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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. З розвитком економіки відбува-
ється постійна адаптація суб’єктів господа-
рювання до значних глобальних змін у всіх 
її сферах. Важливу роль відіграє вдоскона-
лення механізму безготівкових розрахунків, 
що багато років поспіль залишається акту-
альним. Доказом цього є розвиток фінансо-
вого ринку України, який характеризується 
появою новітніх інноваційних продуктів для 
здійснення розрахунків. Безготівкові платежі 
є одним з основних способів розрахунків між 
підприємствами, організаціями та устано-
вами як в нашій країні, так і в інших країнах 
світу. Безготівкові розрахунки дають змогу 
значно скоротити кількість готівкових грошо-
вих коштів, що знаходяться в обігу в країні, 
та частку ризику під час розрахунків покуп-

ців з постачальниками, тобто є зручними та 
ефективними. Отже, вдосконалення меха-
нізму безготівкових розрахунків є необхідним 
та потребує додаткових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню сутності, проблем організа-
ції, здійснення та розвитку безготівкових роз-
рахунків присвячено багато наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних авторів, таких як 
А. Борисов, Д. Коваленко, Р. Дянів, І. Коса-
рєв, О. Міняйло, В. Міщенко, М. Ніконова, 
О. Орлюк, М. Савлук, Н. Соловей, В. Котеч-
ков, Н. Бондаренко, О. Вовчак, В. Сухар-
ський, А. Щетинін. Однак постійний розвиток 
технологій потребує вдосконалення системи 
безготівкових розрахунків та їх обліку, тому 
можна стверджувати, що питання не є цілком 
розкритим.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже, слід здійснити 
поглиблене вивчення організації безготівко-
вих розрахунків та вдосконалення їх меха-
нізму.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є 
вивчення теоретичних аспектів організації та 
здійснення безготівкових розрахунків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Грошові розрахунки створюють гро-
шовий обіг підприємства незалежно від його 
організаційно-правової форми, виду діяль-
ності, здійснення в готівковій та/або безготів-
ковій формі.

Безготівкові розрахунки є перерахуванням 
певної суми коштів з рахунків платників на 
рахунки одержувачів коштів, а також пере-
рахуванням банками коштів за дорученням 
підприємств і фізичних осіб, внесених ними 
готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів 
коштів. Ці розрахунки проводяться банком на 
підставі розрахункових документів на паперо-
вих носіях чи в електронному вигляді [6, с. 53].

Стаття № 1088 Цивільного кодексу України 
зазначає, що безготівкові розрахунки прово-
дяться через банки, інші фінансові установи, 
в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше 
не випливає із закону та не обумовлене видом 
безготівкових розрахунків [8, с. 18].

Існує поділ безготівкових розрахунків за 
економічним змістом на розрахунки товар-
ного та нетоварного характеру. До товарних 
належать розрахунки між підприємствами 
за реалізовані товарно-матеріальні цінності, 
виконані роботи і надані послуги; до нето-
варних – розрахунки з бюджетом з платежів 
і податків, погашення позик в банку, відсотків 
та розрахунків з дебіторами, окрім розрахун-
ків за товарними операціями.

Порядок здійснення безготівкових розра-
хунків суворо регламентований законодав-
ством України. Проведення розрахункових 
платежів через банк зменшує рівень необхід-
ності наявності готівки, що дає можливість 
концентрації в банку вільних грошових коштів 
для кредитування, забезпечує їх збереження 
та ефективне використання, оптимізує та при-
швидшує грошовий обіг.

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» безготівкові 
розрахунки проводяться на підставі розрахун-
кових документів на паперових носіях або в 
електронному вигляді. Банки в Україні можуть 
використовувати як платіжні інструменти пла-
тіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, 

векселі, чеки, банківські платіжні картки та 
інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, 
що застосовуються в міжнародній банківській 
практиці [3, с. 16].

Готівкові та безготівкові грошові обороти 
завжди пов’язані один з одним, що зумовлю-
ється переходом однієї форми в іншу. Так, 
наприклад, виручка надходить до каси підпри-
ємства, а потім надходить до установи банку 
для зарахування на поточний або інший раху-
нок, за допомогою яких здійснюються роз-
рахунки підприємства та надходить готівка в 
касу з метою видачі заробітної плати, авансу 
підзвітним особам тощо [2, с. 19].

Сфера використання готівкових грошей в 
економіці менша порівняно з безготівковими 
розрахунками, зазвичай саме готівкові роз-
рахунки використовує населення. Тому без-
готівкові розрахунки мають низку переваг над 
готівковими грошима:

1) зменшуються затрати праці та відсотки, 
пов’язані з використанням готівкових грошей 
(карбування, друкування, перевезення, збері-
гання, сортування);

2) сприяє безперервному кругообігу коштів; 
між готівково-грошовим та безготівковим обо-
ротом існує тісна взаємозалежність, адже 
гроші постійно переходять з однієї сфери в 
іншу, змінюючи форму депозитів у банку на 
готівкові грошові знаки та навпаки; тому без-
готівковий платіжний оборот невід’ємний від 
обігу готівкових грошей і створює разом з 
ними єдиний грошовий обіг держави;

3) максимально зменшується час оплати 
придбаних товарів чи послуг і погашення бор-
гів, що в сукупності по країні поліпшує ділові 
стосунки між усіма суб’єктами господарю-
вання [4, с. 45].

Оскільки зміст безготівкових розрахунків 
розкривається в платіжних документах, роз-
рахунки в безготівковому вигляді дають мож-
ливість масштабного контролю виконання 
договірних обов’язків з боку як платників, так і 
одержувачів грошей, а іноді з боку контролю-
ючих та правоохоронних органів.

