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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ 
АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ0 
 

Ідентифіковано ключові поняття "управління оборотними активами" та 
"стратегічне управління", що стало основою запропонованованої дефініції "страте-
гічне управління оборотними активами". Визначено особливості стратегічного 
управління оборотними активами підприємств торгівлі, обґрунтовано стратегічну 
мету, систему завдань та функцій цього управління. Враховуючи стратегічний век-
тор, удосконалено існуючі підходи до визначення етапів управління оборотними 
активами, запропоновано блок-схему стратегічного управління оборотними акти-
вами підприємств торгівлі. 

Ключові  слова:  управління оборотними активами, стратегічне управління, 
стратегічний аналіз, стратегічна мета, стратегічне управління оборотними активами. 

Стратийчук В. Стратегическое управление оборотными активами пред-
приятий торговли. Идентифицированы ключевые понятия "управление оборот-
ными активами" и "стратегическое управление", что стало основой предложенной 
дефиниции "стратегическое управление оборотными активами". Определены особен-
ности стратегического управления оборотными активами предприятий торговли, 
обоснованы стратегическая цель, система заданий и функций этого управления. 
С учетом стратегического вектора усовершенствованы существующие подходы 
к определению этапов управления оборотными активами, предложена блок-схема 
стратегического управления оборотными активами предприятий торговли.  

Ключевые  слова :  управление оборотными активами, стратегическое управ-
ление, стратегический анализ, стратегическая цель, стратегическое управление обо-
ротными активами. 

Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування вітчизня-
них підприємств торгівлі (ПТ) характеризуються інтенсивними змінами 
зовнішнього та внутрішнього середовищ господарювання, що створює 
потребу пошуку ефективних способів управління підприємством загалом 
та його окремими елементами. З огляду на специфіку господарської 
діяльності ПТ, основним елементом ресурсного потенціалу таких під-
приємств визначено оборотні активи (ОА), які забезпечують їх безпе-
рервну операційну діяльність та найбільшою мірою впливають на 
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результати функціонування підприємств торгівлі. Тому проблема 
удосконалення системи управління ОА наразі є однією з першочерго-
вих завдань вітчизняних ПТ та запорукою їх успішного функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управ-
ління ОА відображена у наукових працях широкого кола вчених 
у сфері економіки та фінансів підприємства, що підкреслює науковий 
інтерес до цього питання. Особливу увагу слід приділити науковим 
розробкам: І. Хаустової [1], яка дослідила актуальні проблеми управ-
ління оборотними активами підприємства та запропонувала методич-
ний інструментарій їх вирішення; науковців А. Корбутяка та А. Цікала [2], 
що обґрунтували особливості управління оборотними активами під-
приємств як складової цілісної системи управління підприємством; 
Н. Лубкей та С. Крамарчука [3], які, доповнюючи думку попередніх 
вчених, виділили основні елементи системи управління оборотними 
активами. Дослідженням особливостей управління оборотними активами 
підприємств торгівлі присвячено наукові праці О. Близнюк, А. Сіфу-
рової [4], які запропонували здійснювати управління оборотним капіта-
лом підприємства торгівлі з позицій функціонально-відтворювального 
та структурно-класифікаційного підходів; О. Бассової [5], що розро-
била методичні підходи до формування системи управління оборотним 
капіталом у сучасних умовах. 

Проблему впровадження стратегічного управління на підпри-
ємстві в цілому та окремих його елементах відображено у працях сучасних 
науковців, зокрема К. Вергал [6] досліджував особливості впровад-
ження стратегічного управління на великих інтегрованих підприєм-
ствах; М. Черкашина [7] запропонувала вужче застосування стратегіч-
ного управління, спрямувавши його на забезпечення ефективності 
комерційної діяльності підприємства як елемента загальної системи 
управління; А. Наливайко, О. Гребешкова [8] зосередили увагу на обґрун-
туванні основних підходів до формування стратегії управління під-
приємствами з урахуванням сучасних умов постіндустріального періоду.  

