ISSN 2415-8089

«Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 4 (26), 2018

УДК 658.15: 336.64
DOI: 10.31673/2415-8089.2018.041219
Стецюк П.А., д.е.н., проф.,
Державний університет
телекомунікацій
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті наведено результати системного аналізу специфіки, якісних характеристик
та
системної
взаємодії
фінансової
складової
відтворювального
процесу
й
конкурентоспроможності підприємства на товарних та фінансових ринках. Узагальнено
сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства та її якісні
характеристики. Розглянуто теоретичні та методичні аспекти формування фінансової
конкурентоспроможності підприємств. Досліджено економічний зміст та аргументовано
авторську
інтерпретацію
фінансової
конкурентоспроможності
підприємства.
Аргументовано, що механізм забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств
ґрунтується на формуванні ефективної його фінансової архітектоніки. Визначено, що
взаємодія між фінансовою архітектонікою та конкурентоспроможністю підприємства
проходить по лінії: фінансова конкурентоспроможність – фінансове забезпечення реалізації
конкурентних переваг. Розкрито наукові передумовами формування механізму забезпечення
фінансової конкурентоспроможності підприємств та визначено послідовність етапів його
створення.
Ключові слова: механізм забезпечення, конкурентоспроможність, фінансова
конкурентоспроможність, фінансові ресурси, фінансовий потенціал, управління, підприємство.
Постановка проблеми. Важливим атрибутом ринкового механізму є формування
конкурентного середовища економічної діяльності суб’єктів господарювання. Тому, одним із
постулатів неокласичної економічної теорії виступає уявлення про те, що конкуренція виступає
ключовим драйвером економічного росту та стимулятором інноваційних трансформацій в усіх
сферах господарської діяльності. В умовах розвиненої конкуренції існують не лише певні
економічні обмеження, а й позитивні можливості, реалізація яких передбачає наявності
ефективних адаптаційних механізмів до динамічних та стохастичних змін у зовнішньому
економічному середовищі.
Враховуючи домінантне значення фінансових ресурсів у системі ресурсного
забезпечення підприємства, фінансова складова відтворювального процесу є фундаментальною
основою підвищення рівня його конкурентоспроможності й потужним каталізатором
економічного розвитку. Одночасно нині спостерігається високий динамізм та зростання рівня
конкуренції на вітчизняних фінансових ринках. Тому умови доступу до зовнішніх джерел
формування фінансових ресурсів постійно ускладняються. Такі тенденції актуалізують
проблему формування та розвитку фінансової конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні та прикладні
аспекти конкурентоспроможності підприємства та їх товарної продукції постійно знаходиться у
центрі уваги широкого наукового загалу та мають досить широке представництво у спеціальній
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економічній літературі. Фінансова конкурентоспроможність стала окремим об’єктом наукового
дослідження відносно недавно. Окремі аспекти цієї проблеми розглядаються у наукових роботах
таких відомих вітчизняних дослідників як В. Андрійчук, В. Геєць, О. Гудзь, М. Дем’яненко, І.
Зеліско, П. Макаренко, П. Саблук, Т. Халімон, О. Шпичак та ін.
В їх наукових розвідках означено результати критичного аналізу наукових та
організаційно-економічних передумов формування конкурентних відносин в існуючому
середовищі, його структуризації; інсталяції окремих теоретичних та методичних положень в
практику конкурентних стратегій підприємств різних галузей економіки; державного впливу на
створення конкурентних ринків та антимонопольного захисту; науково-методичного
забезпечення розробки управлінських рішень щодо вибору й реалізації евентуальних
конкурентних стратегій в умовах конкурентного середовища тощо. Незважаючи на солідний
теоретико-методологічний розробок окремих аспектів проблеми конкуренції, історичні й
наукові традиції її дослідження, лишається чимало питань для подальших наукових досліджень,
особливо у сфері формування фінансової конкурентоспроможності.
Метою статті є системний аналіз специфіки, якісних характеристик та системної
взаємодії фінансової складової відтворювального процесу й конкурентоспроможності
підприємства на товарних та фінансових ринках, а також обґрунтування наукових підходів до
формування механізму забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств.
