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СПЕЦИФІКА КЛАСИФІКАЦІЇ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В результаті розвитку ринкових відносин в Україні виникла гостра необхідність ефективного 

формування і використання оборотних активів підприємств. Оборотні активи є найбільш мобільною 

частиною активів підприємств, ефективне використання яких приводить до суттєвого збільшення 

загального рівня прибутковості господарської діяльності таких підприємств, саме тому класифікація 

оборотних активів з урахуванням сучасного законодавства України є вкрай необхідною для ефективного 

управління оборотними активами підприємств. На сучасному етапі розвиток економічної науки 

характеризується відсутністю єдиних підходів у визначенні поняття оборотних активів, закономірностей їх 

руху та специфіки їх класифікації. Сутність та класифікація оборотних активів є важливими елементами 

підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств і, як наслідок, всієї економіки України, 

тому обрана тема набуває особливої актуальності дослідження. 

Оборотні активи – це складова частина економічних ресурсів аграрних підприємств. Але з визначення 

бухгалтерського обліку під оборотними активами розуміють грошові кошти та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи підприємства, призначені для реалізації або споживання 

протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців із дати складання балансу [6, c. 196]. За рахунок 

оборотного капіталу на аграрних підприємствах формується велика кількість основних елементів 

оборотних активів, які потребують індивідуалізації управління. Тому управління оборотними активами 

аграрних підприємств визначає необхідність їх класифікації 

Вітчизняні вчені, переважно спираючись на міжнародну практику, по-різному виділяють 

класифікаційні ознаки оборотних активів. Слід зазначити, що існують численні підходи до класифікації 

оборотних активів у сучасній економічній науці. Відзначимо існування як деяких подібностей, так і 

певних відмінностей в цих підходах. Усі погляди на проблему згруповані та доповнені нами у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Класифікація оборотних активів 

№ Класифікаційна ознака Вид оборотних активів 

1. Залежно від участі в кругообігу оборотні активи у сфері виробництва 

оборотні активи у сфері обігу 

2. За видами запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів 

запаси готової продукції 

дебіторська заборгованість 

грошові кошти 

інші 

3. За способом відбиття в балансі 

підприємства 

матеріальні оборотні активи (запаси) 

дебіторська заборгованість (кошти у розрахунках) 

грошові кошти 

4. За формами функціонування матеріальні ОА 

фінансові ОА 

5. За періодом функціонування постійна частина оборотних активів 

змінна частина оборотних активів 

7. За характером джерел формування  валові 

чисті 

власні 

8. За швидкістю обігу з високою швидкістю обігу; 

з середньою швидкістю обігу; 

з низькою швидкістю обігу 

9. За ступенем ліквідності абсолютно ліквідні 

швидко ліквідні 

мало ліквідні 

10. За рівнем цінності мінімально можливої цінності 

середньо можливої цінності 

потенційно високої можливої цінності 

11. За рівнем ризиків активи з виправданим ризиком 

активи з підвищениим ризиком 

активи з неприпустимим ризиком 



12. За видами ризиків активи з ризиком нереалізації 

активи з ризиком неповернення боргів 

активи з ризиком інфляції 

13. За ступенем захищеності від інфляції оборотні активи , що не піддаються інфляційним втратам 

оборотні активи , що піддаються інфляційним втратам 

14. За рівнем прибутковості високоприбуткові 

середньоприбуткові 

неприбуткові 

збиткові 

 

Така класифікація дозволяє систематизувати оборотні активи з метою забезпечення ефективного їх 

використання та управління. Розглянемо деякі класифікаційні ознаки оборотних активів підприємств, 

виходячи з визначення їх цінності в умовах сучасних ринкових відносин. Варто зазначити, що майже всі 

вітчизняні науковці, які займалися проблемою класифікації оборотних активів, в першу чергу, 

класифікують їх залежно від участі в кругообігу та за видами. 

Так, за характером участі в операційному циклі оборотні активи поділяються на ті, які обслуговують: 

1. виробничий цикл підприємства (запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів; незавершене 

виробництво, готова продукція); 

2. фінансовий цикл підприємства (грошові кошти, дебіторська заборгованість, поточні інвестиції). 

Даний розподіл дозволяє розглядати таку важливу проблему організації оборотних активів, як 

раціональне розміщення їх між сферами виробництва та обігу. Відомо, що перебування оборотних 

активів у сфері обігу не сприяє створенню нового продукту, тому надлишкове залучення їх в цю сферу 

може мати негативні наслідки. 

За видами (за елементним складом) оборотні активи підприємства розподіляють на матеріальні 

запаси (сировини, товарної та готової продукції), дебіторську заборгованість підприємства, грошові 

кошти та їх еквіваленти та інші. Більш деталізований видовий склад у межах зазначених груп оборотних 

активів наведено в розділі 2 активу балансу підприємства. На нашу думку, відповідно до складу оборотні 

активи необхідно класифікувати саме з урахуванням Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 №73 [3], тому що цей 

документ частково змінив склад оборотних активів, включивши до них витрати майбутніх періодів. З 

вищесказаного надходить, що класифікація за видами, розглянута майже всіма науковцями, співпадає з 

класифікацією за способом відбиття в балансі підприємства. З огляду на це оборотні активи доцільно 

розподілити за формами: матеріальні (в негрошовій формі) та фінансові (в грошовій формі). Однією з 

найвагоміших та в одночас найсуперечливіших класифікаційних ознак оборотних активів є фінансові 

джерела формування. Саме суперечливість виникає як в проблемі їх поділу, так і в різному 

формулюванні назви ознаки класифікації. 

Відповідно до джерел формування оборотних активів Поддєрьогін А.М. поділяє їх на власні (та 

прирівняні до них) і залучені та інші. Група науковців Філімоненков О.С., Дропа Я.Б., Марич П.М. за 

джерелами формування класифікують оборотні активи на власні, залучені та позикові. 

Власні оборотні активи – це частина власних засобів підприємства, авансованих в оборотні активи 

для забезпечення безперервного процесу виробництва й реалізації продукції. Позиковими є кошти, 

отримані підприємством у вигляді банківського кредиту. Залучені активи - це кошти, які не належать 

підприємству, але постійно знаходяться в його обороті; тобто теж позикові кошти, отримані із зовнішніх 

джерел. На наш погляд, така диференціація є недоцільною, тому що запропонований поділ ускладнює 

класифікацію. Отже, необхідно підтримати точку зору Білик М.Д. про те, що "за належністю" оборотні 

активи розділяються на власні та позикові. Більш точніше пропонують класифікувати оборотні активи 

"за характером фінансових джерел формування" Бланк І.О., Соляник Л.Г. Ці автори розподіляють 

оборотні активи на: валові (загальна сума активів, сформована за рахунок власного та позичкового 

капіталу), чисті (частина оборотних активів, сформована за рахунок власного та довгострокового 

запозиченого капіталу) та власні оборотні активи (сформовані за рахунок лише власного капіталу). 

Важливість такої класифікаційної ознаки активів зумовлена тим, що в сучасній як теорії, так і практиці 

управління показник чистих активів широко використовується і дозволяє робити висновки про реальну 

вартість підприємства, “очищаючи” вартість активів від боргів. Від правильної класифікації оборотних 

активів залежить не лише порядок їх обліку та аналізу, а й ефективність управління ними. 


