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Роганова Г. о. Удосконалення класифікації оборотних коштів підприємств
Мета статті полягає у виявленні можливостей підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємств за рахунок удоскона-
лення їх класифікаційних ознак. Здійснивши аналіз підходів багатьох вчених-економістів до класифікації оборотних коштів підприємств, систе-
матизувавши і доповнивши їх, було запропоновано групування класифікаційних ознак оборотних коштів підприємств. У результаті дослідження 
було запропоновано поширену класифікацію оборотних коштів, яка повною мірою розкриває роль оборотних коштів в управлінні фінансами 
підприємств та економіки в цілому. Було доповнено та згруповано класифікаційні ознаки оборотних коштів підприємств за: рівнем організації, 
характером функціонування, джерелами формування та їх вартістю, рівнем ефективності управління. Обґрунтовано, що наведене групування 
класифікаційних ознак оборотних коштів дозволяє здійснювати всебічний і цілеспрямований вплив на показники ефективності функціонування 
оборотних коштів і сприяє раціональному управлінню ними в цілому. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступе-
ня залучення кредитних ресурсів виробничими підприємствами для фінансування оборотних коштів.
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Роганова А. А. Усовершенствование классификации оборотных 

средств предприятия
Цель статьи заключается в выявлении возможностей повышения 
эффективности управления оборотными средствами предприятий 
за счет совершенствования их классификационных признаков. Осуще-
ствив анализ подходов многих ученых-экономистов к классификации 
оборотных средств предприятий, систематизировав и дополнив 
их, было предложено группирование классификационных признаков 
оборотных средств предприятий. В результате исследования была 
предложена расширенная классификация оборотных средств, кото-
рая в полной мере раскрывает роль оборотных средств в управле-
нии финансами предприятий и экономики в целом. Было дополнено 
и сгруппировано классификационные признаки оборотных средств 
предприятий по: уровню организации, характеру функционирования, 
источникам формирования и их стоимостью, уровнем эффективно-
сти управления. Обосновано, что приведенное группирование клас-
сификационных признаков оборотных средств позволяет осущест-
влять всестороннее и целенаправленное влияние на показатели эф-
фективности функционирования оборотных средств и способствует 
рациональному управлению ими в целом. Перспективой дальнейших 
исследований в данном направлении является определение уровня 
привлечения кредитных ресурсов производственными предприятия-
ми для финансирования оборотных средств.
Ключевые слова: оборотные, средства, классификация, организация, 
функционирование, источники, стоимость, эффективность.
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Rohanova H. O. Improvement of Classification of Enterprise  

Circulating Funds
The goal of the article lies in revelation of possibilities of increase of ef-
ficiency of managing enterprise circulating funds by means of improve-
ment of their classification features. Having analysed approaches of many 
economists to classification of enterprise circulating funds, systemised and 
supplementing them, the article offers grouping classification features of 
enterprise circulating funds. In the result of the study the article offers an 
expanded classification of circulating funds, which clearly shows the role of 
circulating funds in managing enterprise finance and economy in general. 
The article supplements and groups classification features of enterprise cir-
culating funds by: the organisation level, functioning character, sources of 
formation and their cost, and level of management efficiency. The article 
shows that the provided grouping of classification features of circulating 
funds allows exerting all-sided and purposeful influence upon indicators 
of efficiency of circulating funds functioning and facilitates their rational 
management in general. The prospect of further studies in this direction 
is identification of the level of attraction of loan resources by production 
enterprises for financing circulating funds.
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Правильна організація та раціональне використан-
ня оборотних коштів мають велике значення для 
забезпечення безперервного процесу суспільно-

го відтворення, стійкого фінансового стану підприємств, 
реального накопичення національного багатства країни. 
Тому питання раціональної організації та ефективного ви-
користання оборотних коштів підприємств посідають важ-
ливе місце в управлінні їх фінансами в умовах становлення 
та розвитку ринкових методів господарювання. 