Результати аналізу економічної літератури свідчать, що досі 
управління оборотними активами ПТ зводилося винятково до поточ-
ного управління. Це пов’язано з визначеною в економічній науці 
особливістю оборотних активів повністю переносити свою вартість на 
товари, які реалізує підприємство протягом одного операційного циклу. 
Проте динамічність середовища функціонування ПТ на сучасному 
етапі розвитку спонукає їх до пошуку сучасних підходів управління 
ОА. Одним з найбільш розповсюджених та економічно обґрунтованих 
новітніх методів управління є стратегічне управління, інструменти 
якого надають можливість створювати взаємозв’язки між політикою 
управління оборотними активами та основними стратегічними цілями 
підприємства, що дає змогу подолати усталену традицію розгляду ОА 
лише в поточному періоді, здійснювати довгострокове планування та 
управління ними. 
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Метою статті є обґрунтування особливостей та основних еле-
ментів системи стратегічного управління оборотними активами під-
приємств торгівлі. 

Матеріали та методи. Під час дослідження використано фунда-
ментальні положення теорії фінансового менеджменту у сфері управ-
ління ОА, наукові розробки вітчизняних та іноземних вчених, присвя-
чені особливостям та принципам стратегічного управління, стратегічного 
планування та контролінгу. 

Для вдосконалення та теоретичного обґрунтування понятійного 
апарату застосовано загальнонаукові методи абстрагування, аналізу та 
синтезу; з метою вдосконалення окремих елементів системи управ-
ління оборотними активами – методи індукції і дедукції, логічного та 
порівняльного аналізу; для наочного відображення окремих результа-
тів дослідження – графічний метод, для формулювання висновків – 
метод узагальнення. 

Результати дослідження. Змістовний розгляд особливостей управ-
ління оборотними активами ПТ з урахуванням фундаментальних поло-
жень теорії стратегічного управління, передусім, потребує визначення 
сутності самого поняття "стратегічне управління оборотними активами". 
В сучасній економічній літературі ця дефініція не виокремлюється, 
зважаючи на відсутність стратегічного вектору в системі управління 
ОА підприємств торгівлі. З метою визначення цього терміна здійснено 
компаративний аналіз існуючих в економічному науковому просторі 
понять "управління оборотними активами" (УОА), в результаті якого 
виділено такі його ключові характеристики та функції: 

 складова цілісної системи управління підприємством [2, с. 3];  
 система принципів та методів розробки, реалізації управлінських 

рішень [9]; 
 управління, що спрямоване на забезпечення умов оптимізації 

процесу оборотності оборотних активів [9]; 
 складний та багатоаспектний процес формування та фінансування 

оборотних активів [10, с. 223]; 
 управління, що здійснюється з метою забезпечення безперерв-

ності та ефективності поточної діяльності підприємства [11, с. 186].  
Важливим елементом поняття "стратегічне управління оборот-

ними активами" є стратегічний аспект, дослідження сутності якого 
дасть змогу перенести визначальні особливості стратегічного управ-
ління на процес УОА. За результатами аналізу наукових праць сфери 
стратегічного управління виділено такі головні ознаки та функції 
стратегічного управління: 

 діяльність підприємства, пов’язана з підтримкою взаємовідносин 
підприємства із зовнішнім середовищем [12, с. 143]; 

 встановлення довгострокових цілей та завдань підприємства [13, с. 60]; 
 управління, що здійснюється з метою ефективного функціону-

вання підприємства у майбутньому [14, с. 34]. 
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 розробка програми дій та розподілу ресурсів, необхідних для 
досягнення цілей [15, с. 18]; 

 ефективне розміщення економічних ресурсів для підтримки полі-
тики та програми розвитку підприємства [16, с. 42]; 

