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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стабільний розвиток вітчизняної 
ринкової економіки на фоні поглиблення 
фінансовополітичної кризи як всередині кра-
їни, так і за її межами потребує впровадження 
ефективних фінансових механізмів направле-
них на покращення діяльності будьякого під-
приємства. Основним фактором, що дозво-
ляє підприємствам займати провідні позиції 
є розробка ефективної політики управління 
оборотним капіталом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження економічної природи оборотного 
капіталу знайшли відображення у працях кла-
сиків економічної теорії К. Маркса, Ф. Кене, 

Дж. – Ст. Мілля, Д. Рікардо, А. Сміта. Значний 
внесок у розробку проблем управління обо-
ротним капіталом підприємств зробили такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Авраменко, 
Т. Басюк, А. Бірман, І. Бланк, Є. Брігхем, 
Т. Демченко, Я. Дропа, В. Ковальов, Б. Коласс, 
Г. Кірейцев, М. Крейнина, В. Орлова, А. Поддє-
рьогін, Р.Р. Сайфулін, С.В. Сорока, Є. Стоя-
нова, О. Шевцова, А. Шеремет та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну кількість 
глибоких і ґрунтовних праць вітчизняних і зару-
біжних економістів присвячених проблемам 
теорії та практики визначення сутності поняття 
«оборотний капітал», ступінь їх наукової роз-
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робки не можна визнати вичерпною. Розвиток 
економічних відносин у суспільстві обумовлює 
виникнення нових і трансформацію існуючих 
проблем, що вимагають дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
сутності, функцій оборотного капіталу, осно-
вних його елементів, принципів їх форму-
вання на підприємстві, що передбачає уточ-
нення поняття «оборотний капітал», який 
представляє собою економічну категорію, що 
об’єднує теоретичні та практичні основи орга-
нізації оборотного капіталу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Існування великої кількості теоре-
тичних розробок, не знижують доцільності 
дослідження управління оборотним капіта-
лом підприємства, визначення джерел його 
формування, шляхів стабілізації руху обо-
ротного капіталу, що потребують подальшого 
наукового обґрунтування.

Термін «оборотний капітал» походить від 
англійського поняття “circulating capital”. Для 
української економіки термін «оборотний капі-
тал» є відносно новим, більш звичним і засто-
сованим є термін «оборотні активи», «поточні 
активи», «оборотні кошти» [16].

Оборотний капітал – можна розглядати як 
предмет праці у грошовому еквіваленті, що 
існує на всіх стадіях кругообігу та який спожи-
вається в процесі одного операційного циклу 
і цілком переносить свою вартість на створе-
ний продукт під час виробництва.

Поняття «оборотний капітал» складається 
з двох понять «оборотний» і «капітал». Для 
надання характеристики поняттю «оборотний 
капітал» доцільно дослідити цю категорію 
даючи пояснення його складовим елементам. 
Так, слід розглянути, що собою представляє 
поняття «капітал», який за своєю сутністю є 
досить багатогранною категорією.

Вперше трактування поняття «капітал» 
надав засновник класичної англійської школи 
політекономії А. Сміт, який запропонував 
розуміти його як «сукупності тих запасів, від 
яких очікується одержання прибутку та які 
використовуються для подальшого виробни-
цтва продукції» [5].

Т.В. Дробошевська, Л.М. Фільштейн, дають 
таке визначення капіталу – це частина фінан-
сових ресурсів, що введена підприємством в 
обіг і приносить доходи від цього обігу [4]. 

П.В. Круш та Д.О. Мастюк в своєму дослі-
дженні, узагальнюючи поняття «капітал», трак-
тують його як таке багатство, що створюється 
відповідною працею та використовується в 

подальшому виробництві товарів, послуг і при-
носить дохід його власникові. Таким чином, 
головною особливістю капіталу є процес його 
обігу з метою одержання прибутку [5].

Н.С. Носань, В.Г. Мартінович вважають, що 
капітал є основою для формування та роз-
витку підприємства, забезпечуючи у процесі 
його використання інтереси держави, власни-
ків та працівників підприємств [9]. 

Т.В. Дробошевська, Л.М. Фільштейн вказу-
ють на те, що ряд науковців капіталом вважа-
ють всі активи й джерела їхнього формування, 
у той час як у чисто економічному аспекті капі-
тал – це реальне майно, тобто засоби вироб-
ництва та предмети праці. Завдяки такому 
розмежуванню, у літературі по економіці кате-
горія «оборотний капітал» стала тотожною 
категорії «оборотні виробничі фонди», а в 
літературі по фінансам – тотожною всім «обо-
ротним коштам». Тобто мова йде про здат-
ність оборотного капіталу швидко трансфор-
муватися в грошові засоби, не виділяючи ні 
матеріальноречову складову, ні вартісну [4]. 