Безготівкові грошові кошти відобража-
ються в Балансі у складі оборотних активів у 
статті «Гроші та їх еквіваленти».

Для обліку наявності та руху грошових 
коштів на поточному банківському рахунку, 
які можуть бути використані для поточних 
операцій підприємства, призначено рахунок 
31 «Рахунки в банках». Цей рахунок актив-
ний, балансовий, призначений для обліку гос-
подарських засобів, а саме грошових коштів, 
має такі субрахунки:
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– 311 «Поточні рахунки в національній 
валюті»;

– 312 «Поточні рахунки в іноземній 
валюті»;

– 313 «Інші рахунки в банку в національ-
ній валюті»;

– 314 «Інші рахунки в банку в іноземній 
валюті»;

– 315 «Спеціальні рахунки в національній 
валюті»;

– 316 «Спеціальні рахунки в іноземній 
валюті».

Субрахунки 311 «Поточні рахунки в націо-
нальній валюті» та 313 «Інші рахунки в банку 
в національній валюті» призначені для уза-
гальнення інформації про наявність та рух 
грошових коштів в національній валюті. На 
субрахунку 313 обліковується рух коштів, 
що знаходяться в акредитивах, на особових 
рахунках по вантажообігу і в чекових книжках. 
На один виставлений акредитив відкривають 
окремий аналітичний рахунок із зазначен-
ням конкретного постачальника. Коли від-
вантажено товар або продукцію, постачаль-
ник подає в його відділення банку рахунок на 
доставлену продукцію, за такої умови йому 
зараховують платіж з акредитиву. Списання 
коштів в банку платника здійснюється на під-
ставі отриманих від банку постачальника 
рахунків і наданих до них товарно-транспорт-
них накладних тощо.

Субрахунки 312 «Поточні рахунки в інозем-
ній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в іно-
земній валюті» призначені для узагальнення 
інформації про наявність та рух грошових 
коштів в іноземній валюті.

Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в 
національній валюті» призначений для обліку 
коштів на рахунку у системі електронного 
адміністрування податку на додану вартість, 
відкритому платником податку в Казначей-
стві, а також на інших спеціальних рахунках, 
відкритих у банку та/або органі Казначейства 
відповідно до законодавства.

Субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в 
іноземній валюті» призначений для обліку 
коштів в іноземній валюті, що підлягають роз-
поділу або додатковому попередньому контр-
олю, зокрема сум коштів в іноземній валюті, 
що підлягають обов’язковому продажу відпо-
відно до законодавства [4, с. 9].

Основою для запису господарських опе-
рацій на рахунку 31 «Рахунки в банках» є 
виписка з відповідного рахунку. Договорами 
між банками та клієнтами передбачається, що 
власникам рахунків банки видають виписки з 

відповідних рахунків та копії розрахункових 
документів. Виписки повинні перевірятися 
власниками рахунків щодо відповідності про-
ведених сум доданим до них документам. 
Виписка є основою для записів господарських 
операцій у журналі № 2 та відомості 2 [5, с. 7].

Аналітичний облік операцій на рахунку 
31 «Рахунки в банках» здійснюються згідно 
з виписками банків. Банківська виписка – це 
паперовий документ, який можна використо-
вуватися замість реєстру аналітичного обліку, 
тому він обов’язково повинен містити такі 
реквізити, як дата, номер, короткий зміст гос-
подарської операції та суми за дебетом і кре-
дитом, а також залишки коштів на початок та 
кінець звітного періоду.

Узагальнюючи вищезазначене, маємо мож-
ливість стверджувати, що безготівкові розра-
хунки дають змогу суттєво знизити затрати 
обігу, пов’язані з грошовими платежами, міні-
мізувати кількість грошей, що знаходиться в 
обігу, забезпечити раціональне користування 
всіма тимчасово вільними коштами, значно 
прискорити розрахунки, зокрема прискорити 
їх шляхом запровадження новітніх засобів 
електронного зв’язку.

Висновки з цього дослідження. Безготів-
кові платежі є одним з основних способів роз-
рахунків між підприємствами, організаціями 
та установами як в нашій країні, так і в інших 
країнах світу. Безготівкові розрахунки дають 
змогу значно скоротити кількість готівкових 
грошових коштів, що знаходяться в обігу в 
країні, та частку ризику під час розрахунків 
покупців з постачальниками, тобто є зручними 
та ефективними. Грошові розрахунки створю-
ють грошовий обіг підприємства незалежно 
від його організаційно-правової форми, виду 
діяльності, здійснення в готівковій та/або без-
готівковій формі.

Безготівкові розрахунки є перерахуван-
нями певної суми коштів з рахунків платників 
на рахунки одержувачів коштів, а також пере-
рахуваннями банками коштів за дорученням 
підприємств і фізичних осіб, внесених ними 
готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів 
коштів. Ці розрахунки проводяться банком на 
підставі розрахункових документів на паперо-
вих носіях чи в електронному вигляді.

Порядок здійснення безготівкових розра-
хунків суворо регламентований законодав-
ством України. Проведення розрахункових 
платежів через банк зменшує рівень необхід-
ності наявності готівки, що дає можливість 
концентрації в банку вільних грошових коштів 
для кредитування, забезпечує їх збереження 
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та ефективне використання, оптимізує й при-
швидшує грошовий обіг.

Безготівкові розрахунки дають змогу сут-
тєво знизити затрати обігу, пов’язані з гро-
шовими платежами, мінімізувати кількість 
грошей, що знаходиться в обігу, забезпечити 
раціональне користування всіма тимчасово 

вільними коштами, значно прискорити роз-
рахунки, зокрема прискорити їх шляхом 
запровадження новітніх засобів електронного 
зв’язку.

Отже, вдосконалення механізму безготів-
кових розрахунків є необхідним та потребує 
додаткових досліджень.
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