Крім ознак, виокремлених науковцями, це поняття доцільно 
також характеризувати як "складову загального процесу стратегічного 
управління підприємством", додавши ознаку "виділення стратегічних 
цілей, що формують синергетичний ефект в УОА" (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сутнісні характеристики поняття "стратегічне управління" 

Джерело:  доповнено автором за [2; 9–11; 12–16]. 
Таким чином, базуючись на інтеграції сутнісних характеристик 

дефініцій "управління оборотними активами" та "стратегічне управ-
ління", а також власних пропозиціях, запропоновано трактувати стра-
тегічне УОА як складову процесу стратегічного управління підпри-
ємством, що містить систему принципів, методів розробки та реалізації 
управлінських рішень щодо формування та використання оборотних 
активів у процесі досягнення поставлених стратегічних цілей з метою 
одержання синергетичного ефекту та ефективного функціонування в 
майбутньому. 

Як і будь-яка інша галузь економіки, сфера торгівлі вирізняється 
специфікою своєї діяльності. В сучасній економічні літературі науковці 
виділяють певні особливостей функціонування оборотних активів ПТ. 
Так, Н. Власова, В. Гросул та М. Чорна відзначають [17, с. 22]: 

 відсутність виробничої стадії у процесі функціонування ОА, що 
забезпечує прискорення швидкості їх обертання;  

 загальний обсяг, менший за сумою та більший за часткою у загаль-
ному обсягу оборотних активів ПТ порівняно з підприємствами інших 
галузей; 

 високий рівень гнучкості товарних запасів; 
 високий рівень комерційного ризику, пов’язаного з великою кіль-

кістю контрагентів. 
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Науковці Т. Андросова та О. Ляшенко серед специфічних ознак 
підприємств торгівлі виділяють таку, що стосується функціонування їх 
ОА [18, с. 28]: виникнення проміжку часу між надходженнями товарів 
та їх реалізацією створює необхідність додаткової потреби в ОА, що 
зменшує рівень фінансової стійкості ПТ. 

З огляду на це, виділимо особливості стратегічного УОА під-
приємств торгівлі: 

 загальний обсяг ОА є головним стратегічним фінансовим ресур-
сом ПТ; 

 за умови дотримання визначених термінів інкасації дебіторська 
заборгованість забезпечує стратегічні фінансові потреби ПТ; 

 високий рівень залежності операційної діяльності ПТ від кон’юн-
ктури ринку посилює ступінь впливу зовнішніх умов на стратегічне 
управління ОА; 

 трансформація виробничого циклу в логістичний процес на ПТ 
забезпечує прискорення оборотності ОА, що сприятиме пришвид-
шенню досягнення стратегічних цілей; 

 досягнення стратегічних цільових показників функціонування ОА 
підприємств торгівлі забезпечується передусім завдяки високому рівню 
гнучкості, оптимальному обсягу та складу товарних запасів під-
приємств торгівлі. 

Виділення зазначених особливостей доводить доцільність застосу-
вання стратегічного управління з метою вдосконалення управління ОА 
підприємств торгівлі.  

Важливим елементом системи стратегічного УОА є формулю-
вання головної мети цього процесу, яка буде підпорядковувати усі 
другорядні цілі управління. Оскільки в економічній літературі автори 
не виділяють сутність поняття "стратегічне управління оборотними 
активами", тому трактування мети цього процесу теж відсутнє.  

У сучасній економічній науці вчені схиляються до визначення 
стратегічної мети як виділення місії, ключових цілей та стратегій, 
а також формування та впровадження в дію системи планів як інстру-
ментів досягнення стратегічних цілей з метою вдосконалення підпри-
ємства, що є основою конкурентоспроможного функціонування під-
приємства у довгостроковій перспективі [8; 13; 15]. Наведене визна-
чення видається цілком слушним, адже воно поєднує всі необхідні 
аспекти стратегічної мети: планування, цільовий характер та перспек-
тивне бачення. Проте виділені характеристики стратегічної мети є загаль-
ними та не містять конкретної цілі УОА. З метою визначення ключової 
цілі у таблиці наведено основні цілі УОА, виділені сучасними науковцями.  

