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Стратійчук Вікторія
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИКА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ»
Анотація
У статті ідентифіковано ключові поняття, що застосовуються в процесі концептуалізації поняття
«політика фінансування оборотних активів», серед них: модель, підхід, стратегія, політика фінансування
оборотних активів. Визначено, що найбільш поширеними з них є стратегія фінансування оборотних
активів, та політика фінансування оборонних активів. Проведено компаративний аналіз думок науковців
стосовно трактування сутності поняття «політика фінансування оборотних активів». Виокремлено
найбільш вагомі існуючі в сучасній економічній науці сутнісні характеристики політики фінансування
оборотних активів, що можуть бути застосовані для трактування даного поняття по відношенню до
торговельного підприємства. Запропоновано нові ознаки дефініції «політика фінансування оборотних
активів підприємства торгівлі». Виділені автором ознаки стосуються здійснення фінансування оборотних
активів в контексті стратегічного управління. Зокрема запропоновано сутнісну характеристику, що
визначає політику фінансування оборотних активів підприємств торгівлі елементом стратегії управління
оборотними активами таких підприємств, що показує системний характер здійснення управління
оборотними активами та місце в ньому політики фінансування оборотних активів, взаємопов’язаної з
іншими елементами стратегії. Наступна запропонована автором ознака стосується спрямування даної
політики на досягнення стратегічних цілей функціонування підприємств торгівлі. Дана характеристика
обґрунтована результатами анкетного опитування підприємств торгівлі України, яке показало, що серед
підприємств вибірки, які визначають конкретну ціль управління їх оборотними активами, більшість
ключовою ціллю вважають забезпечення приросту рентабельності та прибутковості оборотних активів,
значна частка вибірки підприємств торгівлі вважає основною метою забезпечення приросту їх
товарообороту. На основі даних результатів запропоновано наступною сутнісною ознакою політики
фінансування оборотних активів підприємств торгівлі вважати її спрямування на зростання
рентабельності та прибутковості оборотних активів викликаних приростом товарообороту підприємств
торгівлі. На основі виділених науковцями сутнісних ознак, а також запропонованих автором
характеристик у статті
запропоновано власне концептуальне бачення з категорії «політика
фінансування оборотних активів підприємств торгівлі».
Ключові слова: оборотні активи, управління фінансуванням оборотних активів, політика фінансування
оборотних активів, підприємство торгівлі, стратегія управління оборотними активами.
Stratiichuk Victoria
CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT «POLICY OF FINANCING CURRENT ASSETS OF
TRADE ENTERPRISE”
Аnnotation
The article highlights the key concepts used in the process of conceptualization of the concept of “current assets
financing policy”, among them: model, approach, strategy, current assets financing policy. It is determined that the
most common of them are the strategy of financing current assets and the policy of financing defense assets. A
comparative analysis of scholars' opinions on the interpretation of the essence of the concept of “current assets
financing policy”. The most important existing in modern economics essential characteristics of the policy of
financing current assets, which can be used to interpret this concept in relation to a commercial enterprise. New
features of the definition of "policy of financing current assets of a trade enterprise" are proposed. The features
highlighted by the author relate to the financing of current assets in the context of strategic management. In
particular, the essential characteristic that defines the policy of financing current assets of trade enterprises as an
element of the strategy of current assets management of such enterprises is shown, which shows the systemic nature
of current assets management and the place of current assets financing policy interrelated with other elements of the
strategy. The next feature proposed by the author concerns the direction of this policy to achieve the strategic goals
of trade enterprises. This characteristic is substantiated by the results of a questionnaire survey of trade enterprises
of Ukraine, which showed that among sample enterprises that determine the specific purpose of managing their
current assets, most consider the key goal to increase profitability and profitability of current assets. turnover.
Based on these results, it is proposed to consider the following essential feature of the policy of financing current
assets of trade enterprises to be aimed at increasing the profitability and profitability of current assets caused by the
growth of trade turnover of trade enterprises. Based on the essential features identified by scientists, as well as the
characteristics proposed by the author, the article proposes its own conceptual vision in the category of "policy of
financing the current assets of trade enterprises".
