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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Ринкова модель господарювання України
передбачає реформування усієї існуючої сис�
теми управління підприємством, зумовлює не�
обхідність нового підходу до поглибленого
дослідження питань сутності оборотних ак�
тивів та вивчення тих функцій, які вони вико�
нують у господарській діяльності сільськогос�
подарських підприємств.

Раціональне використання оборотних ак�
тивів є одним з ключових факторів підвищення
темпів розвитку сільськогосподарського під�
приємства, зниження собівартості продукції,
підвищення ефективності виробництва й кон�
курентоспроможності. А для забезпечення без�
перервного процесу виробництва та реалізації
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продукції, кожне підприємство повинно мати
чітко сформований механізм управління обо�
ротними активами, але це також неможливо без
розуміння сутності цієї категорії. Адже у про�
цесі теоретичного вивчення цього поняття стає
можливим виявлення існуючих взаємозв'язків
серед найважливіших та найвпливовіших фак�
торів виробничо�господарської діяльності.
Тому питання теоретичного дослідження виз�
начення сутності оборотних активів не втрачає
своєї актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукова постановка і розробка окремих ас�
пектів досліджуваної проблеми знайшли відоб�
раження у працях вітчизняних і зарубіжних
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учених�економістів: Л. Аврамчук, І. Бланка, Е. Бріг�
хема, В. Ковальова, Л. Павлової, А. Поддєрьо�
гіна, Р. Сороки, Є. Стоянової, К. Ізмайлової та
інших. Незважаючи на це в даний час немає
єдності поглядів на економічний зміст категорії
"оборотні активи". Проблема визначення еко�
номічної сутності оборотних активів продов�
жує залишатися гостро дискусійною. Її вирі�
шення має не тільки теоретичне значення, а
буде слугувати важливим етапом на шляху по�
глиблення розуміння можливостей впливу обо�
ротних активів на фінансовий стан підприєм�
ства і стане відправною точкою удосконален�
ня управління ними. Тому дослідження оборот�
них активів починається із з'ясування їх еко�
номічної сутності.

МЕТА СТАТТІ
Мета та завдання статті — дослідити та на�

дати характеристику підходів до визначення
сутності категорії "оборотні активи", досліди�
ти історіографію даної категорії та запропону�
вати авторське визначення оборотних активів
сільськогосподарських підприємств, що забез�
печить формування адекватного сприйняття
агрегованої інформації суб'єктами підприєм�
ницької діяльності та побудову теоретичного
підгрунтя для подальшого дослідження обо�
ротних активів як економічної категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічні категорії, як відомо, це найваж�
ливіші поняття економічної науки, що відбива�
ють істотні сторони економічних процесів і
явищ [5, c. 237]. Кожна категорія виражає ок�
ремі сторони економічних відносин, а в сукуп�
ності вони характеризують економічний лад
суспільства в цілому.

Не можна заперечувати того, що категорії
ніколи не закріплюються в одній, незмінній
формі: вони створюються, потім у чомусь змі�
нюються, відбиваючи тим самим свою за�
лежність від розвитку економічних явищ та
процесів та більш поглибленого їхнього вивчен�
ня.

Економічну сутність певних економічних
явищ не можна розкрити як результат експе�
рименту, але можна сформулювати як резуль�
тат аналізу й синтезу багатьох експерименталь�
них і теоретичних робіт, що розглядають еко�
номічне явище з різних сторін.

В економічній літературі зустрічається
різноманіття трактувань і визначень оборотних
активів. Різні наукові джерела дають не тільки
неоднакове трактування, але й по�різному на�

зивають дану категорію. Деякі вчені�економі�
сти спрощено трактують їх як "предмети
праці", "матеріальні активи", "гроші, що обер�
таються". У сучасній літературі як синоніми
оборотних активів вживаються такі терміни як
оборотний капітал, оборотні кошти, оборотні
засоби, мобільні активи, поточні активи, робо�
чий капітал. Усе це дає підстави стверджувати,
що різні трактовки відображають існуючу
складність тих економічних явищ, які відобра�
жає зміст категорії "оборотні активи". Оскіль�
ки в економічній літературі подано велику
кількість визначень оборотних активів, є не�
обхідність у їхньому узагальненні та деякому
уточненні.

У деяких економічних літературних джере�
лах відсутнє чітке визначення поняття оборот�
них активів, тобто вони розглядається як дві
взаємозалежні економічні категорії: оборотні
фонди й фонди обігу [9, 13]. Найчастіше тер�
міни "оборотні активи", "оборотні засоби",
"оборотні кошти", "оборотний капітал", "по�
точні активи" багатьма авторами ототожню�
ються. Наприклад, у визначенні оборотних
коштів Н.Н. Селезньова вказує, що засоби,
інвестовані організацією в поточні операції
протягом кожного циклу, є оборотними кош�
тами або поточними активами [12].