З усієї сукупності виділених науковцями цілей головною інтегрую-
чою складовою виступає приріст ринкової вартості підприємства, що 
є основною метою загальної стратегії управління практично кожного 
підприємства. Проте досліджуваний об’єкт управління потребує поста-
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новки ряду цілей, досягнення яких забезпечується лише функціону-
ванням ОА, що позитивно відображається на загальній стратегічній 
меті підприємства. Такими цілями є оптимізація загального обсягу 
і структури ОА та підвищення ефективності їх використання, адже 
дійове функціонування ОА, що забезпечується певним обсягом та складом 
ОА, сприятиме підвищенню економічного потенціалу підприємства та 
приросту його ринкової вартості у перспективі.  

Таблиця 

Основні цілі управління оборотними активами 

Ціль 
Т. Фурса 

[11, с. 186]

А. Мазаракі, 
Л. Лігоненко, 
Н. Ушакова 
[19, с. 528] 

Н. Власова, 
О. Михайлова 
[20, с. 2070] 

Н. Окселенко 
[21] 

А. Давидов 
[22, с. 188] 

Максимізація прибутку 
підприємства +  + + + 
Забезпечення фінансової 
стійкості підприємства +     
Забезпечення інвестиційної 
привабливості підприємства +     
Забезпечення достатності 
розміру оборотних активів, що 
покриває потреби підприємства 
в різних елементах ОА 

 + +   

Забезпечення ліквідності та 
платоспроможності  + +   
Забезпечення оптимальної 
швидкості обороту  + +   

Підвищення рентабельності ОА     + 
Забезпечення безперервності 
операційного процесу    +  
Підвищення ефективності 
використання ОА    +  
Ефективне фінансове становище 
підприємства на ринку    +  
Постійний контроль  
за розміром ОА    +  
Приріст ринкової вартості 
підприємства     + 
Зниження вартості 
формування ОА  +    

Джерело:  узагальнено автором на основі [11; 19–22]. 

Таким чином, спираючись на результати аналізу поняття стра-
тегічної мети та основних цілей УОА ПТ, мету стратегічного управ-
ління оборотними активами можна сформулювати як "забезпечення 
зростання ринкової вартості підприємства торгівлі шляхом формування 
та реалізації стратегії підвищення ефективності використання оборот-
них активів та оптимізації їх загального обсягу і структури". 

Досягнення поставленої мети стратегічного УОА неможливе без 
формування системи завдань, які необхідно реалізувати. У працях 
сучасних науковців існує велика кількість таких систем (рис. 2), із усієї 
сукупності яких виділено системи завдань, які, крім поточного, відо-
бражають також стратегічний вектор здійснення управління. 
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Рис. 2. Основні завдання управління оборотними активами підприємства  

Джерело:  узагальнено автором на основі [9; 17; 19; 23; 24]. 

Виділені науковцями завдання доречно доповнити ще кількома, 
зокрема запропоновано додати завдання стратегічного фінансового ана-
лізу ОА. Питання щодо проблематики стратегічного фінансового аналізу 
в сучасній економічній науці досліджено у працях таких науковців, як 
Г. Блакита, І. Бланк, Л. Давидова, Т. Ковальчук, А. Ситник та ін. Більшість 
науковців трактують цей процес як дослідження впливу зовнішніх та 
внутрішніх факторів на ефективність та результативність фінансової 
діяльності підприємства для виявлення перспективних можливостей 
розвитку підприємства [25–27]. Проте дефініції цього поняття кожного 
з авторів дещо відрізняються залежно від об’єкта аналізу. 

