання

Дохідність 
позикового 

банківського 
капіталу

Співвідношення 
отриманих і по-
гашених позик

[1,99; 1,10]  
високе  

(1,1; 0,20]  
середне  

(0,20; –0,69] 
низьке

[1,99; 1,10]  
високий  
(1,1; 0,20] 
середній  

(0,20; –0,69] 
низький

[1,99; 1,10]  
висока  

(1,1; 0,20]  
середня  

(0,20; –0,69] 
низька

[1,99;1,1]  
високі  

(1,1; 0,20] 
середні  

(0,20; –0,69] 
низькі

[1,99; 1,10]  
висока  

(1,1; 0,20]  
середня  

(0,20; –0,69] 
низька

[1,99; 1,10]  
високе  

(1,1; 0,20]  
середне  

(0,20; –0,69] 
низьке

Кластер 1 
(низький) Середнє Високий Висока Низькі Низька Високе

Кластер 2  
(високий) Високе Низький Висока Середні Середня Високе

Кластер 3 
(середній) Низьке Низький Висока Високі Низька Високе

таблиця 5

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку фондової складової фінансової безпеки

Кластер,  
що характеризує 

відносний стан 
розвитку фондової 

складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

Дохідність 
дивідендної 

політики 
підприємства

прибуток на 1 акцію

Участь акціонерного 
капіталу у загальній 

сумі джерел 
фінансування

Зростання 
номінальної вартості 

акцій

[1,28; 0,45] висока 
(0,45; –0,38] середня 
(–0,38; –1,21] низька

[1,28; 0,45] високий 
(0,45; –0,38] середній 
(–0,38; –1,21] низький

[1,28; 0,45] висока 
(0,45; –0,38] середня 
(–0,38; –1,21] низька

[1,28; 0,45] високе 
(0,45; –0,38] середне 
(–0,38; –1,21] низьке

Кластер 1 (середній) Низька Середній Середня Високе 

Кластер 2 (низький) Низька Середній Висока Низьке 

Кластер 3 (високий) Середня Високий Низька Високе

таблиця 6

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку кредитної складової фінансової безпеки

Кластер,  
що характеризує 

відносний стан 
розвитку кредитної 

складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

Кількість (протягом 
року) погашень 
кредиторської 
заборгованості 

Кількість оборотів 
дебіторської 

заборгованості

питома вага 
кредиторської 
заборгованості  

у складі поточних 
зобов’язань

Достатність гро-
шових коштів, які 

будуть перераховані 
від дебіторів, 
для покриття 

найбільш строкових 
зобов’язань

[1,44; 0,62] висока 
(0,62; –0,16] середня 
(–0,16; –0,97] низька

[1,44; 0,62] висока 
(0,62; –0,16] середня 
(–0,16; –0,97] низька

[1,44; 0,62] висока 
(0,62; –0,16] середня 
(–0,16; –0,97] низька

[1,44; 0,62] висока 
(0,62; –0,16] середня 
(–0,16; –0,97] низька

Кластер 1 (низький) Висока Середня Низька Низька 

Кластер 2 (середній) Низька Низька Низька Висока 

Кластер 3 (високий) Низька Висока Низька Середня
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таблиця 7

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку інвестиційної складової фінансової безпеки

Кластер,  
що характеризує 

відносний 
стан розвитку 
інвестиційної 

складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

Дохідність гро-
шових потоків 
підприємства

Дохідність 
залишків гро-
шових потоків 
підприємства

Здатність 
підприємства гене-

рувати ресурси в 
процесі фінансової 
діяльності для ви-
конання поточних 

зобов’язань

Забезпечення 
необхідної 

ліквідності обо-
ротних активів

Здатність 
підприємства 

генерувати ре-
сурси в процесі 

операційної 
діяльності для ви-
конання поточних 

зобов’язань

[0,82; 0,02] 
високий  

(0,02; –0,77] 
середній  

(–0,77; –1,57]  
низький

[0,82; 0,02]  
високий  

(0,02; –0,77] 
середній  

(–0,77; –1,57]  
низький

[0,82; 0,02]  
високий  

(0,02; –0,77] 
середній  

(–0,77; –1,57]  
низький

[0,82; 0,02]  
високий  

(0,02; –0,77] 
середній  

(–0,77; –1,57]  
низький

[0,82; 0,02]  
високий  

(0,02; –0,77] 
середній  

(–0,77; –1,57]  
низький

Кластер 1 
(середній) Середній Середня Високе Низька Середня

Кластер 2 
(високий) Середній Середня Високе Середня Середня

Кластер 3  
(низький) Середній Середня Середнє Низка Середня

таблиця 8

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку фінансово–технологічної складової  
фінансової безпеки

Кластер, що характеризує 
відносний стан розвитку фінансово–

технологічної складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

частина необоротних активів, яка 
фінансується за рахунок залучених 

коштів

частка авторських прав у загальному 
обсязі необоротних активів 

[0,24; 0,16] висока  
(0,16; 0,08] середня  

(0,08; 0] низька

[0,24; 0,16] висока  
(0,16; 0,08] середня  

(0,08; 0] низька

Кластер 1 (високий) Висока Низька 

Кластер 2 (середній) Середня Низька

Кластер 3 (низький) Низька Низька

таблиця 9

Інтерпретація та профілювання кластерів за відносним станом розвитку стратегічної складової фінансової безпеки

