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Анотація 

У даній роботі досліджується проблема визначення економічної сутності поняття «оборотні активи», 
проаналізовано основні існуючі наукові підходи щодо вирішення даного питання. Запропоновано авторське 

бачення визначення поняття «оборотні активи». 
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Abstract 

In this paper, the problem of determination the economic essence of the concept of «circulating assets» is analyzed, 

the main existing scientific approaches to the solution of this issue are analyzed. The author’s vision of the definition of 

«current assets» is proposed. 
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Матеріальною основою будь-якого виробництва є засоби виробництва, що складаються із засобів 

праці й предметів праці. І ті й інші беруть участь у створенні певного продукту. Однак у силу 

розходжень у характері функціонування в процесі виробництва та способі передачі (перенесенні) 
вартості на створюваний продукт засоби праці здобувають економічну форму основних засобів, а 

предмети праці – оборотних активів, визначення сутності яких є проблемою нашого дослідження [1]. 

Сучасна підприємницька діяльність потребує проведення розумної, зваженої політики керування 
підприємством. Одним з найважливіших структурних елементів виробничого процесу є саме 

оборотні активи [2], ефективне управління якими позитивно впливає на стійкість фінансового стану,  

інвестиційну привабливість, кредитоспроможність та рівень ліквідності підприємства [3]. 

Раціональна організація процесів їх формування та використання є основою розвитку будь-якого 
підприємства та є запорукою забезпечення його безперебійного функціонування як суб’єкта 

господарської діяльності. Від того, наскільки повно та глибоко управлінський персонал розуміє 

економічну сутність та роль оборотних активів у господарській діяльності, залежить ефективність 
функціонування всього підприємства та можливість виконання ним власної виробничої програми, 

дотримання зобов’язань перед споживачами, забезпечення стійкого фінансового становища й 

створення умов для подальшого конкурентоспроможного розвитку суб’єкта господарювання [4, 5]. 

Проведення аналізу різноманітних наукових джерел та досліджень дало змогу виявити, що на 
даний момент серед вітчизняних вчених існує певна неузгодженість у трактуванні таких економічних 

термінів як «оборотні активи», «оборотний капітал», «оборотні фонди», «оборотні засоби», «оборотні 

кошти», «поточні активи», а також класифікації оборотних активів. Разом з тим дуже часто ці 
поняття ототожнюють між собою, що вносить невизначеність як в теоретичне, так і в практичне 

вирішення проблем підвищення ефективності діяльності підприємства. Ситуація значно 

ускладнюється відсутністю єдиного погляду на ці поняття навіть в законодавчо-нормативній базі 
України. Ми вважаємо, що дані категорії не можна ототожнювати, адже у них є спільні риси та 

складові елементи, проте оборотні активи є окремою економічною категорією і як наслідок 

тлумачення обігових активів як самостійної економічної категорії має чітко розкривати їх 

економічний зміст та ту роль, яку вони виконують у процесі господарської діяльності [3, 6]. 
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» оборотні активи – це «гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, 

а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу» [7]. В Господарському кодексі України взагалі немає 

трактування такого поняття як «оборотні активи», але у ст.139 «Майно у сфері господарювання» 



зазначено, що «оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та 

предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що 

віднесено законодавством до оборотних засобів» [8]. 
Янковська В. В. проаналізувавши численні визначення оборотних активів трактує оборотні активи 

як сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточний господарський процес і 

цілком споживаються протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу [9]. 
Серед сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів також відсутня узгодженість щодо 

зазначених понять. Деякі дослідники вважають поняття «оборотні активи», «оборотний капітал», 

«оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотні фонди», «поточні активи» синонімами, інші 

об’єднують лише деякі поняття, третя група вчених зазначають, що економічний зміст зазначених 
вище понять різний, саме тому ототожнювати їх неприпустимо і помилково [3].  

Маргасова В. Г. виділяє чотири основні школи у процесі дослідження поняття «оборотний 

капітал»: класичну, представниками якої є А. Сміт, К. Маркс, Д. Рікардо, Ф. Кене, радянську, сучасну 
та західну. Саме представники класичної школи вперше запропонували поділяти наявний капітал на 

«основний» та «оборотний», представники радянської школи класифікували оборотний капітал на 

фонди обігу та оборотні виробничі фонди. У радянські часи більш розповсюдженими було поняття 

«оборотні кошти», основною функцією яких вважалась розрахунково-платіжна, тобто фінансування 
витрат підприємства, а поняття «капітал» взагалі на практиці було вилучено. 

