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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: наукового узагальнення – для формулювання наукових задач та
загальних висновків; моделювання – для розробки показників економічної
безпеки підприємства.
Результати. Визначено тенденцію до зростання показника обсягів
кредитів, які були надані банками некомерційним корпораціям. За результатами
аналізу

структури

капітальних

інвестицій

підприємств

за

джерелами

фінансування за 2010–2012 рр. було визначено, що переважна більшість
підприємств України формує свої необоротні фонди як за рахунок власних
коштів так і за рахунок кредитів банків та інших позик.
Виявлено

необхідність

здійснення

оцінки

економічної

безпеки

підприємства з урахуванням процесу залучення позикового капіталу. На основі
поєднання показників економічної безпеки підприємства з показником ефекту
фінансового левериджу удосконалено методичний підхід до оцінки та аналізу
економічної безпеки підприємства в умовах кредитування.
За допомогою удосконаленого підходу було проведено аналіз економічної
безпеки ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» і визначено,
що подальші зусилля управлінського персоналу до забезпечення економічної
безпеки підприємства мають бути спрямовані на оптимізацію структури
капіталу підприємства та визначення оптимальних обсягів залучення кредитних
ресурсів з урахуванням його впливу як на фінансову та інвестиційну безпеку,
так і на рентабельність власного капіталу.
Новизна. Удосконалено методичний підхід до оцінки економічної безпеки
підприємства в умовах кредитування, який базується на основі застосування
показників запасу економічної безпеки у поєднанні з показником ефекту
фінансового левериджу, що дозволяє управлінському персоналу регулювати
процес залучення та використання кредитних ресурсів.

Практична значущість. Здійснені методичні розробки дозволяють
управлінському персоналу підприємств гірничо-добувної галузі запровадити
механізм оцінки економічної безпеки підприємства в умовах кредитування та
нейтралізувати негативний вплив загроз, пов’язаних із залученням кредитних
ресурсів, на здатність підприємства до здійснення фінансової та інвестиційної
діяльності, а також попередити зменшення рентабельності власного капіталу та
його вимивання.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, кредит, показники
запасу економічної безпеки підприємства, ефект фінансового левериджу.
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