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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  
ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У статті здійснено узагальнення теоретичних підходів до сутності категорії «конкурентоспро-
можність підприємств». Запропоновано інтерпретацію визначення «конкурентоспроможність», 
що представлено, як економічна категорія та явище, яке є здатністю суб’єкта господарювання 
збільшувати реальні доходи завдяки збереженню власних переваг в ринковому середовищі, де 
базовими вимогами виступають відмінно дієві переваги, ніж у аналогічних підприємств; ефектив-
ніші види та комбінації ресурсів; використання у виробничому процесі інноваційних технологій, 
та, спроможність швидкого адаптування до глобальної економічної інтеграції. Обґрунтовано роз-
ширення переліку принципів фінансового забезпечення конкурентоспроможності. Так, загаль-
новідому систему принципів: конкурентна перевага, формування джерел фінансових ресурсів, 
ефективний розподіл фінансових ресурсів, гармонізація цінової політики, оптимізація фінансо-
вих потоків, вибір довготривалих цілей, спеціалізація стратегії, захищеність стратегії, гнучкість 
стратегії, доповнити принципом «фінансова стратегія інтернаціоналізації», що дасть можливість 
врахувати можливості досягнення переваг інтернаціоналізації.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, конкурентна перевага, ефективність, 
економіка.

В статье осуществлено обобщение теоретических подходов к сущности категории «конкуренто-
способность предприятий». Предложена интерпретация определения «конкурентоспособность», 
что это экономическая категория и явление, которое представляет собой способность субъекта 
хозяйствования увеличивать реальные доходы благодаря сохранению собственных преимуществ 
в рыночной среде, где базовыми требованиями выступают отлично действенные преимущества, 
чем у аналогичных предприятий; эффективные виды и комбинации ресурсов; использования в 
производственном процессе инновационных технологий, и, способность быстрого адаптиро-
вания к глобальной экономической интеграции. Обоснованно расширение перечня принципов 
финансового обеспечения конкурентоспособности. Так, общеизвестную систему принципов: 
конкурентное преимущество, формирования источников финансовых ресурсов, эффективное 
распределение финансовых ресурсов, гармонизация ценовой политики, оптимизация финан-
совых потоков, выбор долгосрочных целей, специализация стратегии, защищенность стратегии, 
гибкость стратегии, дополнить принципом «финансовая стратегия интернационализации», что 
даст возможность учесть возможности достижения преимуществ интернационализации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, конкурентное преимущество, эффек-
тивность, экономика.

One of the key categories in a market economy is competitiveness because its level determines the 
success or failure of the business entity. Today, each enterprise faces a problem of forming competitive 
advantages and raising the level of competitiveness in order to strengthen the competitive position in the 
market. Research on the issues of competitiveness management has been reflected in the publications 
of the classics of economic science: J. Galbraith, J. Keynes, J.B. Clark, K. Marx, A. Marshall, W. Eucken,  
A. Smith, P. Samuelson, F. Hayek, J. Schumpeter, and others. A solid study of the theoretical founda-
tions and practical issues concerning the formation of the competitiveness of domestic enterprises was 
carried out by such well-known economists as: V. Bazylevych, P. Haidutskyi, A. Halchynskyi, O. Hudz, 
M. Demianenko, M. Malik, O. Nykoliuk, N. Pedchenko, P. Sabluk, and others. The article generalizes the-
oretical approaches to the essence of the category of "competitiveness of enterprises". The interpre-
tation of the definition of "competitiveness", presented as an economic category and phenomenon, 
which is the ability of the subject to increase real incomes by preserving their own preferences in the 
market environment, where the basic requirements are more effective than analogical enterprises, is 
proposed. more effective types and combinations of resources; the use in the production process of 
innovative technologies, and the ability to quickly adapt to global economic integration. The expan-



64

ВИПУСК № 5(67), 2018

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми. Однією із ключових 
категорій у ринковій економіці є конкуренто-
спроможність, оскільки її рівень визначає успіх 
або невдачу в діяльності суб’єкта господарю-
вання. Нині перед кожним підприємством постає 
проблема формування конкурентних переваг 
та підвищення рівня конкурентоспроможності з 
метою посилення конкурентної позиції на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики управління кон-
курентоспроможністю знайшли своє відо-
браження у публікаціях класиків економічної 
науки: Д. Гелбрейта, Д. Кейнса, Дж.Б. Кларка, 
К. Маркса, А. Маршалла, В. Ойкейеа, А. Сміта, 
П. Самульесона, Ф. Хайека, Й. Шумпетера та ін.

Ґрунтовні дослідження теоретичних основ 
і практичних питань щодо формування конку-
рентоспроможності вітчизняних підприємств 
проведено такими відомими вченими-економіс-
тами, як: В. Базилєвич, П. Гайдуцький, А. Галь-
чинський, О. Ґудзь, М. Дем’яненко, М. Малік, 
О. Николюк, Н. Педченко, П. Саблук та інші.