Key words: current assets, current assets financing management, current assets financing policy, trade enterprise,
current assets management strategy.
1. Постановка проблеми
Оборотні активи виступають одним з основних ресурсів сучасних підприємств, що забезпечує реалізацію
їх операційної діяльності. Важливим елементом процесу управління ними є здійснення фінансування
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оборотних активів. Визначення сутності поняття «політика фінансування оборотних активів» є
першочерговим етапом дослідження особливостей, закономірностей та джерел фінансування оборотних
активів. Концептуалізація даного поняття з урахування галузевої приналежності досліджуваного
підприємства, а також особливостей застосовуваної системи управління його оборотними активами
забезпечить підвищення ефективності та результативності їх використання, а також дозволить більш
сфокусовано та детально розглядати процес фінансування оборотних активів.
В сучасній економічній та фінансовій науці не виділяється поняття «політика фінансування оборотних
активів підприємств торгівлі». Науковці застосовують різноманітні поняття стосовно концептуалізації
сутності фінансування оборотних активів, зокрема: модель, підхід, стратегія, політика фінансування
оборотних активів. Найпоширенішими з них є стратегія фінансування оборотних активів та політика
фінансування оборонних активів. Перше поняття застосовують переважно зарубіжні вчені, проте вони не
трактуючи сутності даного поняття лише виділяють особливості окремих типів стратегій фінансування
оборотних активів. Такого підходу дотримуються іноземні вчені Джеймс К., Ван Хорн [6], Юджен Брігхем,
Люіс Гаспенскі [1], вітчизняна науковиця Г.О. Роганова [8] та інші. В свою чергу українські науковці Бланк
І.О. [4], Баранов А.І. [3], Власова Н.О. [5], Зубков С.О. [7] та ніші вважають за доцільне виокремити
визначення політики фінансування оборотних активів. Проте дослідження сутності даного поняття для
підприємств торгівлі потребує подальших досліджень та обґрунтувань.
2. Виклад основного матеріалу дослідження
З метою ідентифікації найбільш доцільних сутнісних характеристик поняття «політика фінансування
оборотних активів підприємств торгівлі» проаналізуємо дефініції науковців щодо визначення поняття
політики фінансування оборотних активів.
Одним із найбільш загальних визначень поняття «політика фінансування оборотних активів» є
трактування вітчизняної науковиці Власової Н.О., яка ідентифікує політику фінансування оборотних активів
багатоплановим процесом щодо ключових аспектів управління активами та капіталом підприємства [5, c.
160].
Ми вважаємо, що запропонована автором дефініція є занадто узагальненою, не характеризує
особливостей фінансування оборотних активів. Науковиця у даному трактуванні фокусує увагу лише на
об’єктах управління та не виділяє мети його здійснення, певних принципів та механізмів. Позитивним
елементом даного визначення є зазначення необхідності управління не лише оборотними активами, а й
капіталом підприємства в процесі їх фінансування.
Вітчизняний науковець Баранов А.І. визначає політику фінансування оборотних активів як «частину
загальної системи управління оборотними активами підприємства, що полягає в оптимізації обсягу та
складу фінансових джерел їх формування з позицій забезпечення ефективного використання власного
капіталу та достатньої фінансової стійкості підприємства [3, c. 37].
Автор ідентифікує досить змістовні сутнісні ознаки поняття «політика фінансування оборотних активів»,
зокрема «частина загальної системи управління оборотними активами підприємства», «полягає в оптимізації
обсягу та складу фінансових джерел їх формування з метою забезпечення ефективного використання
власного капіталу та достатньої фінансової стійкості підприємства». Перша сутнісна ознака є цілком вірною
та, на нашу думку, показує системний характер процесу фінансування оборотних активів. Ми вважаємо, що
наступна характеристика досить точно описує цільове спрямування політики фінансування оборотних
активів, а також механізм досягнення поставлених цілей, проте, на нашу думку, цілі щодо ефективності
використання власного капіталу та забезпечення фінансової стійкості повинні бути доповнені більш
конкретними цілями стратегії управління оборотними активами.