Питання формування і кругообігу оборотних коштів 
були предметом дослідження зарубіжних і вітчизняних вче-

них, таких як: І. О. Бланк [1], Ю. Бригхем (Eugene F. Brigham) 
[2], С. Вишванахт (S. R. Vishwanath) [3], О. М. Зборовська [4], 
А. А. Мазаракі [5], Т. В. Момот [6], Г. І. Никонович [7], В. А. По-
знаховський [8] та ін.

Однак, попри наявність значної кількості робіт, не-
достатньо дослідженими залишаються проблеми всебічної 
та раціональної класифікації оборотних коштів із враху-
ванням галузевої специфіки, організації фінансового конт-
ролю їх раціонального використання, планування з метою 
вивільнення оборотного капіталу. 
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 Метою статті полягає у виявленні можливостей 
підвищення ефективності управління оборотними кошта-
ми підприємств за рахунок удосконалення їх класифіка-
ційних ознак.

Утворення та використання оборотних коштів під-
приємств має свою специфіку, зумовлену організаційними 
та методологічними основами функціонування підпри-
ємств. Від правильної класифікації оборотних коштів за-
лежить не лише порядок їх обліку взагалі чи окремого їх 
складника, а й ефективність управління ними [7, 9]. Науко-
во обґрунтована класифікація, поділ за різними ознаками 
на групи, дає можливість цілеспрямовано впливати на про-
цеси формування, фінансування та руху оборотних коштів, 
відокремлювати різноманітні чинники, що визначають 
розмір, ефективність використання їх складових [9].

Здійснивши аналіз підходів до класифікації оборот-
них коштів підприємств за джерелами [2, с. 641 – 675], [3, 
269 – 350], [4, 7], [5, с. 530], [6, с. 6 – 7], [7, с. 13 – 14], [8, 6], 
[10, с. 13 – 14], [11, с. 301 – 305], систематизувавши і допо-
внивши їх, пропонуємо групування класифікаційних ознак 
оборотних коштів підприємств, наведене на рис. 1.

інтервалами; дискретно споживані оборотні кошти. Така 
класифікація надає можливість здійснення контролю обо-
ротних коштів як у рамках конкретного часового інтервалу, 
так і в рамках всього життєвого циклу підприємства.

Друга група ознак (рис. 3), що характеризує функці-
онування оборотних коштів, включає такі класифікацій-
ні ознаки: вид діяльності підприємства; характер участі 
в операційному процесі; форма функціонування; період 
функціонування; місце функціонування; характер обслу-
говування діяльності; строк функціонування. З метою ор-
ганізації ефективного функціонування оборотних коштів 
виробничо-торгівельних підприємств щодо другої групи 
класифікаційних ознак пропонується:

1) адаптувати існуючу класифікацію активів підпри-
ємства за ознакою характеру обслуговування видів діяль-
ності до класифікації оборотних коштів, тобто розрізняти 
операційні, що безпосередньо приймають участь у про-
цесі виробництва та реалізації продукції, та інвестиційні 
оборотні кошти – короткострокові фінансові інвестиції,  
з метою обліку та контролю дохідності оборотних коштів 
підприємства окремо за операційною діяльністю та фінан-

совими вкладеннями;
2) класифікувати оборотні кошти залежно 

від їх призначення та строку функціонування в 
процесі кругообігу оборотного капіталу на корот-
кострокові, середньострокові та довгострокові 
оборотні кошти, що надає можливість передбачу-
вати доходність від використання оборотних ко-
штів певного обсягу у часі.

