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Васильчук І. п. Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії
Мета статті – розглянути сутність поняття «фінансово-кредитний механізм корпорації» в контексті сучасної теорії фірми на основі ви-
користання методологічного потенціалу системної парадигми. Аналіз наукового доробку вітчизняних і російських вчених щодо трактування 
сутності поняття «фінансово-кредитний механізм» виявив, що всі дефініції явно чи неявно корелюють з базовими положеннями окремих кон-
цепцій теорії організації. Досліджено сутність поняття «фінансово-кредитний механізм корпорацій» крізь призму основних підходів до управ-
ління організацією – системного, ресурсного, процесного – та встановлено, що вихідною ознакою, яка формує відповідне пояснення сутності 
фінансово-кредитного механізму як рамкової організаційної конструкції для «нанизування» властивостей, характеристик і зв’язків, є системна 
ознака. Запропоновано інтеграційну концепцію фінансово-кредитного механізму, яка стала основою для авторського тлумачення поняття в 
широкому розумінні. Інтеграційна концепція фінансово-кредитного механізму може стати платформою для поєднання й інших теоретичних 
концепцій – корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку, що надають теоретичне і методологічне обґрунтування розробці 
моделі фінансово-кредитного механізму сталого розвитку корпорацій. 
Ключові слова: фінансово-кредитний механізм, інтеграційна концепція, системна парадигма, ресурсний підхід, процесний підхід, системний під-
хід, сталий розвиток.
Табл.: 1. Бібл.: 16. 
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УДК 336.011
Васильчук И. П. Финансово-кредитный механизм корпораций:  
новое прочтение в свете современной экономической теории

Цель статьи – рассмотреть сущность понятия «финансово-
кредитный механизм корпорации» в контексте современной тео-
рии фирмы на основе использования методологического потенциала 
системной парадигмы. Анализ научного наследия отечественных 
и российских ученых по трактовке сущности понятия «финансово-
кредитный механизм» выявил, что все дефиниции явно или неявно 
коррелируют с базовыми положениями отдельных концепций теории 
организации. Исследована сущность понятия «финансово-кредитный 
механизм корпораций» сквозь призму основных подходов к управлению 
организацией – системного, ресурсного, процессного – и установлено, 
что исходным признаком, который формирует соответствующее 
объяснение сущности финансово-кредитного механизма как рамочной 
организационной конструкции для «нанизывания» свойств, характе-
ристик и связей, является системный признак. Предложена интегра-
ционная концепция финансово-кредитного механизма, которая стала 
основой для авторского толкования понятия в широком смысле. Ин-
теграционная концепция финансово-кредитного механизма может 
стать платформой для объединения и других теоретических концеп-
ций – корпоративной социальной ответственности и устойчивого 
развития, предоставляющих теоретическое и методологическое 
обоснование разработке модели финансово-кредитного механизма 
устойчивого развития корпораций.
Ключевые слова: финансово-кредитный механизм, интеграционная 
концепция, системная парадигма, ресурсный подход, процессный под-
ход, системный подход, устойчивое развитие.
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Vasylchuk I. P. Finance-Сredit Mechanism of Corporations: a New Insight 

against the Background of Modern Economic Theory
The article is aimed at consideration of essence of the concept of «finance-
credit mechanism of corporation» in the context of the modern theory of firm, 
making use of methodological potential of the system paradigm. An analysis 
of the scientific heritage of Ukrainian and Russian scientists on interpreta-
tion of the notion of «finance-credit mechanism» has revealed that all defi-
nitions are implicitly or explicitly correlated with basic provisions of several 
conceptions within the organization theory. The essence of the concept of 
«finance-credit mechanism of corporations» was examined through prism of 
the basic approaches (system, resource, process) to organization manage-
ment, whereby was found that the original attribute, which impregnates the 
appropriate explanation of the essence of financial-credit mechanism as an 
organizational framework for «stringing» the properties, characteristics and 
relationships, is the system attribute. An integration conception of finance-
credit mechanism has been suggested, which has become the basis for the 
author's interpretation of the indicated notion in a broad sense. The integra-
tion concept of finance-credit mechanism can become a platform for com-
bining other theoretical concepts, such as corporate social responsibility or 
sustainable development, providing theoretical and methodological substan-
tiation for development of a model of financial-credit mechanism for sustain-
able development of corporations.
Key words: finance-credit mechanism, integration concept, system paradigm, 
resource-based approach, process approach, system approach, sustainable 
development.
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В останні роки спостерігається суттєвий прорив у 
науковому та емпіричному обґрунтуванні теорії 
стратегічного управління корпорацією (корпора-