Зокрема, Г. Блакита пропонує виділяти три основні напрямки 
стратегічного фінансового аналізу, а саме: фінансові ресурси під-
приємства, його фінансова структура та наявні компетенції підприємства 
щодо реалізації фінансової діяльності [25]. І. Бланк виділяє такі клю-
чові об’єкти стратегічного фінансового аналізу, як фінансовий потен-
ціал, ефективність використання та розподілу фінансових ресурсів, 
фінансова безпека підприємства і якість управління фінансовою 
безпекою [26, с. 119–120]. Доповнюючи думки попередніх науковців, 
А. Ситник пропонує визначати такі пріоритетні об’єкти стратегічного 
фінансового аналізу: фінансові ресурси, активи підприємства, його 
фінансову збалансованість, управління бізнес-процесами та потенціал 
фінансового управління [27]. 

А. Мазаракі, 
Л. Лігоненко, 
Н. Ушакова  

[19, c. 527–529] 

І. Бланк 
[9, c. 74] 

 прискорення обороту ОА; 
 забезпечення інфляційної захищеності ОА; 
 зниження вартості формування ОА 

Є. Дунін  
[23, c. 234] 

 забезпечення платоспроможності;  
 забезпечення оптимального обсягу та структури; 
 забезпечення рентабельності ОА 

 забезпечення поточної діяльності підприємства оборотними 
активами;  

 вчасне здійснення поточних розрахунків;  
 забезпечення ліквідності підприємства;  
 приріст ефективності використання ОА 

 мінімізація витрат на підтримку і фінансування необхідного 
обсягу ОА 

 

О. Гридчина [24] 

Н. Власова  
[17, с. 55] 

 формування необхідного обсягу складу ОА для забезпечення 
запланованих темпів економічного розвитку;  

 забезпечення максимальної дохідності (рентабельності)  
ОА в умовах передбачуваного рівня ризику;  

 забезпечення мінімізації фінансового ризику в процесі 
використання ОА за запланованого рівня дохідності;  

 забезпечення постійної платоспроможності підприємства 
завдяки підтримці необхідного рівня ліквідності ОА 
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Результати компаративного аналізу економічної літератури стосовно 
сутності та об’єктів здійснення стратегічного фінансового аналізу по-
казали, що у складі його об’єктів присутні ОА, проте як окремий 
об’єкт цей вид ресурсів підприємства науковцями не виділяється. 
Тобто, виокремивши його в системі завдань стратегічного УОА під-
приємства, можливо проводити дослідження впливу зовнішніх та внут-
рішніх факторів на функціонування ОА, визначати їх вплив на поточну 
та перспективну діяльність підприємства, що ще раз підкреслює особ-
ливість здійснення цього управління у стратегічному ракурсі.  

Формування системи завдань стратегічного УОА передусім спи-
рається на поставлену головну мету здійснення управління. Зважаючи 
на це, доречно визначити вплив ОА на досягнення стратегічної мети 
процесу управління. В сучасному економічному науковому просторі 
більшість науковців важливе місце під час оцінки ринкової вартості 
підприємства відводять саме активам у цілому та ОА зокрема, що ще 
раз доводить необхідність виділення цього завдання [28]. Запропо-
нована система завдань стратегічного УОА представлена на рис. 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Система завдань стратегічного управління оборотними активами 

підприємств торгівлі  

Джерело:  доповнено автором за [9; 17; 19; 23–28]. 

Крім виділених елементів, система стратегічного управління по-
винна містити також функціональну складову. Виділення системи 
функцій у процесі проведення стратегічного управління надасть можли-
вість розширити її, враховуючи характер впливу на об’єкт у процесі 
управління.  