Круш П.В. визначає оборотні активи як по�
точні, тобто такі, які постійно обертаються у
підприємницькій діяльності [10, с. 189]. Круш
П.В. також дає визначення категорії оборотні
засоби як частини фінансових ресурсів
підприємства [10, с. 193—194] і зазначає, що ця
економічна категорія більш широка, ніж обо�
ротні виробничі фонди [10, с. 193].

Ковальов В.В. вказує на те, що "термін обо�
ротний капітал належить до поточних активів
підприємства" [8]. Андрійчук В.Г. зазначає, що
за своїм економічним змістом категорія обо�
ротного капіталу може бути визначена як су�
купність оборотних фондів і фондів обігу (у
вітчизняній науці і практиці, замість поняття
"оборотний капітал" використовувалося по�
няття "оборотні засоби". За своїм економічним
змістом вони ідентичні) [4]. Таким чином,
більшість сучасних авторів оборотні активи
ототожнюють із оборотними коштами, оборот�
ними засобами, поточними активами, а також
з оборотним капіталом, вважаючи його сино�
німом у трактуванні зарубіжних економістів.

Ізмайлова Н.В. вважає, що економічна
сутність оборотних активів полягає у втілених
в них грошових коштах, які повністю спожива�
ються чи реалізуються впродовж одного вироб�
ничого циклу (або протягом 12 місяців) при
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здійснені операційної, фінансової та інвести�
ційної діяльності, що сприяє безперервності ви�
робничо�комерційного циклу, а також дозво�
ляє підтримувати достатній рівень ліквідності
і прибутковості підприємства [6].

Професор Катан Л.І. надає наступне виз�
начення категорії "оборотні активи": Обо�
ротні активи являють собою сукупність ма�
теріально�речових цінностей і грошових ак�
тивів, які беруть участь у створенні продук�
ту, повністю споживаються у виробничому
процесі і переносять свою вартість на вироб�
лений продукт повністю впродовж дванадця�
ти місяців або одного операційного періоду
[7, с. 240].

Відсутнє також чітке тлумачення поняття
оборотних активів в офіційних нормативних
документах. Згідно з Господарським [1, ст. 139]
та Цивільним [2, ст. 191, п. 2 ] кодексами Украї�
ни до складу підприємства як єдиного майно�
вого комплексу входять усі види майна, призна�
чені для його діяльності, включаючи …сирови�
ну, продукцію, права вимоги, борги… [2, ст. 356]
і залежно від економічної форми, якої набуває
майно у процесі здійснення господарської
діяльності, майнові цінності належать до ос�
новних фондів, оборотних засобів, коштів, то�
варів [1, ст. 139, п. 2].

У популярній економічній енциклопедії за�
значається, що термін "активи" введений у між�
народну практику бухгалтерського обліку й
статистики відповідно до нового міжнародно�
го стандарту національного рахівництва, схва�
леним Соціальною та економічною радою ООН
в 1993 р. Цим терміном охоплюються терміни,
які широко вживалися раніше — "засоби",
"фонди", "майно" та інші елементи нагромад�
ження [11].

Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що
у сучасних економічних умовах поняття "обо�
ротні засоби" вважається застарілим. Рефор�
мування вітчизняної системи обліку й звітності
з метою наближення її до міжнародних стан�
дартів зумовили появу терміна "оборотні акти�
ви" підприємства.

Так, в Україні нормативно�пра�
вовими актами, зокрема Положен�
ням (стандартом) бухгалтерського
обліку 2 "Баланс" визначаються
оборотні активи як грошові кошти
та їх еквіваленти, що не обмежені
у використанні, а також інші акти�
ви, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційно�
го циклу чи протягом дванадцяти
місяців з дати балансу [3].

До оборотних засобів деякі автори відно�
сять витрати майбутніх періодів. Разом з тим,
оборотні активи, згідно з діючим Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Ба�
ланс" витрати майбутніх періодів не включають.

Більш повно сутність категорії оборотні
активи розкривається через порівняння і вста�
новлення гармонізації понять "оборотні засо�
би", "оборотний капітал", "оборотні кошти" та
"оборотні активи" (рис. 1).

Дослідження існуючих у нормативних до�
кументах та літературних джерелах визначен�
ня категорії "оборотні активи підприємства"
дозволяє стверджувати про наявність різних
поглядів на його економічний зміст. Їхнє уза�
гальнення дало можливість виділити три ос�
новні підходи:

— оборотні активи є сукупністю оборотних
виробничих фондів і фондів обігу в грошовому
вираженні;

— оборотні активи визначаються як вар�
тість або грошові кошти, авансовані для утво�
рення оборотних виробничих фондів і фондів
обігу;

— оборотні активи визнаються активами,
що призначені для виробничого споживання чи
реалізації протягом операційного циклу.