тивним підприємством), яка ґрунтується на засадничих 
положеннях теорії фірми та збагачується різними су-

часними управлінськими підходами і концепціями на 
кшталт стейкхолдерського підходу, концепції корпора-
тивної відповідальності, сталого розвитку корпорацій. 
Застосування системної парадигми до розвитку тео-
рії фірми передбачає поширення положень системної 
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методології і на сферу фінансів корпорації, яку можна 
розглядати як підсистему зі своїми специфічними влас-
тивостями. Упорядкування функціонування фінансів 
відбувається за допомогою відповідного фінансово-кре-
дитного механізму, що дозволяє виділити його як об’єкт 
дослідження у межах системної парадигми.

Попри численні дослідження з проблем фінансово-
кредитного механізму, і досі існує плюралізм думок на 
його сутність і складові. У більшості розглянутих на-
укових публікацій вчені надають трактування дефініції 
«фінансовий механізм» як: 1) система управління фі-
нансами (фінансовими відносинами) з належним ре-
сурсним забезпеченням (А. М. Поддєрьогін [1, c. 74], 
Р. С. Сайфулін, А. Д. Шеремет [2, c. 13]); 2) способи ор-
ганізації фінансових відносин (В. В. Венгер [3, c. 57]);  
3) сукупність форм і методів створення і використання 
фондів фінансових ресурсів (О. Д. Василик [4, c. 104]);  
4) сукупність методів, форм, прийомів, інструментів і ва-
желів (В. М. Опарін [5, c. 55], М. І. Крупка [6], М. М. Алек-
сандрова, С. О. Маслова [7, c. 128], О. П. Кириленко [8]); 
5) сукупність методів реалізації економічних інтересів 
шляхом фінансового впливу на соціально-економічний 
розвиток підприємства (Г. Г. Кірейцев [9]). Загалом у 
вітчизняній фінансовій науці сформувалося розуміння 
сутності фінансового механізму як «сукупність форм і 
методів створення й використання фондів фінансових 
ресурсів з метою забезпечення різних державних струк-
тур, господарських суб’єктів і населення» [10, c. 10; 4,  
c. 104]. Зважаючи на складові фінансового механізму, 
його переважно розглядають як сукупність форм, ме-
тодів, інструментів і важелів впливу на розвиток [5, 6]. 
Цілком погоджуючись з наведеними трактуваннями, 
слід наголосити на недостатньому використанні мето-
дологічного потенціалу системної парадигми і теорії 
фірми для пояснення сутності фінансово-кредитного 
механізму корпорацій та її трансформації під впливом 
новітніх управлінських концепцій.

Мета статті – розглянути сутність поняття «фі-
нансово-кредитний механізм корпорації» в контексті 
сучасної теорії фірми на основі використання методо-
логічного потенціалу системної парадигми.

Дослідження сутності поняття «фінансово-кре-
дитний механізм» потребує тлумачення дефініції 
у широкому та вузькому розумінні. У широкому 

розумінні фінансово-кредитний механізм корпорації 
можна розглядати як складову його господарського 
механізму, що організовує й опосередковує фінансові 
відносини у трьох сферах діяльності – операційній, ін-
вестиційній і фінансовій – та виступає організаційно-
ресурсним забезпеченням процесу управління фінан-
сами. За такого змісту фінансово-кредитний механізм 
охоплює процеси формування, розподілу та викори-
стання фінансового капіталу, що виступає об’єктом, на 
який спрямована дія фінансово-кредитного механізму. 
Втім, на нашу думку, з огляду на поділ сфер діяльності 
корпорацій та розподільчу функцію фінансів, можливим 
є вузьке розуміння його сутності узагальнено як системи 
організації фінансової діяльності з формування та роз-
поділу фінансового капіталу, який залучається з метою 

реалізації корпоративної стратегії. У такому розумінні 
поняття «фінансово-кредитний механізм» є близький 
до змісту поняття «механізм фінансово-кредитного за-
безпечення». 