Н.Л. Марусяк, на підставі дослідження літе-
ратурних джерел, відзначає, що первісною фор-
мою оборотного капіталу є грошова форма, що 
вкладається у виробничі запаси, переходячи із 
сфери обігу в сферу виробництва [7].

Ряд дослідників вживають також поняття 
«оборотні виробничі фонди» та «фонди обігу». 
Це пов'язано з тим, що в умовах товарногро-
шових відносин матеріальні засоби підпри-
ємства виступають не лише в натуральній, 
але й у вартісній формі: «… предмети праці 
в грошовій формі складають виробничі обо-
ротні фонди. До них на промислових підпри-
ємствах відносяться: сировина, матеріали, 
паливо, запаси, частини та інші матеріальні 
цінності» [4, с. 205].

Значить, головною особливістю оборот-
ного капіталу є процес його обігу з метою 
одержання прибутку. Важливим в дослідженні 
сутності оборотного капіталу є окреслення 
певних ознак, які виявляють ті особливості 
економічної категорії, що визначають поняття 
«оборотний капітал» підприємства.

Марусяк Н.Л. наголошує, що кругообіг та 
форми участі оборотного капіталу в економіч-
ній діяльності підприємства дають підстави 
класифікувати його за такими ознаками: 
залежно від функціонального призначення 
розрізняють оборотний капітал у сферах 
виробництва, обігу та інвестицій; залежно від 
участі оборотного капіталу в економічному 
процесі його трансформаційна форма пред-
ставлена виробничими запасами, запасами 
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незавершеного виробництва, готовою про-
дукцією, дебіторською заборгованістю, поточ-
ними фінансовими інвестиціями, грошовими 
ресурсами; залежно від ступеня ліквідності 
оборотний капітал виступає у формі висо-
коліквідних, середньоліквідних, низьколіквід-
них оборотних активів; залежно від фінансо-
вого ризику оборотний капітал формує групи 
високоризикованих, середньоризикованих 
та низькоризикованих оборотних активів; в 
залежності від рівня варіювання у безперерв-
ному технологічному процесі оборотний капі-
тал є постійним та змінним [8].

Така систематизація оборотного капіталу 
за різними ознаками дає змогу розкрити його 
економічну сутність, особливості формування 
та використання у реальному секторі еконо-
міки [8]. В своїх дослідження ряд авторів про-
понують різні підходи до визначення сутності 
оборотного капіталу, поділ його на різновиди 
за ознаками. 

Так, Сурніна К.С. виділяє шість ознак обо-
ротного капіталу [14, с. 122]. На підставі роз-
глянутих підходів до визначення сутності 
поняття «оборотний капітал» можна уза-
гальнити основні ознаки оборотного капіталу 
(табл. 1).

Існування значної кількості ознак, які роз-
глядаються як специфічні особливості обо-
ротного капіталу лише підтверджує складність 
цієї категорії, яка потребує спеціальних підхо-
дів до її оцінки та обґрунтування відповідних 
методів до управління оборотним капіталом 
підприємства. Основною метою ефективного 
управління оборотним капіталом підприєм-
ства є забезпечення прибутковості та стійкого 
фінансового стану підприємства.

Стосовно оборотного капіталу, в економіч-
ний літературі існує значна кількість тракту-
вання цього поняття. 

Соломіна Н.Ю. відмічає, що сутність обо-
ротного капіталу залежить від обраного під-

Таблиця 1
Узагальнення ознак оборотного капіталу [8; 14]

Автор Ознака Зміст оборотного капіталу за ознакою
1 2 3

Марусяк Н.Л.
[8]

 залежно від функціо-
нального призначення;

 розрізняють оборотний капітал у сферах вироб-
ництва, обігу та інвестицій

 залежно від участі 
оборотного капіталу в 
економічному процесі;

представлені: виробничими запасами, запасами 
незавершеного виробництва, готової продукції, 
дебіторською заборгованістю, поточними фінансо-
вими інвестиціями, грошовими ресурсами

в залежності від рівня 
варіювання у безпере 
рвному технологічному 
процесі 

є постійним та змінним.

залежно від фінансо-
вого ризику 

формує групи високоризикованих, середньоризи-
кованих та низькоризикованих оборотних активів

залежно від ступеня 
ліквідності

виступає у формі високоліквідних, середньоліквід-
них, низьколіквідних оборотних активів

Сурніна К.С.
[14, с. 122]

за видами сировина, матеріали, напівфабрикати; готова про-
дукція; дебіторська заборгованість; грошові кошти 
та їх еквіваленти; – інші. 

За характером участі в 
операційному процесі

оборотні активи, які обслуговують виробничий 
цикл підприємства; оборотні активи, які обслугову-
ють інвестиційну діяльність господарського това-
риства; оборотні активи, які обслуговують фінан-
совий цикл господарського товариства.