Виклад основного матеріалу. Раціональна фінансова політика підприємства
формалізується в межах достатнього за обсягами й оптимального за часовими параметрами
надходження фінансових ресурсів, що забезпечує своєчасну реалізацію всіх заходів і дій у
рамках запланованих виробничих та інвестиційних програм і проектів. Квантифікація
досягнення цих цілей може бути здійснена як у кількісному вимірі, так і за допомогою якісних
характеристик. При цьому важливим аспектом забезпечення успішної реалізації цієї політики
виступають можливості та умови доступу до зовнішніх джерел фінансування економічної
діяльності підприємства. Крім того, фінансова складова відтворювального процесу
підприємства та її якісні характеристики безпосередньо впливають на рівень його
конкурентоспроможності як на фінансових, так і на товарних ринках. Тобто, фінансова
конкурентоспроможність підприємства виступає конститутивним та домінантним компонентом
його економічної конкурентоспроможності. Розкриття цих взаємозв’язків та розробка механізму
забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємства потребує аналізу й
узагальнення окремих теоретичних положень і, зокрема, означення та інтерпретації понятійного
апарату.
В економічній літературі в контексті досліджуваної проблематики використовуються два
терміни «конкурентоспроможність» та «конкурентоздатність». При цьому окремі автори
вказують на відмінність між ними, яка полягає в тому, що «конкурентоздатність характеризує
об'єкти, що вже діють на ринку, а конкурентоспроможність – новостворені, які тільки мають
виходити на ринок [1, с.45]. Ми вважаємо, що ці поняття синоніми оскільки в їх основі лежать
слова «здатний» і «спроможний» , які є синонімами [2, с. 392; 3]. Тому, на наш погляд, тут немає
предмету для дискусій і кожен автор може використовувати будь-яке з них, виходячи з власних
розумінь та завдань конкретного дослідження.
Незважаючи на те, що дослідження окремих аспектів конкурентоспроможності різними
науковими школами в економічній теорії мають тривалу історію, нині відсутнє
загальноприйняте трактування цієї категорії. Така ситуація пояснюється тим, що
конкурентоспроможність – це складне й багатогранне економічне явище, яке має різноманітні
форми прояву. Крім того, кожен з дослідників вирішує свої власні завдання, а, отже, об’єктивно
адаптує власну інтерпретацію до цих завдань. Однак для більшості авторських інтерпретацій
економічної природи конкурентоспроможності спільним є акцент на її порівняльний характер,
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тобто індивідуальність у відношенні до когось чи до чогось. Крім того, можна вказати на кілька
якісних характеристик, які використовуються зарубіжними авторами при визначенні цього
поняття. Так, класики економічної теорії, зокрема, Д. Рікардо в якості такої характеристики
використовував порівняльні витрати [4]. Неокласик М. Портер порівнює результативні
показники системи управління та використання економічних ресурсів [5]. Разом з тим, існують
й загальні порівняння, які досить важко однозначно ідентифікувати. Наприклад, класик
сучасного стратегічного менеджменту І. Ансофф використовує порівняння конкурентного
статусу фірми [6], а Є. Хекшер та Б. Олін – порівняльних (конкурентних) переваг [7]. Таким
чином, класична та неокласична економічна теорія розглядають конкуренцію в трьох основних
аспектах: як ступінь змагальності на ринку; як саморегульований елемент ринкового механізму;
як критерій, що визначає тип галузевого ринку.
В останні роки завдяки значній увазі дослідників до питань теорії конкуренції її якісні
характеристики були доповнені багатьма новими ознаками. Зокрема, вони включають
можливість (спроможність) господарських одиниць до ефективного функціонування на ринку
[8, с. 45]; здатність об'єкта витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними об'єктами на
певному ринку [9, с. 183]; спроможність суб'єкта господарювання впливати на ринкову
ситуацію у власних інтересах [10, с. 23]; потенційну або реалізовану здатність економічного
суб'єкта до функціонування у релевантному зовнішньому середовищі [11, с. 45]; можливість
ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами [12, с. 60]; безперервний процес
інновації, вдосконалення і підвищення додаткової вартості та продуктивності [13, с. 234].
Економічна природа фінансової конкурентоспроможність в сучасній науковий літературі
розглядається під кутом ефективності управління процесами формування та використання
фінансових ресурсів в контексті забезпечення бажаного фінансово-економічного стану та
фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Такої позиції притримуються
О.А. Жамойда [14, с. 86-87], Г.М. Курова [15, с. 38], А.М. Литовських [16, с. 12],
Р.А. Фатхутдинова [17, с. 11].