Оскільки наявність фінансово-кредитного меха-
нізму є іманентною властивістю усілякого 
функ ціонуючого підприємства, то вважаємо за  

доцільне дослідити сутність фінансово-кредитного ме-
ханізму крізь призму основних концепцій управління 
організацією в межах теорій фірми. Вивчення наукового 
доробку вітчизняних і російських вчених щодо тракту-
вання сутності поняття «фінансово-кредитний меха-
нізм» встановило, що всі дефініції явно чи неявно ко-
релюють з базовими положеннями окремих концепцій 
теорії організації. Аналіз дозволяє виділити ключові 
словосполучення та надати пояснення сутності поняття 
з позиції таких основних підходів: ресурсного, процес-
ного та системного (табл. 1). Наведені трактування від-
дзеркалюють уявлення авторів про певні домінантні ха-
рактеристики сутності поняття «фінансово-кредитний 
механізм», що, на наш погляд, сприяє всебічному роз-
криттю його змісту. Цілком підтримуючи існуючи по-
гляди науковців, вважаємо за доцільне деталізувати 
теоретичний аналіз та пояснити сутність поняття «фі-
нансово-кредитний механізм» крізь призму комбіна-
торики виділених підходів, що породжує специфічну 
конфігурацію фінансово-кредитного механізму. На наш 
погляд, вихідною ознакою, що формує відповідне по-
яснення сутності фінансово-кредитного механізму як 
рамкової організаційної конструкції (каркасу) для «на-
низування» властивостей, характеристик і зв’язків, є сис-
темна ознака. Докладно про потенціал системної пара-
дигми у стратегічному менеджменті розглянуто у працях  
Г. Б. Клейнера [11]. Згідно з існуючими визначеннями 
система є «сукупність пов’язаних між собою і зовнішнім 
середовищем елементів і частин, функціонування яких 
спрямовано на отримання конкретного результату» [12] 
та «сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих еле-
ментів» [13]. Системний підхід передбачає встановлен-
ня взаємозв’язків елементів у межах цілого. Оскільки 
фінансово-кредитний механізм є система, то на нього мо-
жуть бути поширені основні властивості системи. На нашу 
думку, для пояснення сутності фінансово-кредитного ме-
ханізму доцільно запозичити із системного підходу основ-
ні допущення (такі як цілісна складна відкрита система); 
властивості (цілеспрямованість, складність, ділимість, 
цілісність, структурованість, різноманітність елементів і 
відмінності в їх природі, інтегративність); системний кон-
тур (зовнішнє та внутрішнє середовище). 

Розгляд змісту поняття фінансово-кредитного 
ме ханізму крізь призму ресурсної концепції фірми зу-
мовлює висновок про певну обмеженість застосуван-
ня її положень для пояснення його сутності. Ресурсна 
складова фінансово-кредитного механізму представле-
на інформаційним, фінансовим, організаційним забез-
печенням. З позиції ресурсного підходу конкурентні 
переваги фірми пояснюються наявністю підконтроль-
них стратегічних ресурсів, що відповідають характе-
ристикам – цінність, рідкісність, замінність, обмежена 
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таблиця 1

теоретичні підходи до тлумачення сутності поняття «фінансово-кредитний механізм»  в контексті основних концепцій 
теорії фірми

Аспекти теоретичних 
підходів до тлума-

чення сутності  
поняття «фінансовий 

механізм»

Базисний підхід / 
концепція  теорії 

організації (фірми)

Домінанти теорії / 
підходу фірми

Домінанти у 
трактуванні по-

няття «фінансово-
кредитний 
механізм»

прихильники 
підходу

Підхід з позиції 
ресурсів

Ресурсна концепція 
фірми

Наявність під контролем 
стратегічних ресурсів, 
тобто таких, що дозво-
ляють впроваджувати 
успішні конкурентні 
стратегії 

«фінансове, 
інформаційне, 
нормативно-правове, 
організаційне забез-
печення …»

С. Я. Єлецьких,  
О. М. Ковалюк,  
В. М. Опарін,  
С. В. Онишко,  
Г. Г. Кірейцев

Підхід з позиції  
процесу

Процесний підхід 
до діяльності 
організації

Фірма як сукупність 
процесів.  
Усіляка діяльність,  
чи комплекс діяльності, 
в якій використовуються 
ресурси для перетво-
рення входів у виходи, 
може розглядатися як 
процес (ISO 9000:2000). 
Процесним підходом 
може вважатися систе-
матична ідентифікація та 
менеджмент процесів, 
що використовуються 
організацією, і перш 
за все, забезпечення їх 
взаємодії (ISO 9001:2000)

«…безперервний 
процес взаємодії 
фінансових методів, 
інструментів та 
важелів…» [16]; 
«механізм – це 
сукупність ресурсів 
економічного про-
цесу і способів їх 
поєднання» [15]

