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Анотація. У статті проведено теоретичне дослідження поняття «капітал». Надано 

порівняльну характеристику трактувань поняття «оборотний капітал» вітчизняними та 

закордонними авторами. Встановлено спільні та від’ємні характеристики у використанні 

категорій «оборотні кошти» та «оборотний капітал». 
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Abstract.  This article presents the theoretical study of the concept of "capital." Courtesy 

comparative description interpretations term "working capital" domestic and foreign authors. 

Established and negative characteristics common to use the categories of "working capital" and 

"working capital". 
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Постановка проблеми. Останнім часом в умовах становлення ринкових відносин в 

незалежній Україні загальний фінансовий стан та інвестиційна діяльність як 

приватизованих, так і державних підприємств значно погіршилися. Лише за минуле 

десятиріччя обсяг матеріальних запасів на вітчизняних промислових підприємствах 

зменшився більше, ніж на 1/3, грошових коштів та відвантаженої продукції – на 6 і 11% 

відповідно, величина дебіторської заборгованості зросла більше, ніж в 1,5 рази. 

Зростання обсягів дебіторської заборгованості нібито свідчить про поліпшення збуту 

продукції, прискорення обертання оборотних активів, але це відбувається на фоні 

скорочення матеріальних запасів, тобто на фоні зменшення обсягів виробництва 

продукції. Скорочення залишків коштів свідчить не стільки про високий рівень 

управління грошовими потоками, скільки про гострий дефіцит цих коштів, зумовлений 

інфляцією, кризою неплатежів, недосконалою податковою політикою. 

Вагомим резервом в напрямку покращення діяльності підприємств є підвищення 

ефективності використання їх оборотного капіталу, який займає значну питому вагу в 

структурі активів підприємств. Важлива роль у реалізації поставлених завдань належить 

економічному аналізу як одній із функцій управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу і управління оборотним 

капіталом підприємства, які завжди відрізнялися великою кількістю проблем, в 

спеціальній науковій літературі приділено багато уваги. Певний внесок у вирішення 

окремих проблем, пов’язаних з розробкою методологічних, організаційних, 

інформаційних аспектів розвитку економічного аналізу у цілому, і аналізу оборотного 

капіталу зокрема, зробили такі вчені як М. І. Баканов, С. Б. Барнгольц, О. М. Бірман, 

П. І. Верба, П. М. Жевтяк, І. І. Каракоз, А. М. Кузьмінський, Н. С. Лісіциан, 

Б. І. Майданчик, В. Л. Перламутров, М. А. Пессель, В. І. Самборський, В. В. Сопко, 

В. І. Стражев, В. М. Суторміна, В. М. Федосов, М. Г. Чумаченко, А. Д. Шеремет, 

В. В. Шокун. Однак теоретичні положення, викладені у цих роботах, і практичні 

висновки, зроблені в них на основі узагальнення фактичного матеріалу, показують, що ряд 

теоретичних питань у галузі аналізу оборотного капіталу підприємств окремих галузей 



економіки і практики управління ними в сучасних ринкових умовах ще недостатньо 

досліджені і потребують додаткового вивчення. 

Мета статті полягає в здійсненні економіко-теоретичного аналізу сутності 

управління оборотним капіталом підприємства, виявленні внутрішніх резервів 

підвищення ефективності цього процесу та розробці пропозицій щодо оптимізації системи 

управління оборотних активів підприємства та поліпшення їх використання 

Виклад основного матеріалу. Термін «капітал» має неоднозначне трактування у 

вітчизняній і закордонній літературі. За деякої умовності можна говорити про існування 

двох підходів: вважається, що перший більш широко розповсюджений серед бухгалтерів, 

другий – економістів. Відповідно до першого, капітал – це інтерес власників 

підприємства, формально представлений у балансі у вигляді акціонерного капіталу, 

емісійного доходу й нерозподіленого прибутку. Відповідно до другого, під терміном 

«капітал» розуміють матеріальні активи підприємства (оборотні кошти, інвентар). 

На думку В. Шеремета [4, с.92]: капітал – це основні види фінансових ресурсів 

(інвестиційних ресурсів) у формі матеріальних і коштів, різних видів фінансових 

інструментів. Капітал підприємства, з одного боку, є джерелом, а з іншого боку – 

результатом діяльності підприємства. 