Л.В. Лисяк та Д.О. Гетьман цілком обґрунтовано вважають, що термін «фінансова
конкурентоспроможність» має подвійний зміст і відображати: конкурентоспроможність наявних
фінансових ресурсів і капіталу суб'єктів господарювання, відтворений у якості й ефективності
їхнього використання в порівнянні з конкурентами, з одного боку, і здатність створювати,
акумулювати, нарощувати і відтворювати внутрішній фінансовий потенціал самими суб'єктами
господарювання на основі конкурентної боротьби за фінансові ресурси і залучення капіталу – з
іншого боку [18, с. 114].
Ми вважаємо, що економічна природа фінансової конкурентоспроможності
підприємства, з одної сторони, проявляється у його перевагах на фінансових ринках і
конкретній реалізації цих переваг у кращих умовах доступу до зовнішніх джерел фінансування,
порівняно з іншими суб’єктами господарювання. З іншої – в оперативному забезпеченні
фінансовими ресурсами реалізації окремих конкурентних переваг на товарних ринках. При
цьому, на нашу думку, домінантна роль у даному тандемі належить саме фінансовій
конкурентоспроможності [19].
Механізм забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств ґрунтується на
формуванні ефективної його фінансової архітектоніки під якою ми розуміємо логічну
структуризацію складових фінансової діяльності, що забезпечує їх найбільш оптимальне
співвідношення, а також враховує зовнішні економічні домінанти та імперативи і через
реалізацію фінансових управлінських рішень дозволяє ефективно впливати на весь
відтворювальний процес.
Конститутивні атрибути фінансової архітектоніки визначаються суб'єктивними
факторами, що мотивують певні цільові параметри і конкретну економічну поведінку, визначені
14

ISSN 2415-8089

«Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 4 (26), 2018

його власниками та менеджерами. Однак будь-яка економічна поведінка підпорядкована
об’єктивним цільовим функціям конкретної соціально-економічної системи і спрямована на
отримання об’єктивних параметрів суб’єктивно визначених індикаторів ефективності та
результативності виробничо-фінансової політики. Навіть у тому випадку коли такі індикатори
формально не визначені.
Тому взаємодія між фінансовою архітектонікою та конкурентоспроможністю
підприємства проходить по лінії: фінансова конкурентоспроможність – фінансове забезпечення
реалізації конкурентних переваг.
Таке концептуальне бачення дозволяє цілеспрямовано формувати механізм забезпечення
фінансової конкурентоспроможності підприємства, що забезпечує систему управління
процесами формування та використання фінансових ресурсів, яка адекватна зовнішнім умовам і
внутрішньому стану діяльності підприємства та опирається на сучасну теоретико-методологічну
і методичну базу. При цьому науковими передумовами формування такого механізму
виступають такі наукові положення:
– управління фінансовими ресурсами представляє цілісну систему, що включає в себе
принципи, методи, прийоми та інструменти, призначені для організації руху цього виду
економічних ресурсів відповідно до дії об’єктивних економічних законів, вимог законодавчонормативних актів та економічних інтересів власників підприємств;
– виступаючи самостійною системою, вона одночасно є складовою частиною системи
загального та фінансового менеджменту підприємства;
– управління фінансовими ресурсами підпорядковане реалізації загальної стратегії
підприємства, а також його локальним політикам і стратегіям, у тому числі стратегії
забезпечення конкурентоспроможності. Його цільовою функцією є забезпечення нормального
господарського функціонування та перспективного економічного розвитку;
– формування механізму забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємства має
свою внутрішню логіку, яка зумовлює зміст і послідовність здійснення певних процедур та
етапів;
– індикатором якості формування механізм забезпечення фінансової конкурентоспроможності
підприємства виступає рівень забезпечення фінансовими ресурсами підприємства, адекватний
його фінансовому потенціалу, необхідний і достатній за обсягами та часом надходження для
задоволення виробничо-інвестиційних потреб.
Конструювання
механізму
забезпечення
фінансової
конкурентоспроможності
підприємства передбачає включення до його складу окремих локальних економічних
механізмів. Серед них варто відмітити такі: самоокупності; фінансової відповідальності;
самофінансування; змішаного фінансування; державної фінансової підтримки; пільгового
оподаткування; комплексної оцінки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів;
планування; контролю та моніторингу економічних процесів; розподілу ресурсів, витрат та
результатів; противитратного; ціноутворення; управління ризиком; страхування.
Використання кожного із зазначених механізмів спрямоване на забезпечення отримання
позитивних чистих грошових потоків, що розширюють ресурсну базу формування фінансових
ресурсів, тобто підвищують фінансову конкурентоспроможність підприємства. При цьому
важливе значення мають критерії достатності за обсягом та прийнятності за ціною, а також
можливість повного відшкодування використаних фінансових ресурсів, оплати витрат на їх
залучення та отримання позитивного ефекту.
