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Матеріальними носіями оборотних виробничих фондів є предмети 
праці, наприклад, сировина, матеріали, пальне, куповані напівфабрикати, 
тара і тарні матеріали, запасні частини для поточного ремонту, 
незавершене виробництво тощо. Вони споживаються цілком в кожному 
виробничому циклі, втрачають свою натуральну форму, повністю у цьому 
циклі переносять свою вартість на продукт, що виготовляється; їх вартість 
повертається підприємцю у грошовій формі відразу ж після реалізації 
продукту виробництва, тобто при завершенні кожного кругообігу, яких, як 
правило, може бути кілька на рік. 

Оборотні виробничі фонди поділяють на три групи. 
– сировина і матеріали. Сировина – це те, що дано природою або 

виготовлено у сільському господарстві. Матеріали – це те, що піддано 
промисловій обробці. Ця частина оборотного капіталу передає свої 
природні властивості продукту, що виготовляється, є активним елементом 
створення його споживної вартості, становить його матеріальну основу. 
Наприклад, у галузях виробництва, які виготовляють предмети 
споживання, витрати на цю складову оборотного капіталу становлять 
значний відсоток у загальних витратах, на транспорті та у добувній 
промисловості ці витрати відсутні; 

– допоміжні матеріали. Ця частина оборотного капіталу не передає 
свої природничі властивості продукту, що виготовляється, і не бере 
безпосередньої участі у створенні споживної вартості, але вона необхідна 
для нормального функціонування знарядь праці. До цієї групи включають 
паливно-енергетичні та мастильні матеріали; 

– інші складові оборотного капіталу. До них в основному належать 
ті знаряддя праці, які за своїми ознаками не включаються до основного 
капіталу, наприклад, малоцінний інвентар, інструменти, що швидко 
зношуються, запасні частини [2]. 

До оборотних фондів належать також кошти, що авансуються на 
наймання робочої сили, на оплату її праці. Це пов’язано з тим, що після 
реалізації товарів підприємець одержує гроші і сплачує працівникам їх 
заробітну плату. Кошти, авансовані підприємцем на наймання робочої 
сили, повністю повернуться до нього протягом одного кругообігу. 

Основний та оборотний капітал обертаються з різною швидкістю. За 
той час, що основний капітал здійснить один оборот, оборотний – кілька. 

Виробничі фонди (основні та оборотні) обслуговують процес 
виробництва. Одночасно з ними функціонує і така частина виробничих 
фондів, як фонди обігу. Вони забезпечують реалізацію продукції, купівлю 
необхідних для виробництва ресурсів. Фонди обігу охоплюють готові 
вироби підприємства, призначені для реалізації, а також його кошти. Вони 
можуть бути у касі підприємства, на його банківських рахунках, у 



розрахунках тощо. 
Фонди обігу разом з оборотними виробничими фондами становлять 

оборотні кошти підприємства, їх розмір повинен бути достатнім для 
забезпечення безперервності його функціонування. 

Вирішальне значення для ефективної роботи підприємства має 
функціонування основних виробничих фондів, їх технічний стан, 
продуктивність і рівень використання [1]. Конкурентна боротьба спонукає 
підприємців до впровадження принципово нової техніки, технології, тобто 
до постійного оновлення основних фондів. Звичайно, дуже важливо 
застосовувати у виробництві нові матеріали, паливо та інші елементи 
оборотних фондів з кращими технологічними та експлуатаційними 
можливостями (властивостями). До того ж рух оборотного капіталу, 
оборотних коштів загалом забезпечує безперервність функціонування 
основних фондів, оскільки використання останніх і ритмічність роботи 
підприємства значною мірою залежить від наявності сировини, матеріалів, 
палива, коштів. 
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