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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В статті досліджено теоретичні засади оборотних активів підприємств 
 

Постановка проблеми. Дослідження теоретичних основ оборотних активів 
свідчить про те, що вони залишаються дискусійними. Це пояснюється складною і 
багатогранною природою оборотних активів та їх матеріалізованої структури. 

Сучасна економічна наука характеризується відсутністю єдиних 
методологічних підходів у трактуванні категорії оборотних активів, закономірностей 
їх руху, меж існування і співвідношення з іншими економічними категоріями 
(оборотний капітал, оборотні засоби, оборотні фонди, фонди обігу тощо).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади формування та 
використання оборотного капіталу викладені у працях Ф. Кене, А. Маршала, 
Дж. Ст. Мілля, А. Сміта, С. Фішера, Й. Шумпетера. Вагомий внесок у сучасну 
економічну теорію і практику формування та ефективного використання оборотного 
капіталу зробили вітчизняні й зарубіжні економісти В. Бєлолипецький, М. Білик, 
І. Бланк, Ю. Брігхем, Льюїс С. Гапенский [4], Глен Арнольда, Кяран Уолш, Стефан 
Росс [1], Дж. К. Ван Хорн, Ю. Воробйов, А. Золотарьов, І. Зятковський, В. Ковальов, 
В. Корнєєв, М. Коробов, Л. Костирко, М. Крейніна, Н. Лисиціан, Л. Пан, Ю. Петленко, 
А. Поддєрьогін, Р. Радіонов, Л. Ротштейн, Р. Славюк, Р. Сорока, Є. Стоянова, 
О. Терещенко, М. Черватюк, А. Шило, В. Шокун, Д. Шиян, С. Юрій та ін. 

Незважаючи на наявність численних теоретичних розробок, проблеми 
дослідження теоретичних засад оборотних активів залишаються фрагментарно 
дослідженими та потребують подальшого наукового обґрунтування. Розвиток знань 
стосовно оборотних активів неможливий без застосування категоріального апарату 
економічної теорії, фінансів підприємств, фінансового менеджменту. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Як свідчить практика, у 
вітчизняній нормативній документації відсутнє розмежування поняття оборотний 
капітал та оборотні активи (кошти). 

В П(С)БО 2 зазначено, що “Оборотні активи – грошові кошти та їх 
еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 
реалізації або споживання протягом операційного циклу, або протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу” [12].  

Проаналізувавши поняття “оборотні активи” у різних літературних джерелах, 
можна виділити декілька підходів економістів до трактування сутності даного поняття: 

1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу; 
2) оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх 

бухгалтерського балансу; 
3) грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що використовують в 

одному операційному циклі; 
4) сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну господарську 

діяльність підприємства і повністю споживаються протягом одного операційного циклу; 
5) засоби підприємства, які повністю переносять свою вартість на вартість 

виготовленої продукції. 
Серед вчених найбільше прихильників визначення оборотних активів як 

сукупності оборотних фондів та фондів обігу; грошових коштів та їх еквівалентів, а 
також інших активів, що використовують в одному операційному циклі. 

Азрилиян А.Н. [2], Ф.Ф. Бутинець [5], В.І. Ждан [13], Н.М. Грабова [7], 
А.Г. Загородній [9], Н.В. Чебанова [14], К.Р. Гордієнко [6] та інші під оборотними 
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активами розуміють грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у 
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання 
протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з дати балансу.  

Проаналізувавши вищенаведені визначення оборотних активів, запропонуємо 
власне визначення даного поняття. Оборотні активи – це сукупність майнових 
цінностей підприємства, що обслуговують поточний господарський процес і цілком 
споживаються протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу. 

Трактування, наведені у вітчизняній літературі, істотно відрізняються від тих, 
що наводяться в західних виданнях з фінансового менеджменту.  