Виходячи з аналізу практики управління фінансами підприємств та узагальнення
теоретичного базису системних трансформацій, пропонуємо наступну послідовність етапів
формування окремих елементів механізму забезпечення фінансової конкурентоспроможності
підприємства:
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– визначення цільових параметрів поточної фінансової політики та фінансової стратегії;
– аналіз сучасного стану управління окремими аспектами фінансової діяльності підприємства;
– розробка фінансової політики;
– визначення технології, методів та прийомів розробки і ухвалення управлінських рішень щодо
формування та використання фінансових ресурсів за рахунок різних джерел;
– розробка та прийняття внутрішніх нормативних документів із визначенням регламентів і
процедур прийняття, реалізації та коригування фінансових управлінських рішень;
– визначення основних показників аналізу фінансових ресурсів, методів їх розрахунку, критеріїв
прийнятності та способів інтерпретації, процедур та періодичності проведення фінансового
аналізу;
– розробка та впровадження системи фінансового планування;
– розробка та реалізація системи контролю ефективності функціонування елементів механізму
забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємства та оперативного коригування
співвідношення між ними, що забезпечує цільові параметри окремих стратегій підприємства;
– організація управлінського обліку та системи фінансового контролю і моніторингу фінансових
процесів відповідно до потреб забезпечення раціонального руху фінансових ресурсів у процесі
основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
Висновки. Встановлено, що одним з найбільш суттєвих агентів впливу на забезпечення
прийнятного рівня конкурентоспроможності підприємства є фінансова складова його
відтворювального процесу, одним із проявив якої виступає фінансова конкурентоспроможність.
Розкрито дві сторони прояву економічної природи фінансова конкурентоспроможності.
Доведено, що цілеспрямоване формування механізму її забезпечення підпорядковане
оптимізації руху грошових потоків та своєчасному й оперативному забезпеченню фінансовими
ресурсами виробничої й інвестиційної діяльності підприємства. Обґрунтовано наукові
передумови та етапи формування окремих елементів механізму забезпечення фінансової
конкурентоспроможності підприємства.
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СТЕЦЮК ПЕТР АНТОНОВИЧ. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. В статье приведены результаты
системного анализа специфики, качественных характеристик и системного взаимодействия
финансовой составляющей воспроизводственного процесса и конкурентоспособности
предприятия на товарных и финансовых рынках. Обобщены современные подходы к
управлению конкурентоспособностью предприятия и ее качественные характеристики.
Рассмотрены теоретические и методические аспекты формирования финансовой
конкурентоспособности
предприятий.
Исследовано
экономическое
содержание
и
аргументировано
авторскую
интерпретацию
финансовой
конкурентоспособности
предприятия.
Аргументировано,
что
механизм
обеспечения
финансовой
конкурентоспособности предприятий основывается на формировании эффективной его
финансовой архитектоники. Определено, что взаимодействие между финансовой
архитектоникой и конкурентоспособностью предприятия проходит по линии: финансовая
конкурентоспособность - финансовое обеспечение реализации конкурентных преимуществ.
Раскрыто научные предпосылками формирования механизма обеспечения финансовой
конкурентоспособности предприятий и определена последовательность этапов его создания.
Ключевые слова: механизм обеспечения конкурентоспособности, финансовая
конкурентоспособность, финансовые ресурсы, финансовый потенциал, управление,
предприятие.

STETSIUK PETRO. MECHANISM FOR ENSURING FINANCIAL COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES. The article presents the results of the system analysis of the specifics, quality
characteristics and system interaction of the financial component of the reproduction process and
competitiveness of the enterprise in the commodity and financial markets. Generalized modern
approaches to the management of enterprise competitiveness and its quality characteristics. The
theoretical and methodological aspects of the formation of the financial competitiveness of enterprises
are considered. The economic content is investigated and the author's interpretation of the financial
competitiveness of an enterprise is reasoned. It is argued that the mechanism for ensuring the financial
competitiveness of enterprises is based on the formation of its effective financial architectonics. It is
determined that the interaction between the financial architectonics and the competitiveness of an
enterprise follows the line: financial competitiveness - financial support for the realization of
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competitive advantages. The scientific prerequisites for the formation of a mechanism to ensure
thefinancial competitiveness of enterprises are revealed and the sequence of stages for its
creation is determined.
Key words: competitiveness mechanism, financial competitiveness, financial resources,
financial potential, management, enterprise.
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