Слід зазначити, що у визначеннях категорії
"оборотні активи" є багато спільного як за
змістом, так і за методами впливу на об'єкт уп�
равління, в ролі якого в даному випадку висту�
пають оборотні активи сільськогосподарських
підприємств, а авансована в них вартість — це
оборотний капітал підприємства.

У переважній частині економічних праць
оборотні активи розглядаються або як виключ�
но економічна категорія, і тоді на перший план
висувається їх матеріально�речовинна сторо�
на; або як суто фінансова категорія, і тоді пе�
реважна увага приділяється джерелам форму�
вання оборотних активів. Між тим, двоїстість
природи оборотних активів полягає у їх як ма�
теріально�речовинній, так і у вартісній або гро�
шовій характеристиках, у тому, що активи є і
джерелом, і результатом діяльності підприєм�

Рис. 1. Гармонізація понять "оборотні засоби", "оборотний
капітал", "оборотні кошти" та "оборотні активи"
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ства незалежно від
специфіки виробни�
чої діяльності. Тоб�
то, оборотні активи
завжди відобража�
ють характер розмі�
щення інвестовано�
го капіталу у процесі
господарської ді�
яльності. Крім того в
багатьох визначен�
нях оборотних ак�
тивів відсутня конк�
ретизація кінцевої
мети їхнього вико�
ристання.

Дослідження сут�
ності категорії "обо�
ротні активи сільсь�
когосп одарсь ких
підприємств", пока�
зали, що вони пред�
ставляють собою еко�
номічну категорію,
що поєднує певні теоретичні та практичні ас�
пекти.

Аспект (лат. aspectus — вигляд, погляд) —
точка зору, з якої сприймається або оцінюєть�
ся те чи інше явище, предмет, подія. Вважаємо
необхідним виділити чотири аспекти: економі�
чний, юридичний (правовий), управлінський,
стратегічний (рис. 2).

Економічний аспект вивчення потребує ви�
користання єдиної методології визначення сут�
ності та вартісного змісту оборотних активів
сільськогосподарських підприємств, а також
дослідження функцій, які вони виконують на
стадіях кругообігу і у фазах відтворення. Як
економічний ресурс, який використовується в
господарській діяльності сільськогосподарсь�
ких підприємств, оборотні активи характери�
зуються особливою циклічністю. Носієм їх ха�
рактеристики виступає як сукупний комплекс
оборотних активів, сформованих сіль�
ськогосподарським підприємством, так і окремі
їх види, представлені предметами праці. При
цьому, така їх потенційна характеристика, як
виробництво, може бути реалізована лише в
комплексі з використанням інших економічних
ресурсів сільськогосподарського підприємства,
в першу чергу — трудових ресурсів та засобів
праці.

Юридичний (правовий) аспект вказує на те,
що деякі елементи оборотних активів сільсько�
господарських підприємств, наприклад дебі�
торська заборгованість, пов'язані з юридични�

ми правами, включаючи право на володіння.
Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" до активів, в тому
числі оборотних, відносяться тільки ті еко�
номічні ресурси, які повністю контролюються
підприємством. Під таким контролем розумі�
ється право власності на економічні ресурси
або в окремих, передбачених законодавством,
випадках — право власності відповідними їх
видами. Економічні ресурси, які використову�
ються підприємством, але ним не контролюють�
ся, активами не являються. Це стосується, в
першу чергу, використовуваних трудових ре�
сурсів, а також майнових цінностей, які орен�
дує підприємство. Як контрольовані економічні
ресурси оборотні активи сільськогосподарсь�
кого підприємства є носієм прав власності. В цій
ролі вони можуть виступати носієм усіх форм
цієї власності — приватної, колективної, муні�
ципальної, державної.

Управлінський аспект реалізується шляхом
створення інформаційної системи для внутрі�
шнього управління оборотними активами
сільськогосподарського підприємства і фоку�
сує увагу на майбутніх результатах, тобто пе�
редбачає проведення перспективного аналізу
оборотних активів з метою створення моделі
управління ними. Управлінський аспект також
реалізується завдяки впровадженню в аналі�
тичний процес створених моделей управління
основними елементами оборотних активів, кон�
центрує увагу на реєстрації і класифікації
фінансових операцій та підготовці фінансових

Рис. 2. Основні аспекти категорії "оборотні активи"
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звітів, і передбачає проведення ретроспектив�
ного аналізу оборотних активів сільськогоспо�
дарських підприємств з метою врахування
одержаних результатів у майбутньому.