Так, у західній літературі наводиться визначення поняття “оборотний капітал”, під 
яким розуміють категорію “працюючий капітал” (working capital).  
У роботі американських економістів Юджина Брігхема і Льюїса С. Гапенского 
“Фінансовий менеджмент” наведені дві дефініції працюючого капіталу: 1) валовий 
працюючий капітал, під яким розуміють поточні активи; 2) чистий працюючий капітал, 
під яким розуміють різницю між поточними активами і поточними пасивами [4]. 

У працях інших англійських і американських авторів працюючий капітал 
визначається як різниця між поточними активами і поточними пасивами, що 
характеризує ступінь ліквідності короткострокової фінансової діяльності. 
Перевищення поточних активів над короткостроковими зобов’язаннями 
розглядається як капітал, що перебуває в обігу. Така думка виражена в працях 
Глена Арнольда, Кярана Уолша, Стефана Росса [1]. 

Управління працюючим капіталом передбачає прийняття рішень як за 
поточними активами, так і за поточними пасивами. У середньому 50-55 % капіталу 
корпорації вкладається у валовий працюючий капітал. Фінансові менеджери 
корпорації до 60 % свого ділового часу присвячують вирішенню питань, пов’язаних 
із формуванням і фінансуванням працюючого капіталу. 

До поточних активів відносять статті: грошові кошти; вкладення в цінні папери; 
рахунки до одержання, тобто дебітори; товарно-матеріальні запаси.  
Поточні пасиви, тобто джерела фінансування, можна розділити на дві частини: 
перша – короткострокові пасиви, друга – довгострокові позички, що погашаються в 
цьому році. До першої належать статті: рахунки до оплати, тобто кредити; 
нараховані, але не оплачені витрати; нараховані податки; короткостроковий борг. 
Друга частина являє собою довгостроковий борг, що за термінами погашається в 
даному фінансовому році. 

Отже, слід розрізняти поняття оборотних активів, що ототожнюється з 
оборотним капіталом, та чистий робочий (оборотний) капітал. 

Матеріальною основою будь-якого виробництва є засоби виробництва, які 
складаються із засобів та предметів праці, що беруть участь у створенні продукту. 
Але з огляду на відмінність у характері функціонування у процесі виробництва та 
способі перенесення вартості на створюваний продукт засоби праці набирають 
економічної форми позаоборотних активів, а предмети праці – оборотних. 

Оборотні активи як натурально-речовинна категорія – це сукупність матеріально-
речовинних цінностей і грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком 
споживаються у виробничому процесі і повністю переносять свою вартість на 
виробничий продукт упродовж операційного циклу або дванадцяти місяців з дати 
балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові кошти тощо). 

Разом з тим в умовах існування товарно-грошових відносин матеріальні 
засоби підприємств виражаються не лише в натуральній, а й у вартісній формі. 

Отже, предмети праці у грошовій оцінці становлять виробничі оборотні 
фонди. До них на промислових підприємствах належать сировина, матеріали, 
паливо, запасні частини, пальне, інші матеріальні цінності. До складу виробничих 
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оборотних фондів входять також незавершене виробництво та витрати майбутніх 
періодів. Основне призначення виробничих фондів полягає в забезпеченні 
планомірного й ритмічного процесу виробництва на підприємствах. 

Крім виробничих оборотних фондів кожне підприємство має частину активів, 
що перебувають в обороті. Це готова продукція, грошові кошти на рахунках у банку 
та у касі підприємства, кошти в розрахунках тощо. Ця частина активів, оцінена у 
грошах, називається фондами обігу. Основне їх призначення полягає в 
забезпеченні коштами планомірного процесу обороту на підприємствах. 

Але незважаючи на відмінності у призначенні оборотні фонди та фонди обігу 
тісно взаємопов’язані. Вони обслуговують єдиний процес відтворення на 
виробництві й забезпечують його неперервність. 

Водночас оборотні фонди та фонди обігу є складовими оборотних активів, що 
відображають розміщення їх за сферами відтворення у процесі руху, і разом з тим 
самостійними економічними категоріями. 