І. А. Ломачинська,  
Т. В. Майорова,  
А. Чаленко,  
Б. А. Райзберг та інші

Підхід з позиції  
системи

Системний підхід 
до діяльності 
організації

Усі організації є си-
стемами. Фірма є 
соціоекономічна си-
стема. Фірма є суттєва 
частина предметної 
області теорії соціально-
економічних систем. 
Система – це сукупність 
взаємопов’язаних і 
взаємодіючих елементів  
(ISO 9000:2000)

«Система чи 
сукупність методів, 
форм, інструментів і 
важелів впливу…»; 

«Система управління 
фінансами…
орієнтована на / при-
значена для…»

М. М. Александрова, 
С. О. Маслова, 
В. Базилевич,  
О. Д. Василик,  
В. В. Венгер, 
М. І. Крупка, 
В. М. Опарін,  
Б. А. Райзберг та ін., 
П. І. Юхименко.,  
В. М. Федосов,  
Л. Л. Лазебник та ін., 
Л. О. Костирко, 
А. М. Поддєрьогін, 
А. Д. Шеремет,  
Р. С. Сайфулін

Джерело: розроблено автором.

можливість імітації. Не зважаючи на універсальність, 
фінансовий капітал може підпадати під такі характе-
ристики за умов, якщо він є обмеженим у доступі для 
конкурентів (з різних причин) і специфічним, зокрема, 
якщо для фінансування використано, наприклад, струк-
туровані фінансові інструменти чи спеціально створені 
фінансові продукти під конкретні цілі (проектне фінан-
сування, спеціалізовані гібридні фінансові інструменти 
тощо). Те ж саме може стосуватися й інформаційного 
забезпечення, наприклад, з причин наявності інфор-
маційної асиметрії, та організаційного забезпечення,  
у разі, якщо воно створено як унікальне для певних ці-
лей. Проте такі конкурентні переваги є нестійкими і мо-
жуть виникати лише на незначному за тривалістю часо-

вому відрізку. Тому ресурсна концепція може виступити 
поясненням сутності фінансово-кредитного механізму 
в такому аспекті як «пучка ресурсів», який має унікальні 
властивості на обмеженому часовому проміжку, що має 
наукову доцільність в контексті системного підходу. 

Процесний підхід до управління організацією має 
більшу пояснювальну силу для дослідження сутності 
та моделювання фінансово-кредитного механізму, на-
самперед тому, що ґрунтується на системному підході. 
Так, процесний підхід розглядає діяльність організації 
як мережу бізнес-процесів, що пов’язані цілями і місією 
цієї організації [14]. Як і системний підхід, він передба-
чає входи і виходи процесу: входи (ресурси) всередині 
системи в результаті дії процесу перетворюються на ви-
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ходи, які в разі успішності процесу представляють со-
бою додану вартість входів. У науковій літературі пред-
ставлено погляди щодо тлумачення сутності механізму 
з позиції процесного підходу. Зокрема, прихильниками 
такого підходу є А. Чаленко, Т. Майорова. Так, А. Ча-
ленко пропонує визначення економічного механізму  
у трактовці як сукупності ресурсів економічного проце-
су і способів їх поєднання. В його аргументації відмітною 
особливістю пропонованого поняття є розмежування 
механізму та управління, механізм представлений як 
керований ресурс процесу [15]. Ідеї процесного підходу 
дотримується і Т. Майорова, яка доводить необхідність 
його застосування до визначення сутності фінансово-
кредитного механізму та надає трактування як «урегу-
льованого фінансово-кредитною політикою держави 
безперервного процесу взаємодії фінансових методів, 
інструментів та важелів, спрямованих на формування, 
розподіл і використання фінансових ресурсів на ма-
кро- та макрорівнях» [16]. Отже, маємо дві точки зору в 
контексті процесного підходу, за яких механізм розгля-
дається як ресурс процесу та безпосередньо як сам про-
цес. Обидві наукові позиції обґрунтовані та дозволяють 
більш детально розкрити сутність фінансово-кредитного 
механізму. Нашій позиції відповідає розуміння механіз-
му як ресурсу процесу діяльності, зокрема, управління 
фінансовою діяльністю. Фінансово-кредитний механізм  
більшою мірою є «ресурсне забезпечення процесу (на-
приклад, процесу фінансового забезпечення або інвести-
ційного процесу – Прим. авт.), його «уречевлена» час-
тина і включає сукупність взаємопов’язаних елементів, 
«налаштованих» на виконання функцій процесу» [15]. 
Водночас, фінансова діяльність підприємства є процес, 
який пов'язаний з іншими видами діяльності прямими і 
зворотними зв’язками, а фінансово-кредитний механізм 
забезпечує виконання цього процесу.