До третьої групи класифікаційних ознак 
оборотних коштів (рис. 4), що визначає джерела 
формування оборотних коштів та вартість залу-
чення таких джерел, було віднесено класифікацію 
за: джерелами формування; формою джерел фор-
мування; правом власності; характером джерел 

формування; ступенем інфляційної захищеності; вартістю 
внутрішнього формування; вартістю трансакційних ви-
трат; вартістю зовнішнього залучення оборотних коштів. 
Оскільки фінансування виробничо-господарської діяль-
ності виробничо-торгівельних підприємств іноді потребує 
значного залучення додаткових фінансових ресурсів із зо-
внішніх і внутрішніх джерел, то постає питання визначен-
ня варто сті залучення таких ресурсів. Так, з метою визна-
чення вартості внутрішнього формування та зовнішнього 
залучення оборотних коштів виробничо-торгівельних під-
приємств пропонується:

1) класифікувати оборотні кошти за ознакою варто-
сті внутрішнього формування на: власні оборотні кошти, 
залучення яких не потребує додаткових витрат та власні 
оборотні кошти, залучення яких потребує здійснення пев-
них трансакційних витрат;

2) за наявності трансакційних витрат певної вартості 
виділяти – оборотні кошти мінімальної, середньої та висо-
кої вартості трансакційних витрат;

3) класифікувати оборотні кошти за ознакою варто-
сті зовнішнього залучення на: оборотні кошти із мінімаль-
ною, середньою та високою вартістю формування.

Застосування запропонованої класифікації дозво-
лить обирати оптимальне джерело формування оборот-
них коштів із найменшою вартістю поповнення за рахунок 
моделювання можливих альтернативних варіантів як вну-
трішнього формування, так і зовнішнього залучення обо-
ротних коштів.

Групування класифікаційних ознак оборотних коштів  

Організація оборотних коштів  

Характер функціонування оборотних коштів

Ефективність управління оборотними коштами  

Джерела формування оборотних коштів та їх вартість  

Рис. 1. Групування класифікаційних ознак оборотних коштів 
підприємств

Перша група класифікаційних ознак оборотних кош-
тів (рис. 2), що визначає рівень їх організації, передбачає 
класифікацію оборотних коштів за: сферою функціону-
вання; елементами сфери виробництва; елементами сфери 
обігу; стадією кругообігу; принципом організації; ступенем 
використання; рівнем достатності; безперервністю та ста-
більністю споживання.

Більшість із наведених класифікаційних ознак пер-
шої групи є загальновідомими і широко використовува-
ними в управління оборотними коштами вітчизняних під-
приємств. З метою забезпечення раціональної організації 
оборотних коштів підприємств пропонується:

1) існуючу класифікацію оборотних коштів за ступе-
нем використання, що виділяє оборотні кошти постійного 
та мінливого використання, доповнити оборотними кошта-
ми сезонного використання, що надає можливість виділити 
та контролювати сезону складову оборотних коштів;

2) класифікувати оборотні кошти за рівнем достат-
ності їх обсягу на надлишкові, оптимальні та дефіцитні 
оборотні кошти, що розширить можливості обліку, конт-
ролю та оптимізації залишків окремих елементів оборот-
них коштів з метою забезпечення ефективного управління 
оборотними коштами підприємств;

3) адаптувати класифікацію грошових потоків за оз-
наками безперервності формування та стабільності часових 
інтервалів формування [1, с. 133] до оборотних коштів, тобто 
виділити ознаку безперервності та стабільності споживання 
оборотних коштів з класифікацією на: регулярно споживані 
оборотні кошти з рівномірними і нерівномірними часовими 

http://www.business-inform.net
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Організаційна класифікація оборотних коштів підприємств

За сферами
функціонування

 
 – оборотні кошти сфери виробництва;
– оборотні кошти сфери обігу
  

 
 

 

– надлишкові оборотні кошти;
– оптимальні оборотні кошти;
– дефіцитні оборотні кошти

  

  

За елементами
сфери

виробництва

 

За стадією
кругообігу

 

За елементами
сфери обігу

 

 – виробничі запаси;
– поточні біологічні активи;
– незавершене виробництво

 

 

 

 – готова продукція;
– товари;
– векселі одержані;
– дебіторська заборгованість;
– поточні фінансові інвестиції;
– грошові кошти та їх еквіваленти

 
  
  
 
 

  

 

– регулярно споживані оборотні кошти:
а)  із рівномірними часовими інтервалами;
б) із нерівномірними часовими інтервалами;
– дискретно споживані оборотні кошти