Що стосується оборотного капіталу, то багато визначень цього терміну являють 

собою непогодженість з боку фінансової й класичної економічної науки. Так, відповідно 

до першої, капіталом вважають всі активи фірми й джерела їхнього формування, у той час 

як у чисто економічному аспекті капітал – це реальне майно, тобто засоби виробництва та 

предмети праці. Завдяки такому розмежуванню, у літературі по економіці категорія 

«оборотний капітал» стала тотожної категорії «оборотні виробничі фонди», а в літературі 

по фінансам – тотожної всім «оборотним коштам». 

З точки зору Ковальова В., термін «оборотний капітал» належить до мобільних 

активів підприємства, що є грошовими засобами або можуть бути перетворені в них 

протягом одного року або одного виробничого циклу [3, с.248]. Тобто відзначається лише 

здатність оборотного капіталу швидко трансформуватися в грошові засоби, не виділяючи 

ні матеріально-речову складову, ні вартісну. 

Але багато вчених сходяться на думці, що більш правильний підхід той, який 

освітлений у фінансовій літературі. Ще А. Сміт виділяв у складі оборотного капіталу 

грошові кошти. Відповідно до сучасної класифікації цей елемент входить у фонди обігу, а 

виходить, не можна погодитися з тим, що він не є частиною оборотного капіталу. 

Причиною такого протиріччя може служити визначення К. Маркса: «Рух капіталу завжди 

починається із грошей..., але самі по собі гроші не є капіталом. Вони перетворюються в 

капітал в особливих умовах – у випадку їхнього використання з метою одержання 

додаткових грошей». Тому що кошти підприємств можуть бути розміщені на 

розрахунковому рахунку, вкладені в цінні папери, і на їхню суму відбувається 

нарахування відсотків, то буде вірним говорити про доходи, які приносять гроші їхньому 

власникові. Іншими словами, кошти підприємства є елементом оборотного капіталу [2, с. 

213]. 

Що стосується суміжних понять: «оборотні кошти», «оборотні фонди», то різниця 

між ними та категорією «оборотний капітал» є істотною. 

Оборотні кошти не слід ототожнювати з матеріальними цінностями, в які вони 

вкладені, тобто оборотними засобами і засобами обігу. Оборотні засоби і засоби обігу 

виступають у вигляді засобів виробництва (сировина, матеріали, напівфабрикати тощо) і 

лише не в значній частині гроші (каса, розрахунковий рахунок, кошти в розрахунках 

тощо). Оборотні кошти обслуговують економічний обіг оборотних засобів і засобів обігу 

підприємства. Оборотні кошти вкладаються у грошовій формі в сировину, матеріали, 

напівфабрикати, тару і в процесі виробництва продукції переходять у незавершене 

виробництво, потім у вигляді готової продукції зберігаються на складі, після чого 



відвантажуються покупцям і лише після надходження виручки від реалізації продукції 

знову повертаються у грошову форму.  

Об'єктивна необхідність оборотних коштів обумовлена тим, що підприємства тільки 

після реалізації продукції можуть покрити витрати на їхнє виробництво. Тому, щоб 

почати виробництво, необхідно авансувати певні ресурси на здійснення витрат, а потім 

перенести їх на вартість виготовленої продукції, робіт, послуг. Цей процес здійснюють за 

допомогою оборотних коштів. 

Отже, оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі 

фонди та фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації 

продукції. 

Багато дослідників вживають також поняття «оборотні виробничі фонди» та «фонди 

обігу». Це пов'язано з тим, що в умовах товарно-грошових відносин матеріальні засоби 

підприємства виступають не лише в натуральній, але й у вартісній формі: «...предмети 

праці в грошовій формі складають виробничі оборотні фонди. До них на промислових 

підприємствах відносяться: сировина, матеріали, паливо, запаси, частини та інші 

матеріальні цінності» [1, с. 102]. 

Висновки. У статті розглянуто сутність оборотного капіталу з позиції різних вчених. 

Завдяки цьому розкрито економічну природу оборотного капіталу підприємства.  

У більшості визначень, оборотний капітал представлений як синтетичне явище, 

різноманітне у грошово-матеріальному складі та динамічне по економічній суті. Отже, 

оборотний капітал необхідно досліджувати як постійний рух грошово-матеріальних 

фондів підприємства в їх двоаспектному вираженні (джерела фінансування й напрямки 

використання), які переходять із однієї форми в іншу, роблять процес циклічного обороту. 
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