Таким чином, дослідження сутності фінансово-
кре дитного механізму крізь призму основних 
положень теорії організації виявило, що всі під-

ходи – ресурсний, процесний та системний – здійсню-
ють свій внесок і дозволяють всебічно розкрити його 
сутність та властивості. Тому найперспективнішим 
вбачаємо підхід, який поєднує найбільш значимі та ре-
левантні положення основних концепцій стратегічної 
теорії фірми. Такому підходу відповідає інтеграційна 
концепція фінансово-кредитного механізму, в основу 
якої покладено системний підхід до управління органі-
зацією, на засадах стейкхолдерського підходу. Інтегра-
ційна концепція дозволяє всебічно розкрити сутність 
фінансово-кредитного механізму корпорації в широ-
кому розумінні як системи, що поєднує ресурси, про-
цеси, регулятивно-управлінські технології в інтересах 
внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів з метою досяг-
нення фінансових цілей корпоративної стратегії, що 
приводить до створення вартості у коротко-, серед-
ньо- та довгостроковому періодах. Об’єктом системи 
фінансово-кредитного механізму корпорацій виступає 
фінансовий капітал як втілення фінансових відносин, 
які опосередковують процеси його залучення, розподілу 
і використання. Інтеграційна концепція може виступи-
ти теоретичним базисом для обґрунтування і розробки 

моделі дієвого фінансово-кредитного механізму корпо-
рацій, насамперед, в умовах складності, мінливості та 
невизначеності зовнішнього середовища. 

Дослідження існуючих різноманітних тлумачень 
сутності понять «механізм», «фінансовий механізм», 
«фінансово-кредитний механізм» дозволяє виділити 
ключові слова: «взаємозв’язок та/чи взаємодія», «сис-
тема чи сукупність», «фінансова діяльність», «фінансові 
ресурси», «фінансові відносини», «форми, методи, ва-
желі, інструменти», «з метою… чи призначений для…», 
«фінансове забезпечення», «фінансове регулювання». Ці 
ключові слова вказують на ознаку, функції, специфіку, 
структуру фінансово-кредитного механізму та можуть 
виступити «цеглинками» конструкту «робочої версії» 
дефініції в її вузькому розумінні: фінансово-кредитний 
механізм корпорації – це система організації фінансо-
вої діяльності з формування і розподілу фінансового ка-
піталу, що складається з інструментів, форм і мето-
дів організації фінансових відносин, за допомогою відпо-
відного забезпечення, регулювання і важелів впливу на 
соціально-економічний розвиток корпорації з метою 
створення вартості в коротко-, середньо- та довго-
строковому періодах. 

Запропоновані методологічні положення створю-
ють платформу для інтеграції й інших теоретичних кон-
цепцій, зокрема концепцій корпоративної соціальної 
відповідальності та сталого розвитку. 

ВИСНОВКИ 
1. Досліджено сутність поняття «фінансово-кре-

дитний механізм корпорацій» крізь призму основних 
підходів до управління організацією – системного, ре-
сурсного, процесного – та встановлено, що вихідною 
ознакою, яка формує відповідне пояснення сутності 
фінансово-кредитного механізму як рамкової органі-
заційної конструкції для «нанизування» властивостей, 
характеристик і зв’язків, є системна ознака.

2. Запропоновано інтеграційну концепцію фінан-
сово-кредитного механізму, яка стала основою для ав-
торського тлумачення поняття в широкому розумінні, 
яке на відміну від існуючих, сформульовано в такій ін-
терпретації: фінансово-кредитний механізм корпорації 
є система, що поєднує ресурси, процеси, регулятивно-
управлінські технології в інтересах внутрішніх і зовніш-
ніх стейкхолдерів з метою досягнення фінансових цілей 
корпоративної стратегії, що приводить до генерування 
цінності в коротко-, середньо- та довгостроковому пе-
ріодах через створення вартості. 

3. Інтеграційна концепція фінансово-кредитного 
механізму може стати платформою для поєднання й ін-
ших теоретичних концепцій – корпоративної соціальної 
відповідальності та сталого розвитку, що надають тео-
ретичне і методологічне обґрунтування розробці моделі 
фінансово-кредитного механізму сталого розвитку кор-
порацій. 

Перспективи подальших досліджень: проекція ос-
новних здобутків сучасної теорії фірми на сферу корпо-
ративних фінансів дозволить отримати нове прочитан-
ня багатьох категорій і понять, що приведе до збагачен-
ня фінансової теорії.                    
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