Мета статті. Варто відзначити, що, віддаючи 
належне результатам розвідки провідних вче-
них, в економічній літературі потребують погли-
бленого вивчення питання пов’язані з конкурен-
тоспроможністю підприємств за ринкових умов 
господарювання та глобалізації економічних 
процесів, що й окреслило мету статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Не зважаючи на широту розкриття проблема-
тики конкурентоспроможності підприємств, 
залишається ще коло недостатньо досліджених 
питань як теоретичної, так і практичної спрямо-
ваності щодо цієї категорії. У наукових парнях 
[1] традиційно аналізується загальна проблема 
управління конкурентоспроможністю, а дослі-
дження особливостей її організаційно-еко-
номічного забезпечення мають дискусійний, 
фрагментарний характер. Зокрема, не знайшли 
завершеної наукової форми теоретичні усвідом-
лення проблематики функціонування та розви-
тку організаційно-економічного забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств, недостат-

ньо опрацьовані теоретичні аспекти управління 
динамікою конкурентоспроможності, неповною 
мірою враховуються галузеві особливості активі-
зації внутрішньогосподарського потенціалу реа-
лізації стійких конкурентних переваг.

Результати дослідження категорії «конку-
рентоспроможність» [1], незважаючи на отри-
мані результати, потребують комплексного 
вивчення відповідно до ринкових умов госпо-
дарювання. Також залишаються не в повній 
мірі дослідженими такі проблеми теорії кон-
курентоспроможності, як проблема її практич-
ного застосування, взаємозв'язок конкурен-
тоспроможності, ціноутворення та рівноваги 
ринкової системи, трансформації конкурентної 
діяльності під впливом різних чинників. 

Безумовно, конкурентоспроможність 
об’єднує цілий комплекс показників діяльності 
суб’єкта господарювання на тлі впровадження 
ним прогресивних технологій та інноваційних 
проектів, що сприяють виробництву продукції 
з вищою конкурентоспроможністю. Крім того, 
такими складовими, що сприяють підвищенню 
рівня конкурентоспроможності підприємства, 
є цінова, податкова, кредитна політики, стан 
державного регулювання окремих сегментів 
економіки тощо. З огляду на такі складові кон-
курентоспроможності, слушними є дослідження 
А. Маренич та І. Астахова [2, с. 23], які стверджу-
ють, що «Конкурентоспроможність – це комп-
лексна характеристика діяльності підприємств, 
яка базується на аналізі різних аспектів вироб-
ничо-господарської діяльності (виробничий 
потенціал, трудові ресурси, забезпеченість мате-
ріалами, фінансові результати діяльності тощо) 
та дозволяє визначити «сильні сторони» підпри-
ємств у конкурентній боротьбі, знайти способи 
досягнення переваг над конкурентами».

Відповідно до такого визначення, суб’єкт гос-
подарювання має володіти навичками та зна-
ннями з ефективного використання ресурсного 
потенціалу з метою нарощування виробництва 
продукції, що задовольняє попит споживачів і 
збереження при цьому свого сегменту ринку. 

sion of the list of principles of financial support of competitiveness is substantiated. Thus, a well-
known system of principles: competitive advantage, the formation of sources of financial resources, 
efficient allocation of financial resources, harmonization of price policy, optimization of financial flows, 
choice of long-term goals, strategy specialization, strategy security, strategy flexibility, supplement 
with the principle of "financial strategy of internationalization", which will give the opportunity to take 
into account the possibility of achieving the benefits of internationalization. In the article, the list of 
principles of financial support of competitiveness of agricultural enterprises is proposed, in contrast 
to the known ones, such as: competitive advantage, formation of sources of financial resources, effi-
cient allocation of financial resources, harmonization of price policy, optimization of financial flows, 
choice of long-term goals, strategy specialization, strategy security, the flexibility of the strategy, to 
be supplemented by the principle of “financial strategy of internationalization”, which will enable to 
take into account the possibilities of achieving the advantages of internationalization.

Keywords: competitiveness, enterprise, competitive advantage, efficiency, economy.
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результатів при формуванні підходів до ефек-
тивного управління конкурентоспроможністю. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Пропонується перелік принципів фінансового 
забезпечення конкурентоспроможності сіль-
ськогосподарських підприємств, на відміну від 
відомих, таких як: конкурентна перевага, фор-
мування джерел фінансових ресурсів, ефек-

тивний розподіл фінансових ресурсів, гармоні-
зація цінової політики, оптимізація фінансових 
потоків, вибір довготривалих цілей, спеціалі-
зація стратегії, захищеність стратегії, гнучкість 
стратегії, доповнити принципом «фінансова 
стратегія інтернаціоналізації», що дасть можли-
вість врахувати можливості досягнення пере-
ваг інтернаціоналізації.
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Рис. 1. Принципи та функції фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
Джерело: сформовано автором на основі джерел [8–15]
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена актуальним проблемам факторного аналізу ефективності використання 
оборотних коштів підприємства. Визначено, що факторний аналіз ефективності використання 
оборотних коштів надає можливість з’ясувати вплив факторів, що впливають на результативний 
показник. Таким показником є тривалість обороту оборотного капіталу. Доведено, що оскільки 
факторна модель має крім адитивних зв’язків між факторами і мультиплікативні, то розрахунки 
доцільно проводити методом виявлення ізольованого впливу факторів, який має певні переваги 
порівняно з методом ланцюгових підстановок. Запропоновано дезагреговану факторну модель 
розрахунку впливу окремих елементів оборотних коштів на зміну ефективності використання 
оборотного капіталу. 

Ключові слова: факторний аналіз, факторна модель, коефіцієнт оборотності, спосіб ланцюго-
вих підстановок, метод виявлення ізольованого впливу факторів.

Статья посвящена актуальным проблемам факторного анализа эффективности использования 
оборотных средств предприятия. Установлено, что факторный анализ эффективности использо-
вания оборотных средств позволяет выяснить влияние факторов, которые влияют на результатив-
ный показатель. Таким показателем является продолжительность оборота оборотного капитала. 