Сурніна К.С.
[14, с. 122]

за ліквідністю високоліквідні; швидколіквідні; низьколіквідні. 
за джерелами форму-
вання

зовнішні; внутрішні

за кругообігом початкові; функціонуючі; накопичені. 
за правом власності власні; позичені.
за принципом норму-
вання

нормовані; ненормовані.

 за ступенем ризику мінімальний; малий; середній; високий.
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ходу до надання такого визначення, серед 
яких можна виділити такі: визначення обо-
ротного капіталу як противаги основному 
капіталу; визначення оборотного капіталу 
з позиції напрямків використання капіталу; 
визначення оборотного капіталу з позиції 
вартісної оцінки капіталу та його грошового 
вираження; визначення оборотного капі-
талу за критеріями ліквідності; визначення 
оборотного капіталу за особливістю участі у 
виробничому, операційному та фінансовому 
циклах; визначення оборотного капіталу за 
способом перенесення вартості на виробле-
ний продукт; визначення оборотного капіталу 
за параметрами кругообігу тощо [12].

Фроленко Р.В. в своєму дослідженні запро-
понував виділяти такі підходи до тлумачення 
сутності оборотного капіталу [15]: 

1) оборотний капітал як грошові кошти, 
авансовані для формування оборотних 
виробничих фондів і фондів обігу;

2) оборотний капітал як мобільні активи, які 
використовуються і реалізуються підприєм-
ством впродовж року або операційного циклу;

3) оборотний капітал як авансована вартість.
Враховуючи перелічені підходи до трак-

тування сутності оборотного капіталу роз-
глянемо цю категорію за різними авторами 
(табл. 2).

Можна виділити два види функцій. Пер-
ший, що використовуються при реалізації про-
цесу управління як специфічної діяльності, а 
другий вид функцій – це ті, що характерні для 
кожній економічній категорії.

Важливим в управлінні підприємством і 
зокрема, що стосується управління оборотнім 
капіталом підприємства, провідну роль віді-
грають функції та принципи. В цілому функції 
управління поділяються на основні до яких 
належать: планування, прогнозування, ана-
ліз, контроль, організація і мотивація. 

Для підвищення рівня прибутковості під-
приємства, важливим стає впровадження 
ефективного управління оборотним капіта-
лом. Так, співвідношення оборотних коштів, 
що перебувають у сфері виробництва й у 
сфері обігу, є неоднаковим у різних галу-
зях економіки України. Пояснюється це 
особливостями організації виробництва, 
постачання, збуту, а також системами роз-
рахунків. Для забезпечення безперервності 
процесу виробництва і реалізації продукції 
необхідно досягти оптимального співвідно-
шення оборотних коштів у сфері виробни-
цтва й обігу. При цьому підприємство заці-
кавлене у зменшенні оборотних коштів у 

сфері обігу за рахунок поліпшення системи 
постачання, раціональніших форм розра-
хунків [17].

Функції, що характеризують таку еконо-
мічну категорію, як «капітал» називають 
наступні: стартова, гарантійна, захисна, регу-
лююча та репрезентуюча [5]. 

Т.В. Дробошевськ і Л.М. Фільштейн вка-
зують, що сутність оборотного капіталу, як 
і кожної економічної категорії, найбільш 
повно виражається в його функціях. Ці два 
автори посилаючись в своєму дослідженні 
на І. Зятковського та Г. Кірейцева, вважають, 
що специфічною функцією оборотного капі-
талу є розрахункова функція і також відтво-
рювальна [4].

Бланк І.А. виділяє дві функції оборотного 
капіталу: виробничу і платіжнорозрахун-
кову [2].

Слід зазначити, згідно рисунку 1, запропо-
новані функції оборотного капіталу, що визна-
чені на підставі дослідження різних науковців 
стосовно наведеного питанні – обґрунтування 
функцій оборотного капіталу підприємства 
відповідають їх економічному змісту і сутності. 
Основні функції, що притаманні капіталу в 
загалі, на наш погляд, також характерні й для 
оборотного капіталу підприємства. Тракту-
вання перелічених функцій надані відповідно 
до джерела [5]. 

Так, стартова функція – що виступає почат-
ком господарської діяльності підприємства не 
може бути реалізована без залучення обо-
ротного капіталу. Зрозуміло, що при наявності 
лише основних фондів, але при відсутності 
оборотного капіталу неможливо розпочати 
господарську діяльність.

Гарантійна функція повністю відповідає 
призначенню оборотного капіталу, який також 
є гарантом ефективної діяльності підприєм-
ства та є предметом аналізу кредиторів під-
приємства. 

Захисна функція – для оборотного капіталу 
є дійсно важливою, оскільки основні фонди 
можуть бути орендовані, а оборотний капітал 
повинен бути в наявності і примати участь 
у створенні продукту підприємства та отри-
манні прибутку.