Економічною категорією, що об’єктивно існує, є оборотні активи.  
Для з’ясування економічного змісту оборотних активів необхідно розмежувати їх 
функціональні форми, яких вони постійно набирають і змінюють, проходячи через 
сфери виробництва та обігу, пов’язувати рух (зміну) цих функціональних форм з 
рухом їх речових носіїв, а також розглядати оборотні активи як категорію в русі. 

Справді, якщо процес виробництва на кожному підприємстві неперервний, то 
оборотні активи, що обслуговують його, у кожний момент перебувають одночасно 
як у сфері виробництва у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, 
так і у сфері обігу у вигляді готових виробів та грошових коштів. Крім того, зі сфери 
виробництва вони переходять у сферу обігу і навпаки, тобто постійно перебувають 
у русі, проходячи три стадії кругообігу – грошову, товарну та виробничу. 

В умовах товарно-грошових відносин рух, кругообіг товарно-матеріальних 
цінностей опосередковується їх вартістю, що не витрачається, не споживається подібно 
до її речових носіїв, а залишається в межах процесу відтворення і змінює лише форми 
свого руху. Так, К. Маркс писав: “вартість взагалі авансується, а не витрачається, 
оскільки ця вартість, проходячи різні фази свого кругообігу, знову повертається до свого 
вихідного пункту”. Отже, оборотні активи не витрачаються, не споживаються, а 
авансуються та повертаються підприємству у процесі реалізації продукції. 

Отже, оборотні активи як вартісна категорія – це вартість, авансована у 
кругообіг виробничих оборотних фондів та фондів обігу для забезпечення 
неперервності процесу виробництва та обігу. 

До оборотних активів включаються як матеріальні, так і грошові ресурси.  
Тому ототожнювати їх з грошовими коштами економічно не обґрунтовано. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Узагальнення наведеного 
дає можливість стверджувати, що всебічне теоретичне дослідження категорії оборотних 
активів, правильне розуміння його сутності мають велике практичне значення.  

Оборотний капітал і оборотні активи – ці поняття взаємопов’язані й тісно 
переплітаються між собою. Таким чином вони є тотожними. 

Оборотні активи – це ті активи, без яких неможливе ведення господарської 
діяльності підприємства. Оборотним капіталом на кожному підприємстві оперують 
щоденно: закуповують сировину і матеріали, використовують їх у виробництві, 
відвантажують готову продукцію, отримують гроші від дебіторів. Важливість 
ефективного управління оборотними активами важко переоцінити. Нестача оборотного 
капіталу може паралізувати діяльність підприємства або погіршити його ліквідність, а 
надлишок означатиме, що частина капіталу не працює і не приносить прибутку. 

На основі аналізу визначень різних авторів запропоновано власне визначення 
оборотних активів – це сукупність майнових цінностей підприємства, що 
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обслуговують поточний господарський процес і цілком споживаються протягом 
одного операційного (виробничо-комерційного) циклу. 

Слід розрізняти оборотний (робочий) капітал і чистий оборотний капітал. 
Оборотний (робочий) капітал – це частина капіталу підприємства, вкладеного в 
готівку, ліквідні цінні папери, матеріальні запаси, незавершене виробництво, готову 
продукцію і дебіторську заборгованість. 

Чистий оборотний капітал визначається як різниця між оборотними активами і 
поточною заборгованістю підприємства (відображає частку активів, які 
фінансуються з власного капіталу та довгострокових зобов’язань). 

Подальші дослідження пов’язані з віднесенням об’єктів до оборотних чи 
необоротних. Цим зумовлена необхідність поділу ресурсів на окремі категорії, який 
потрібен для забезпечення відповідного сприйняття агрегованої інформації, яку 
повинні розуміти її користувачі. 

Правильна класифікація інформації спрощує роботу аналітика через надання 
важливої, конкретної інформації. Класифікація та групування даних призводить до 
розуміння залежностей, тому класифікація повинна враховувати певні інтереси та 
бути доцільною при відповіді на певне питання. 
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