Дещо з іншої точки зору розглядає поняття політики фінансування оборотних активів професор Бланк
І.О., який трактує, що політика фінансування оборотних активів являється відображенням загальної
філософії фінансового управління підприємством, побудованої на співвідношенні прийнятного рівня
доходності та ризику, взаємодіє із політикою формування оборотних активів в процесі реалізації якої
забезпечується розподіл оборотних активів на постійні та змінні [4, c. 225].
На нашу думку, сутнісна характеристика, що свідчить про відображення загальної філософії фінансового
управління підприємством політикою фінансування оборотних активів, є доповненням думки попереднього
автора та ще раз підкреслює системний характер процесу фінансування оборотних активів лише з точки
зору використання загальної філософії фінансового управління підприємством. Наступна сутнісна ознака
«створення прийнятного співвідношення рівня доходності та ризику», на нашу думку характеризує основну
основну мету використання політики фінансування оборотних активів водночас описуючи цільовий
характер даного процесу. Однією із ключових ознак політики фінансування оборотних активів у визначенні
Бланка І.О. є характеристика, що свідчить про взаємозв’язок даної політики з політикою формування
оборотних активів, ми вважаємо таку думку вірною та необхідною, адже попередньо визначивши
необхідний обсяг та структуру оборотних активів, можливо прийняти рішення щодо найбільш оптимального
способу їх фінансування. Не менш важливою характеристикою ми вважаємо зазначену автором ознаку щодо
класифікації оборотних активів на постійні та змінні у процесі реалізації політики фінансування оборотних
активів. Ми вважаємо таку характеристику доцільною, адже даний розподіл дозволяє виділити специфічні
ознаки кожної групи оборотних активів, що впливають на вибір джерела їх фінансування.
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В свою чергу науковець Зубков С.О. [7, c. 124] вважає, що найбільш повно відображає зміст політики
фінансування оборотних активів економічний зміст поняття «управління фінансуванням оборотних активів»
трактування управління фінансуванням оборотн6их активів запропоноване Балдинюком А.Г., який визначає,
що управління фінансуванням оборотних активів – це «система методів та принципів прийняття
управлінських рішень щодо визначення необхідного обсягу оборотного капіталу та складу власних і
позикових джерел його формування, до дозволить забезпечити досягнення припустимого співвідношення
рівня доходності та ризику в процесі використання оборотного капіталу відповідно до обраної фінансової
політики підприємства» [2, c. 12].
Ми вважаємо що перша виділена науковцем характеристика «система методів та принципів прийняття
управлінських рішень щодо визначення необхідного обсягу оборотного капіталу», в більшій мірі стосується
політики формування оборотних активів, на нашу думку, що в процесі визначення сутності політики
фінансування оборотних активів, дану ознаку слід трактувати як «систему методів та принципів визначення
необхідного обсягу фінансування оборотних активів». Натомість ми цілком розділяємо думку автора щодо
виділення сутнісної характеристики «визначення складу власних та позикових джерел формування
оборотних активів підприємства» та вважаємо її однією із основних ознак політики фінансування оборотних
активів.
На основі критичного аналізу найбільш ґрунтовних визначень політики фінансування оборотних
активів, виділимо найбільш суттєві, на нашу думку, сутнісні характеристики:
– частина загальної системи управління оборотними активами підприємства;
– полягає в оптимізації обсягу та складу фінансових джерел їх формування;
– відображає загальну філософію фінансового управління підприємством шляхом оптимального
співвідношення рівня доходності та ризику;
– взаємопов’язана із політикою формування оборотних активів;
– забезпечує розподіл оборотних активів на постійні та змінні;
– система методів та принципів визначення необхідного обсягу фінансування оборотних активів;
– забезпечує визначення оптимального складу власних та позикових джерел формування оборотних
активів підприємства.
Крім виділених науковцями сутнісних характеристик, на нашу думку слід визначати політику
фінансування оборотних активів елементом стратегії управління оборотними активами підприємства
торгівлі. Дана ознака доповнить думку професора Бланка І.О., який вважає, що політика фінансування
оборотних активів пов’язана із політикою формування оборотних активів, з чим ми повністю погоджуємося,
проте вважаємо за доцільне також враховувати взаємозв’язок даного типу політики іншими елементами
стратегії управління оборотними активами, зокрема: із ефективністю та результативністю їх використання в
ретроспективі, факторами впливу тощо. Підтвердженням доцільності розгляду політики фінансування
оборотних активів підприємств торгівлі як елемента стратегії управління його оборотними активами є
наукові розробки, що характеризують доцільність та ключові особливості застосування стратегічного
управління в процесі управління оборотними активами підприємств торгівлі [9].
