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Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ТА ОБОРОТНОГО 

КАПІТАЛУ 

Мета: ознайомитися з особливостями основного і оборотного капіталу 

Відповідно до способу перенесення вартості на створений продукт капітал 

у виробничій формі поділяється на основний та оборотний (див. рис. 1). 

Рис. 1. 
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До основного капіталу відносять будівлі, споруди, машини, обладнання та 

ін. Вони багато разів використовуються у виробничих циклах і переносять свою 

вартість на готовий продукт частинами, в міру їхнього зносу. 

До оборотного капіталу відносять сировину, допоміжні матеріали, пальне, 

та ін.. Вони використовуються повністю за один виробничий цикл і протягом 

нього переносять свою вартість на готовий продукт. До оборотного капіталу 

належать також вартість робочої сили, яка набирає форми фонду заробітної 

плати. 

Оборотний капітал у сукупності з капіталом обігу (це частина капіталу 

підприємства, яка перебуває у грошовій і товарній формах - грошові кошти, 

кошти в розрахунках, готові вироби) утворюють оборотні засоби. 

Процес переносу вартості основного капіталу протягом його служби на 

вартість виробленого товару називається амортизацією. Щорічні амортизаційні 

відрахування, які утворюють амортизаційний фонд, здійснюються за 

спеціальними нормами, які в кожній країні встановлюють державні органи. 

Норма амортизації - встановлений законодавчо відсоток від балансової 

вартості основного капіталу, який списується щорічно на собівартість продукції. 

Її розрахунки здійснюються за формулою 

На=Кб/Ап - Кл/Кб х 100%, 

де Кб - балансова вартість основного капіталу; Кл - ліквідаційна вартість 

основного капіталу, Ап - нормативний строк функціонування основного капіталу 

(ОК). 

Амортизаційний фонд частково використовується на капітальний ремонт 

елементів основного капіталу, проте основна його частина нагромаджується у 

грошовій формі для того, щоб у майбутньому придбати нові машини, обладнання 

та інше на заміну тих, що зносилися. 

Зношування основного капіталу відбувається під впливом двох факторів:  

1) виробничого використання - в результаті нього засоби праці втрачають 

свою споживчу вартість, фізично зношуються;  
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2) технічного прогресу, розповсюдження досягнень якого зумовлює появу 

дешевих або досконаліших засобів праці, тобто спричинює моральний 

знос основного капіталу, що використовується.  

За сучасних умов саме моральний знос зумовлює необхідність швидкого 

поновлення елементів основного капіталу, що, в свою чергу, приводить до 

впровадження в практику господарювання ринкових країн нових систем 

амортизації.  

Наслідком самозростання вартості в процесі кругообороту і обороту 

капіталу є нагромадження капіталу. 

Нагромадження капіталу - процес зворотного перетворення додаткової 

вартості на капітал. Додаткова вартість, що виникає в процесі кругообороту і 

обороту капіталу, використовується його власником по-різному: 

- одна частина додаткової вартості спрямовується на задоволення особистих 

(невиробничих) потреб, набуваючи форми доходу; 

- друга частина - спрямовується на розширення елементів продуктивного 

капіталу, слугуючи джерелом нагромадження капіталу і розширення суспільного 

відтворення. Нагромадження здійснюється через капітальні вкладення, а 

ефективність використання останніх - темпами нарощування матеріально-

технічної бази суспільства, впровадженням в народне господарство досягнень 

науково-технічного прогресу (див. рис. 2). 

Існують різноманітні шляхи ефективності нагромадження. 

- поліпшення технологічної структури капітальних вкладень; 

- підвищення частки капітальних вкладень на технічне переоснащення і 

реконструкцію діючих підприємств при знижені частки нового будівництва 

(удосконалення відтворювальної структури капітальних вкладень); 

- значне скорочення за рахунок концентрації ресурсів тривалості 

будівництва, виключення випадків перевищення нормативних строків 

спорудження об'єктів; 

- здійснення необхідної реконструкції виробничої бази будівельного 

комплексу для нарощування обсягів будівництва об'єктів соціальної сфери. 
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Вирішальним засобом підвищення ефективності нагромадження в умовах 

ринкових відносин є науково-технічний прогрес. 

 

Рис 2. Нагромадження та його ефективність 

Сутність капіталу 

"Капітал - це не річ, а певне суспільне, належне певній історичній формації 

суспільства виробниче відношення, яке представлено в речі специфічного 

суспільного характеру.." К. Маркс 

Виробництво додаткової вартості - "...Процес зростання вартості є ні що 

інше, як процес утворення вартості, продовжений далі відомого пункту". К. 

Маркс 
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Рис. 3. Виробництво додаткової вартості 

Структурні елементи капіталу представлені на рис. 4. 
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Рис. 4. Структурні елементи капіталу 

Структура постійного капіталу 

Постійний капітал, який розглядається лише з боку матеріально-речового 

змісту в практиці господарювання, називають основними виробничими 

фондами, рис. 5. 
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Рис. 5. Структура постійного капіталу 

Способи збільшення додаткової вартості, рис. 6. 

"Усяка додаткова вартість... по своїй субстанції є матеріалізація 

неоплаченого робочого часу". К. Маркс 
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Рис. 6. Способи збільшення додаткової вартості 