 

– початкові оборотні кошти;
– функціонуючі оборотні кошти;
– накопичені оборотні кошти
 

  

За ступенем
використання

 

За рівнем
достатності

 

За принципом
організації

 

– оборотні кошти постійного використання;
– оборотні кошти мінливого використання;
– оборотні кошти сезонного використання

 

 

 

– нормовані оборотні кошти;
– ненормовані оборотні кошти

  

За безперервністю
та стабільністю

споживання

Четверта група ознак (рис. 5), яка характеризує рі-
вень ефективності управління оборотними коштами, пе-
редбачає класифікацію оборотних коштів за: рівнем лік-
відності, швидкістю обертання; рівнем прибутковості; сту-
пенем ризику авансування; рівнем цінності; рівнем впливу 
на кінцевий результат; рівнем контролю. Для підвищення 
якості та ефективності управління оборотними коштами 
підприємств пропонується таке:

1) адаптувати класифікацію грошових потоків за 
ознакою рівня впливу на кінцевий результат до оборотних 
коштів, виділяючи при цьому пріоритетні, другорядні та 
обслуговуючі оборотні кошти. Така класифікація відпо-
відає цілям ABC- і XYZ-аналізу та дозволяє виділити най-
більш прибуткові та найменш рентабельні елементи обо-
ротних коштів;

2) за рівнем контролю класифікувати оборотні кош-
ти на контрольовані та слабо контрольовані, що дозволить 
зусилля керівників і менеджерів підприємств щодо управ-
ління оборотними коштами сконцентрувати на відповідній 
групі оборотних коштів.

Подібне групування класифікаційних ознак оборот-
них коштів дозволяє здійснювати всебічний і цілеспрямо-
ваний вплив на показники ефективності функціонування 
оборотних коштів і сприяє раціональному управлінню 
ними в цілому.

ВиСНоВки
Результатом дослідження природи оборотних коштів 

є запропонована у статті поширена класифікація оборот-
них коштів, яка повною мірою розкриває роль оборотних 
коштів в управлінні фінансами підприємств та економіки 
в цілому. Визначення економічної сутності оборотних ко-
штів спричинило необхідність вивчення, доповнення та 
групування класифікаційних ознак оборотних коштів під-
приємств за: рівнем організації, характером функціонуван-
ня, джерелами формування та їх вартістю, рівнем ефектив-
ності управління. 

Наведене уточнення класифікаційних ознак повною 
мірою відповідає потребам управління оборотними ко-
штами, а саме – надає можливість: визначення оптималь-

Рис. 2. класифікація оборотних коштів підприємств за їх організацією
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Функціональна класифікація оборотних коштів 

За видом
діяльності

підприємства
 

– оборотні кошти, які обслуговують операційну 
    діяльність;
– оборотні кошти, які обслуговують інвестиційну 
    діяльність;
– оборотні кошти, які обслуговують фінансову
    діяльність   

 
 

 
 

 

 

– операційні оборотні кошти;
– інвестиційні оборотні кошти

 

За формою
функціонування

 

За характером
участі 

в операційному
процесі

 – оборотні кошти, які обслуговують виробничий цикл;
– оборотні кошти, які обслуговують фінансовий цикл 
 

 

– постійні оборотні кошти;
– середньозмінні оборотні кошти;
– максимально змінні оборотні кошти 
  

 

 
– грошові оборотні кошти;
– виробничі оборотні кошти;
– товарні оборотні кошти

  
  

 

За місцем
функціонування

 

За строком
функціонування

 

– оборотні кошти, що функціонують у внутрішньому 
   обігу підприємства;
– оборотні кошти, що функціонують за межами
    підприємства      

 

– короткострокові оборотні кошти (1 – 3 міс.);
– середньострокові оборотні кошти (3 – 6 міс.);
– довгострокові оборотні кошти (6 – 12 міс.) 