Як і управління кожним іншим об’єктом, стратегічне УОА ґрун-
тується на універсальних функціях управління: планування, органі-
зації, мотивації, координації та контролю, виділених А. Файолем [29]. 
Класичний перелік функцій управління доповнили американські нау-
ковці М. Альберт, М. Мескон та Ф. Хедоурі, які запропонували виді-
лити також функції комунікації і прийняття рішень. Сучасні автори 

ЗАВДАННЯ  

формування необхідного обсягу та складу ОА з метою забезпечення  
реалізації стратегічних цілей 

досягнення максимальної дохідності (рентабельності) ОА  
за умови мінімізації рівня ризику 

забезпечення платоспроможності підприємства завдяки підтримці  
необхідного рівня ліквідності ОА 

здійснення стратегічного фінансового аналізу ОА 

визначення впливу ОА на досягнення стратегічної мети управління 



ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2019. № 5  
 

67 

розширили перелік функцій управління, зокрема А. Корбутяк, А. Цікал 
виділили також функції стабілізації та аналізу [2, с. 4]. Л. Соляник, крім 
зазначених, пропонує визначати ще і функцію прогнозування [30, с. 70]. 

Крім загальних функцій у процесі здійснення стратегічного УОА, 
доцільно також виділити групу специфічних функцій, що спираються 
на особливості здійснення саме стратегічного УОА підприємств 
торгівлі [31, с. 31; 32, с. 85] (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Функції стратегічного управління оборотними активами 
підприємств торгівлі 

Джерело:  доповнено автором за [2, 29–32]. 

Результатом визначення сутності поняття "стратегічне управління 
оборотними активами" стало твердження, що найкраще це поняття 
розглядати з точки зору процесного підходу. Зважаючи на відсутність 
в економічній літературі досліджень щодо стратегічного УОА, цей 
процес будуватиметься поетапно з урахуванням особливостей страте-
гічного управління. За результатами аналізу основних етапів УОА, 
виділених у сучасній економічній літературі, та особливостей стратегіч-
ного управління виокремлено чотири основних блоки досліджуваного 
процесу: підготовчий, аналітично-розрахунковий, реалізації стратегії 
та контрольний (рис. 5). 

Підготовчий етап стратегічного управління ОА містить ретро-
спективний аналіз ОА, що відзначають більшість сучасних науковців. 
Проте, крім аналізу ОА попереднього періоду, поділяючи думку 
Н. Власової [17, с. 58], доцільно також виокремлювати фактори, що 
спричинили зміну стану та ефективності використання ОА у поперед-
ньому періоді, поділивши їх на зовнішні та внутрішні. Важливим 
елементом початкового етапу стратегічного УОА є визначення головної 
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мети та другорядних цілей здійснення стратегічного управління. Удо-
сконаливши думку Н. Власової [17, с. 58] щодо формування ієрархії 
(дерева) цілей, запропоновано побудувати "карту стратегічних цільо-
вих показників", що дасть змогу враховувати не лише вертикальні, а 
й горизонтальні взаємозв’язки в процесі реалізації поставлених цілей. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Блок-схема процесу стратегічного управління  
оборотними активами підприємства торгівлі 

Джерело:  сформовано автором. 

Аналітично-розрахунковий етап включає планування та прогно-
зування оптимального обсягу, вибір політики формування ОА під-
приємства з урахуванням стратегічних цілей. Ці етапи виділяють також 
науковці С. Сусліков, Л. Жмінька [33, с. 122], Н. Власова [17, с. 58] та 
ін., проте краще підпорядкувати їх поставленим стратегічним цілям. 
Також доцільно включити до цього етапу планування цільових значень 
показників стратегічної карти, адже кількісне вираження поставлених 
цілей дасть змогу визначити ступінь їх досягнення у перспективі 
у кількісному вимірі.  
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Етап реалізації стратегії  управління використанням ОА включає 
безпосередній процес досягнення запланованих у попередньому етапі 
показників: оптимального обсягу та структури ОА відповідно до цільо-
вих орієнтирів, необхідного рівня ліквідності, рентабельності та оптимі-
зації рівня оборотності ОА, які забезпечать досягнення поставлених 
стратегічних цілей та головної мети стратегічного УОА [17; 30].  