Стратегічний аспект полягає у тому, що
цільовою установкою політики управління обо�
ротними активами сільськогосподарських під�
приємств є визначення їх обсягу й структури,
джерел їхнього формування й співвідношення
між ними, достатнього для забезпечення дов�
гострокової виробничої й ефективної фінансо�
вої діяльності підприємства. Прийняття інвес�
тиційних і фінансових рішень у процесі веден�
ня підприємницької діяльності тісно пов'язане
з управлінням оборотними активами сільсько�
господарських підприємств, оскільки наявність
певної величини й динаміки їх стану є одним з
важливих критеріїв при виборі оптимальних
управлінських рішень. В усі періоди життєвого
циклу сільськогосподарського підприємства:
від залучення ресурсів для створення або роз�
ширення бізнесу до моменту ліквідації або ре�
організації — оборотні активи завжди висту�
пають необхідним атрибутом діяльності
сільськогосподарського підприємства. Вони
формуються для конкретних цілей здійснення
господарської діяльності у відповідності до
місій та стратегій економічного розвитку сіль�
ськогосподарського підприємства і в формі
сукупних майнових цінностей характеризують
основу його економічного потенціалу.

Між окремими аспектами категорії обо�
ротні активи сільськогосподарських підпри�
ємств існує відносно тісний взаємозв'язок. Ста�
більний фінансовий стан та розвиток сільсько�
господарського підприємства базується на
впровадженні прогресивних управлінських
рішень щодо підвищення ефективності викори�
стання оборотних активів.

Таким чином, термін "оборотні активи
сільськогосподарських підприємств" на сучас�
ному етапі розвитку економічної науки пови�
нен відображати всі чотири аспекти діяльності
сільськогосподарського підприємства, врахо�
вувати ціль діяльності підприємства, економічні
умови та особливості функціонування сільсь�
когосподарських підприємств та роль оборот�
них активів в процесі відтворення.

Обов'язковою умовою функціонування
оборотних активів сільськогосподарських
підприємств є їх безперервній рух або оборот
активів. На підставі даної умови виділяється
окрема економічна категорія — поточні акти�
ви. Великий економічний словник трактує дану
категорію наступним чином: поточні активи —
це бухгалтерський термін для позначення ак�

тивів, які постійно обертаються в процесі
підприємницької діяльності.

З урахуванням досліджених визначень по�
няття оборотні активи, їх історіографії, виді�
лених нами теоретичних та практичних аспектів
категорії оборотні активи та виходячи з пере�
лічених вище умов функціонування сільсько�
господарських підприємств, вважаємо за необ�
хідне, запропонувати таке визначення: обо�
ротні активи сільськогосподарських підпри�
ємств — це група мобільних активів, призначе�
на для реалізації чи споживання протягом опе�
раційного циклу або протягом дванадцяти мі�
сяців з дати балансу, величина яких визнача�
ється внутрішніми і зовнішніми факторами, а
їх ефективне розміщення й використання за�
безпечує розвиток підприємства на основі зро�
стання прибутку при збереженні ліквідності,
платоспроможності й фінансової стійкості в
умовах припустимого рівня ризику.

Таке визначення, у порівнянні з тими, що да�
ються у національних стандартах обліку та нау�
ковій літературі, більш чітко визначає функціо�
нальну роль та місце оборотних активів сільсько�
господарських підприємств у формуванні внут�
рішньогосподарських відносин на підприємствах.
У цьому визначенні підкреслена роль оборотних
активів як фінансового важеля управління поточ�
ною господарською діяльністю сільськогоспо�
дарського підприємства; підкреслена їх роль в за�
безпеченні платоспроможності, рентабельності
й інших цільових результатів фінансово�госпо�
дарської діяльності підприємства.

Запропоноване визначення оборотних ак�
тивів сільськогосподарських підприємств ком�
плексно поєднує базові визначення з урахуван�
ням специфіки функціонування сільськогоспо�
дарських підприємств та охоплює вплив зов�
нішніх і внутрішніх факторів.

ВИСНОВКИ
Проблема визначення економічної сутності

оборотних активів продовжує залишатися дис�
кусійною та має не тільки теоретичне значен�
ня. Рішення цієї проблеми стане важливим кро�
ком на шляху поглиблення розуміння можли�
востей впливу оборотних активів на фінансо�
вий стан підприємства і послужить відправною
точкою удосконалення управління ними. Отже,
оборотні активи — це не тільки сукупність
предметів праці, вони є такою сукупністю ак�
тивів, елементи якої найтіснішим чином функ�
ціонально взаємопов'язані в одне ціле на основі
реалізації ними якоїсь однієї функції; всі вони,
як і все ціле, спрямовані на виконання конкрет�
ного господарського завдання.
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