Кластер,  
що характеризує 

відносний стан роз-
витку стратегічної 

складової

профіль кластера та інтервали шкали k-середніх 

Ділова активність 
підприємства

Вартість об’єкта 
оцінювання на 

підставі очікуваного 
доходу від його ви-

користання

частина загальної 
вартості активів 

підприємства, яка 
сформована за 

рахунок найбільш 
надійних джерел 

фінансування 

Дохідність готової 
продукції

[1,31; 0,43] висока  
(0,43; –0,46] середня 
(–0,46; –1,34] низька

[1,31; 0,43] висока 
(0,43; –0,46] середня 
(–0,46; –1,34] низька

[1,31; 0,43] висока 
(0,43; –0,46] середня 
(–0,46; –1,34] низька

[1,31; 0,43] висока 
(0,43; –0,46] середня 
(–0,46; –1,34] низька

Кластер 1 (низький) Висока Низька Середня Низька 

Кластер 2 (середній) Середня Висока Середня Низька

Кластер 3 (високий) Висока Низька Висока Середня
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таблиця 10

Загальні результати кластерного аналізу для характеристики стану фінансової безпеки

Рік підприємство 

Стан розвитку показників фінансової безпеки

Бю
дж

ет
на

 ск
ла

до
ва

Гр
ош

ов
а 

ск
ла

до
ва

Ст
ра

хо
ва

 ск
ла

до
ва

Ба
нк

ів
сь

ка
 ск

ла
до

ва

Ф
он

до
ва

 ск
ла

до
ва

Кр
ед

ит
на

 ск
ла

до
ва

Ін
ве

ст
иц

ій
на

  
ск

ла
до

ва

Ф
ін

ан
со

во
-

те
хн

ол
ог

іч
на

  
ск

ла
до

ва

Ст
ра

те
гіч

на
 ск

ла
до

ва

Уз
аг

ал
ьн

ен
ий

  
по

ка
зн

ик
 р

оз
ви

тк
у 

2010

ПАТ «Електромашина»

В Н В В С Н С С Н С

2011 В Н С С Н Н С В Н С

2012 В Н С В Н Н С С Н С

2013 В С Н С Н В С Н Н С

2014 В С Н С Н В В Н В С

2010

ПАТ «Укрелектромаш»

С С Н Н В В В С С С

2011 С С Н Н В В Н В С С

2012 В С Н С В В В С В С

2013 В В Н С В В В В В В

2014 В В Н С В В В С Н В

2010

ПАТ «Укрелектро апарат»

В В Н Н С В С Н Н С

2011 В В Н С Н Н С Н С С

2012 В С Н Н Н Н С Н С Н

2013 С С Н С Н В С Н С С

2014 С С С С Н Н С Н С С

2010

ПАТ «ХЕАЗ»

В Н Н В Н С В В Н С

2011 В Н Н В Н С В В Н С

2012 В В Н С Н С В Н С С

2013 В В Н В Н С В С В В

2014 В В Н В Н С В С В В

2010

ПАТ «Смілянський 
електромеханічний  
завод»

В В В С В В С Н Н В

2011 В С В Н В Н В Н С С

2012 Н С Н В В В С Н В С

2013 В С В Н В В В Н В В

2014 В С Н В В В Н Н В В

2010

ПАТ «Електродвигун»

В В Н В Н Н В Н В В

2011 В Н Н В Н Н Н Н В Н

2012 В В С В Н Н В Н В В

2013 В В С В Н Н В Н В В

2014 В В С В Н Н С Н С С

2010

ПАТ «Електромотор»

В Н Н В С Н С Н Н Н

2011 В Н Н В В Н Н Н Н Н

2012 В Н Н С С Н С Н С С

2013 В Н Н В С Н В Н Н Н

2014 В Н Н В В Н Н Н В Н

примітка: В – високий; С – середній; Н – низький.
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ра

те
гіч

на

Складові фінансової безпеки
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середній стан розвитку

низький стан розвитку

Ст
ан

 ф
ін

ан
со

во
ї б

ез
пе

ки
, %

Використовуючи дані про частку відповідного від-
носного стану розвитку (високого, середнього, низько-
го) у загальному обсязі, систематизовано таку аналітич-
ну інформацію (рис. 3).

Так, виходячи з рис. 3, підприємства машинобу-
дування у період 2010 – 2014 рр. мали найбільшу пито-
му вагу високого стану розвитку бюджетної складової 
(86 %), а також банківської та інвестиційної (49 % і 46 % 
відповідно). При цьому не спостерігалося доволі значних 
часток середнього стану розвитку фінансової безпеки 
серед її напрямів: відсоток коливається від 14 % до 34 %. 
Має місце також доволі незначна частка низького ста-
ну розвитку фінансової безпеки, зокрема, найбільше її 
значення (66 %) характерне для фінансово-технологічної 
складової, а найменше (1 %) – для бюджетної.

ВИСНОВКИ
Кожне підприємство має власні характеристики 

економічної діяльності, що передбачає врахування спе-
цифіки реалізації управління з огляду забезпечення фі-
нансової безпеки.

Перспективним напрямом досліджень вважаємо 
більш точне визначення реальних факторів впливу на 
показники фінансової безпеки машинобудівних підпри-
ємств з метою формування напрямів реалізації її підви-
щення в рамках відповідної стратегії управління.          
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