Функція регулювання трактується як сту-
пінь довіри до підприємства з боку кредито-
рів, інвесторів, клієнтів та інших контрагентів. 
Оцінка ступеню довіри неможлива без враху-
вання оборотного капіталу.

Спеціальні функції, що обґрунтовані різ-
ними авторами [2; 4]: розрахункова, відтворю-
вальна, виробнича, платіжнорозрахункова 



386

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

найбільш повно і конкретно відповідають сут-
ності оборотного капіталу.

Висновки з цього дослідження. В фінан-
совогосподарській діяльності значення обо-
ротного капіталу є досить суттєвім. Неефек-
тивне управління оборотним капіталом може 
викликати нестачу оборотного капіталу, що 
веде до різних проблем, а це, в першу чергу, 

впливає на скорочення прибутковості або вза-
галі виникають збитки, погіршується фінансо-
вий стан підприємства, його ліквідність, кре-
дитоспроможність та загальна інвестиційна 
привабливість підприємства. Тому дослі-
дження сутності, функцій оборотного капіталу 
сприятиме розумінню процесів, які виникають 
на підприємствах.

Таблиця 2
Визначення поняття «оборотний капітал» підприємства

Джерело Характеристика поняття «оборотний капітал» Ключові слова
1 2 3

Пельтек Л.В.,  
Писаренко С.M.
[10, с. 44]

 це грошові ресурси або група мобільних акти-
вів підприємства, із періодом використання до 
одного року, які безпосередньо обслуговують 
операційну діяльність підприємства і внаслідок 
високого рівня ліквідності повинні забезпечувати 
його платоспроможність за поточними фінансо-
вими зобов’язаннями;

грошові ресурси

Сорока Р.С.
[13, с. 217] 

Оборотний капітал – це фінансові ресурси під-
приємств, які інвестуються ними на формування 
оборотних активів з метою отримання прибутку;

 це фінансові ресурси 
підприємств,

Мазаракі А.А.  
[6, с. 524] 

Оборотний капітал це – сукупність матеріальних 
та грошових цінностей (економічних ресурсів) 
підприємства, що знаходяться у постійному кру-
гообігу, змінюють свою матеріальну форму про-
тягом одного операційного циклу та в повному 
обсязі переносять свою вартість на товари, що 
реалізує підприємство

 це – сукупність мате-
ріальних та грошових 
цінностей

Поддєрьогін А.М. 
[11, с. 189] 

Оборотний капітал (оборотні кошти)– це кошти, 
авансовані в оборотні виробничі фонди й у 
фонди обігу для забезпечення безперервності 
процесу виробництва, реалізації продукції та 
отримання прибутку

 це кошти, авансовані 
в оборотні виробничі 
фонди й у фонди обігу

Азаренкова Г.М. [1, 
с. 126] 

Оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкла-
дено в оборотні виробничі фонди та фонди 
обігу для забезпечення безперервного вироб-
ництва і реалізації виготовленої продукції та які 
беруть участь у виробничому процесі один раз і 
повністю переносять свою вартість на собівар-
тість продукції

 це грошові ресурси, 
які вкладено в обо-
ротні виробничі 
фонди та фонди обігу 
для забезпечення 
безперервного вироб-
ництва

Т.В. Дробошевська,  
Л.М. Фільштейн 
[4, с. 205]

оборотний капітал – це грошові кошти, вкладені 
в оборотні засоби і засоби обігу для того, щоб 
забезпечити процес виробництва й реалізації 
продукції і за сприятливих умов отримати при-
буток.

 це грошові кошти, 
вкладені в оборотні 
засоби і засоби обігу 
для забезпечення 
процес виробництва й 
реалізації продукції

Гоцуляк С.М.
[3, с. 40]

Оборотний капітал підприємства – це сукупність 
економічних відносин, пов’язаних з формування 
та використанням фінансових ресурсів, необ-
хідних для забезпечення ефективності та без-
перервності функціонування підприємства у 
короткостроковому періоді.

– це сукупність еконо-
мічних відносин,

Власне бачення 
поняття «оборот-
ний капітал» під-
приємства

 це фінансові ресурси підприємства, в грошовій і матеріальній формі, 
що авансовані в оборотні засоби і засоби обігу, які беруть участь у 
виробничому процесі один раз і повністю переносять свою вартість на 
собівартість продукції і представляють собою сукупність економічних 
відносин, реалізація яких впливає на фінансовий стан підприємства та 
його прибутковість.
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Бланк І.А. [2] 
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оборотного капіталу 
підприємства 
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регулююча, репрезентуюча. 
СПЕЦІАЛЬНІ: розрахункова, відтворювальна, 
виробнича, платіжно-розрахункова 

Рис. 1. Формування функцій оборотного капіталу підприємства
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