Контрольний етап процесу стратегічного УОА ПТ містить оцінку 
ефективності реалізації стратегії [30, с. 69], яку доречно доповнити 
визначенням необхідності коригування обсягу та структури оборотних 
активів у перспективі, що сприятиме підвищенню ефективності реалі-
зації стратегії у майбутньому. Останнім етапом цього процесу науковці 
С. Сусліков, Л. Жмінька [33, с. 122] виділяють контроль стану оборот-
них активів. Удосконаливши цей етап, запропоновано здійснювати 
контроль за досягненням головної мети стратегічного УОА, що базується 
на фундаментальній особливості стратегічного управління – визна-
чення ступеня досягнення запланованих результатів. 

Висновки. Управління оборотними активами є одним з ключо-
вих елементів менеджменту підприємства. Відсутність виробничого 
циклу на підприємствах торгівлі значно зменшує широке коло існую-
чих можливостей удосконалення управління їх ОА. В сучасних умовах 
мінливості зовнішнього та внутрішнього середовищ господарювання 
найбільш оптимальним інструментом удосконалення системи УОА під-
приємств торгівлі є застосування інструментів стратегічного управління.  

Основні складові системи стратегічного УОА містять ключові 
системоутворюючі елементи традиційних систем УОА у поточному 
періоді, які переплітаються з принципами та інструментами страте-
гічного управління. Визначені елементи системи та їх взаємозв’язки 
дадуть змогу надати процесу УОА довгострокового характеру, забез-
печити реалізацію управління з урахуванням умов функціонування, 
а також зорієнтувати УОА на досягнення ключових стратегічних цілей 
підприємства, спрямованих на підвищення економічного потенціалу. 
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Stratiiсhuk V. Strategic management of current assets of trade enterprises. 
Background. Modern conditions of intensive changes in the economic environment 

of domestic trade enterprises, the main financial resource of which are current assets, require 
to search the ways to improve the system of management of current assets. Strategic mana-
gement is one of the modern and the most effective management tools, but its application to 
working assets has not been sufficiently researched.  

The aim of the article is to substantiate the features and key elements of the system 
of strategic management of current assets of trade enterprises. 

Materials and methods. In the process of the research there were applied general 
scientific methods of abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, logical 
and comparative analysis, graphical and generalization methods. 

Results. On the basis of integration of key characteristics, goals, tasks and functions of 
management of current assets with the peculiarities of strategic management the essence of the 
concept "strategic management of current assets" and its purpose is determined. The systems 
of tasks and functions of strategic management of current assets are proposed, a block diagram 
of the process of strategic management of current assets of trade enterprises is constructed.  

Сonсlusion. The use of strategic management of current assets will allow this pro-
cess to get a long-term nature. This is also ensure that the conditions of the functioning of 
current assets will take part in the process of its management and will mutually reconcile 
the main tasks and stages of the strategy of management of current assets with the strategic 
objectives of the trade enterprises. 

Keywords:  current assets management, strategic management, strategic analysis, 
strategic goal, strategic management of current assets. 
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НЕФІНАНСОВІ КОРПОРАЦІЇ  
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ0  
 

Розглянуто сутність функціонування нефінансових корпорацій на фондовому 
ринку. Визначено сучасні тенденції діяльності вітчизняних підприємств нефінансо-
вого сектора на внутрішніх та зовнішніх фінансових ринках. Обґрунтовано основні 
переваги діяльності на фондовому ринку для корпорацій та ефект від фінансового 
інвестування на основну діяльність підприємства. Описані вектори подальшого ро-
звитку діяльності нефінансових корпорацій на вітчизняному й іноземних фондових ринках. 

Ключові  слова:  фондовий ринок, фондова біржа, нефінансові корпорації, цінні 
папери, акції, облігації, активи, капітал, інвестиційний портфель, дохідність, хеджу-
вання, індекс, диверсифікація. 
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