За періодом
функціонування

За характером
обслуговування

діяльності

Рис. 3. класифікація оборотних коштів підприємства за характером їх функціонування

ного складу та структури оборотних коштів; здійснення 
конт ролю оборотних коштів як в рамках конкретного ча-
сового інтервалу, так і в рамках всього життєвого циклу 
підприємства; передбачення доходності від використання 
оборотних коштів певного обсягу у часі; з’ясування потре-
би в оборотних коштах та джерелах їх формування на під-
приємствах; вибору найоптимальнішого джерела форму-
вання оборотних коштів із найменшою вартістю поповне-
ння оборотних коштів за рахунок моделювання можливих 
альтернативних варіантів як внутрішнього формування, 
так і зовнішнього залучення оборотних коштів; здійснення 
всебічного і цілеспрямованого впливу на показники ефек-
тивності функціонування оборотних коштів і сприяння ра-
ціональному управлінню ними в цілому.
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Класифікація оборотних коштів за джерелами та вартістю їх формування 

За джерелами
формування  

 – зовнішні оборотні кошти;
– внутрішні оборотні кошти

 

– оборотні кошти мінімальної вартості
   трансакційних витрат;
– оборотні кошти середньої вартості
   трансакційних витрат;
– оборотні кошти високої вартості
   трансакційних витрат

 
 

 

За формою
джерел

формування

За характером
джерел

формування

За правом
власності

 

 – власні оборотні кошти;
– стійкі пасиви;
– залучені кошти;
– кредити та позички;
– фінансова допомога

 
  
  
  

 

 
– власні оборотні кошти;
– позичені оборотні кошти  
  

 

– оборотні кошти, захищені від інфляційного
   знецінення;
– оборотні кошти, не захищені від
   інфляційного знецінення

 
 

 
– валові оборотні кошти;
– чисті оборотні кошти;
– власні оборотні кошти

 
  
  

За вартістю
внутрішнього
формування

За вартістю
зовнішнього

залучення

 

– власні оборотні кошти, залучення яких 
   не потребує додаткових витрат;
– власні оборотні кошти, залучення яких
   потребує певних трансакційних витрат 

– оборотні кошти із мінімальною вартістю;
– оборотні кошти із середньою вартістю;
– оборотні кошти із високою вартістю

За ступенем
інфляційної
захищеності

За вартістю
трансакційних

витрат
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Рис. 4. класифікація оборотних коштів підприємства за джерелами та вартістю їх формування
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За рівнем
ліквідності 

 

– високоліквідні оборотні кошти;
– середньоліквідні оборотні кошти;
– важколіквідні оборотні активи;
– низьколіквідні оборотні кошти

 
 
  
  

За рівнем
прибутковості  

За рівнем
цінності

 

За швидкістю
обертання  

– оборотні кошти високої швидкості обертання;
– оборотні кошти середньої швидкості обертання;
– оборотні кошти низької швидкості обертання

 
 

 

 

– оборотні кошти мінімально можливої цінності;
– оборотні кошти середньо можливої цінності;
– оборотні кошти потенційно високої можливої
   цінності   

– контрольовані оборотні кошти;
– слабо контрольовані оборотні кошти

 
– оборотні кошти, що приносять прямий прибуток;
– оборотні кошти, що не приносять прямого доходу, 
    але обслуговують виробництво та обіг підприємства;
– оборотні кошти, що приносять збитки

 
 

За рівнем впливу
на кінцевий

результат

За ступенем
ризику

авансування

 

– пріоритетні оборотні кошти;
– другорядні оборотні кошти;
– обслуговуючі оборотні кошти

 
 

 

 

– безризикові оборотні кошти;
– оборотні кошти мінімального ризику;
– оборотні кошти середнього ризику;
– оборотні кошти високого ризику;
– оборотні кошти неприпустимого ризику

 
 

За рівнем
контролю

Класифікація оборотних коштів за рівнем ефективності їх управління

Рис. 5. класифікація оборотних коштів підприємства за рівнем ефективності їх управління
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