Пізніше такі терміни як «оборотні кошти» та «оборотні засоби» часто ототожнювались і 

трактувались як сума інших понять – оборотних фондів і фондів обігу у працях Д’яченко В. П., 
Усатова І. А., Бойчика І. М. та інших [10]. 

Алєксєєв І. В. та Нич О. І. у своїх дослідженнях розглядають проблему ототожнення суміжних 

понять та зазначають, що «за своєю суттю всі вони є різними і окреслюють різні економічні поняття». 
Автори головною відмінністю оборотних активів та оборотних коштів вважають тривалість періоду 

для функціонування, який для оборотних коштів визначають в один рік або кругообіг, а для 

оборотних активів – в один рік або в операційний цикл. Поняття «оборотні засоби» автори взагалі 

вважають невірним і таким, що виникло через неточності перекладу з російського поняття 
«оборотные средства». Категорію «оборотні активи» автори вважають «всеохоплюючою», оскільки 

саме вона включає в себе усі інші поняття [11]. 

Поважний О. С., Крамзіна Н. О. та Кваша Ю. В. у своїх працях також досліджували історію 
виникнення терміну «оборотні активи», його суть та зв’язок з іншими поняттями. Головною 

відмінністю між поняттями «оборотні активи» і «оборотні кошти» автори вважають те, що оборотні 

активи витрачаються у процесі виробництва, тоді як оборотні кошти авансовані у виробництво, тому 
вони «не витрачаються і не споживаються» [12], внаслідок чого оборотні кошти виступають 

проміжною ланкою між активом і пасивом балансу [3]. 

Також, що стосується співвідношення оборотних коштів і оборотних активів, то І. В. Фаринович 

вважає, що «оборотні активи» – це більш широке поняття, оскільки включає в себе як виробничі 
запаси, готову продукцію, тобто предмети праці, так і грошові кошти. Автор підходить до поняття 

«оборотні кошти» з позиції семантики самого терміну, а не його економічного змісту [13, 14]. 

На думку Ізмайлової Н. В. у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку України, застосування поняття 

«оборотні кошти» «не відповідає сутності поняття «оборотні активи», оскільки оборотні кошти 

пов’язані зі створенням вартості тільки в ході операційної діяльності». Автор вважає, що економічна 

сутність оборотних активів «полягає у втілених у них грошових коштах, які повністю споживаються 
чи реалізуються впродовж одного виробничого циклу (або протягом 12 місяців) при здійснені 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, що сприяє безперервності виробничо-

комерційного циклу, а також дозволяє підтримувати достатній рівень ліквідності і прибутковості 
підприємства» [15]. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане, відмітимо наступні відмінності досліджених понять, що 

полягають у наступному [3]: 
1. Категорії «оборотні активи» і «оборотні кошти» є самостійними, ототожнювати їх невірно, що 

підтверджується різницею у наступних характеристиках: 

● різні складові (до складу оборотних активів належать поточні фінансові інвестиції, які не 

включаються до складу оборотних коштів); 
● різна тривалість періоду для функціонування (для оборотних коштів її визначають в один рік або 



кругообіг, а для оборотних активів – в один рік або в операційний цикл); 

● оборотні активи витрачаються у процесі виробництва, тоді як оборотні кошти авансовані у 

виробництво, тому вони «не витрачаються і не споживаються», внаслідок чого оборотні кошти 
виступають проміжною ланкою між активом і пасивом балансу. 

2. Терміни «оборотні активи» і «оборотний капітал» ототожнювати невірно через те, що 

оборотний капітал виступає джерелом формування складових оборотних активів, тобто він 
фіксується в пасиві балансу, тоді як оборотні активи відображають характер їх розміщення і є 

частиною активу балансу. 

Синтезуючи економічний, фінансовий та бухгалтерський підходи до трактування досліджених 

категорій, можна з упевненістю визначити поняття «оборотні активи» як грошові кошти та їх 
еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що обслуговують поточну 

виробничо-комерційну діяльність підприємства та повністю споживаються протягом одного 

операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу [4]. 
Оскільки обігові активи є складним та багатогранним поняттям за своєю сутністю, дане 

визначення не може бути ані остаточним, ані вичерпним, але воно враховує основні характеристики 

та особливості вищезазначеної категорії. 
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