Функціонування кожного підприємства торгівлі, як і підприємств інших галузей, враховуючи сучасні
умови господарювання, повинно орієнтуватися на досягнення певної мети. Компаративний аналіз існуючих
наукових праць щодо трактування сутності політики фінансування оборотних активів свідчать, що деякі
вчені у своїх дефініціях опираються на забезпечення досягнення узагальнених цілей: ефективності
використання власного капіталу, забезпечення фінансової стійкості тощо. Проте, на нашу думку,
формулюючи сутність поняття «політика фінансування оборотних активів підприємств торгівлі» необхідно
опиратися на особливості господарювання та використання оборотних активів на підприємствах конкретної
галузі.
В результаті проведеного анкетного опитування вибірки підприємств торгівлі України було визначено,
вітчизняні підприємства торгівлі переважно не формують стратегію управління їх оборотними активами,
проте окремі елементи стратегічного управління даними підприємствами застосовуються, зокрема 74,31%
вибірки підприємств торгівлі України визначають лише головну мету управління оборотними активами,
18% таких підприємств обґрунтовують систему стратегічних цілей управління оборотними активами та
лише 8% підприємств не визначають мету та цілі управління оборотними активами. Серед підприємств
вибірки, що визначають конкретну ціль управління їх оборотними активами, 52,3% ключовою ціллю
вважають забезпечення приросту рентабельності та прибутковості оборотних активів, 13,8% вважають
основною метою забезпечення приросту їх товарообороту. Дані дві цілі є ключовими для вибірки
підприємств торгівлі України, тому саме на їх основі сформулюємо сутнісну характеристику політики
фінансування оборотних активів, що ідентифікуватиме особливість цільового спрямування використання
оборотних активів підприємств торгівлі: «спрямована на зростання рентабельності та прибутковості
оборотних активів викликаних приростом товарообороту підприємств торгівлі».
На рис. 1 відображено найбільш суттєві характеристики поняття «політика фінансування оборотних
активів підприємств торгівлі».
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*запропоновано автором
Рис. 1. Концептуальні характеристики поняття «політика фінансування оборотних активів
підприємства торгівлі»
Джерело: узагальнено автором автором на основі [2-5, 7] та власних пропозицій.
Враховуючи ідентифіковані сутнісні ознаки сучасних науковців, а також запропоновані автором
характеристики, запропонуємо трактування досліджуваного поняття. «Політика фінансування оборотних
активів підприємств торгівлі є елементом стратегії управління оборотними активами, який включає
систему принципів та методів визначення необхідного обсягу фінансування оборотних активів,
оптимізацію часток власних та позикових джерел фінансування оборотних активів залежно від їх
віднесення до постійних чи змінних оборотних активів, що забезпечить досягнення припустимого
співвідношення рівня доходності та ризику в процесі забезпечення зростання рентабельності та
прибутковості оборотних активів викликаних приростом товарообороту підприємств торгівлі».
Висновки
В сучасному економічному науковому просторі практично відсутнє поняття «політика фінансування
оборотних активів підприємств торгівлі». Концептуальні бачення науковців стосовно трактування даного
поняття зводяться до загального його визначення, що стосується підприємств усіх галузей економіки. Проте,
на нашу думку, для поглибленого дослідження та аналізу політики фінансування оборотних активів
підприємств сфери торгівлі, доцільно використовувати поняття адаптоване до особливостей, умов та цілей
функціонування підприємств даної сфери господарювання. Інтерпретація нового терміну «політика
фінансування оборотних активів підприємств торгівлі» дозволить сфокусувати концептуальне бачення даної
категорії на конкретних проблемах та цілях функціонування підприємств торгівлі, а також забезпечить
удосконалення процесу управління фінансуванням їх оборотних активів.
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