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У статті розглянуто актуальні питання з обліку грошових коштів на підприємстві. Стисло наведено 
теоретичні основи організації обліку грошових коштів у касі та безготівкових розрахунків на підприєм-
стві. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій та висвітлено думки науковців із питань обліку 
грошових коштів. Досліджено та визначено найпоширеніші проблеми організації обліку та руху грошових 
коштів в умовах господарювання. Запропоновано шляхи покращення ведення обліку грошових коштів на 
підприємстві.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основою ефективного функціону-
вання сучасного підприємства є безперервний 
періодичний рух грошових коштів. Як показує 
практика, перед господарюючими суб’єктами 
постійно виникають проблеми щодо організа-
ції контролю над поновленням та подальшим 
збереженням динаміки циклів усієї діяльності 
підприємства.

Грошові кошти є найбільш ліквідними акти-
вами та обмеженими ресурсами, і успіх діяль-
ності підприємства багато в чому визначається 
здатністю їх раціонально розподіляти і вико-
ристовувати, саме тому організація їх обліку є 
досить важливим питанням під час контролю 
операцій із ними. Важливе значення достовір-

ної інформації про стан руху грошових коштів 
на поточних рахунках у банках зумовлюється 
необхідністю надання користувачам повної 
та неупередженої інформації про фінансовий 
стан підприємства та результати його діяль-
ності для прийняття управлінських рішень. 
Проблеми обліку грошових коштів виступа-
ють як у теоретичній частині, так і в практич-
ній, оскільки виникає багато різноманітних 
питань щодо їх обліку. Наприклад, у звіті про 
рух грошових коштів до фінансових інвестицій 
не включають купівлю тих фінансових інвести-
цій, що визначаються еквівалентами грошових 
коштів (депозитний сертифікат) [4, с. 37].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Найбільш обґрунтовано облік грошових 
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коштів було висвітлено в наукових працях 
таких учених, як: А.М. Андросов, С.Л. Береза, 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.С. Гальчинський, 
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, 
А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, Н.М. Малюга, 
М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, 
Г.В. Савіцька та ін. У працях Д. Рікардо від-
давалася перевага функції грошей як засобу 
обігу. «Гроші, – писав він, – є товаром, …що 
служить загальним засобом обміну». У книзі 
англійського економіста Т. Крампа «Феномен 
грошей» грошові функції подано як засіб пла-
тежу, міра вартості, одиниця виміру, засіб обігу 
та засіб нагромадження багатства. Економісти 
Долан та Кемпбелл визначають гроші як засіб 
нагромадження. У книзі англійського еконо-
міста Л. Харріса «Грошова теорія» йдеться 
про функції засобу обігу, засобу збереження 
вартості та одиницю рахунку і зовсім не згаду-
ються функції засобу платежу і світових гро-
шей. Із точки зору Ф.Ф. Бутинця, в організації 
обліку грошових коштів на поточних рахун-
ках у банках виникають проблеми у зв’язку з 
тим, що підприємствам дозволено відкривати 
поточні рахунки в необмеженій кількості, саме 
це ускладнює контроль руху грошових коштів. 
Науковець рекомендує обмежити кількість 
банків, з якими можуть співпрацювати (відкри-
вати рахунки), це дасть змогу краще контр-
олювати організацію обліку грошових коштів 
на поточних рахунках у банках. В.М. Сорокіна 
у своїх працях наголошує на тому, що під час 
розробки форми звіту, який регламентується 
Національним положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 1, слід було врахувати 
умови здійснення підприємством у звітному 
періоді операцій товарного обміну. Показник 
прибутку (збитку) від звичайної діяльності до 
оподаткування міститиме частку фінансового 
результату від бартерних операцій. У зв’язку 
із цим необхідно передбачати у формі звіту 
рядок коригувань на прибуток (збиток) від бар-
терних операцій. Це підвищило б аналітичну 
цінність звіту і дало змогу оцінити втрати у 
фінансових результатах підприємства через 
здійснення товарообмінних операцій. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вдосконалення орга-
нізації бухгалтерського обліку, застосування 
ефективнішої методики з обліку грошових 
коштів залишається одним із найактуальні-
ших питань, оскільки від наявності у підпри-
ємства грошових коштів залежить його пла-
тоспроможність, конкурентоспроможність, а 
отже, ефективна діяльність підприємства та 
його подальший розвиток.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
проблем та розробка практичних рекоменда-
цій щодо вдосконалення методики бухгалтер-
ського обліку грошових коштів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Грошовим коштам належить зна-
чне місце в діяльності підприємств, уста-
нов, організацій. Грошові кошти виступають 
важливим відокремленим об’єктом системи 
бухгалтерського обліку і водночас грошовим 
вимірником для інших облікових об’єктів. 
В економічній літературі грошові кошти трак-
тують по-різному: як економічні відносини між 
суб’єктами господарювання, як товар, титул 
вартості, загальний еквівалент тощо. 

Гроші – найдинамічніший елемент еконо-
мічної системи, а їх обіг формує кровоносну 
систему галузей економічної діяльності, тому 
від стабільності грошей значною мірою зале-
жать стабільність та ефективність еконо-
мічної системи. Виконувані грошима функції 
надають цілісності народному господарству 
окремої країни та частково світовій економіці. 
Своєю чергою, стабільність і сила (міцність) 
національних грошей залежать від економіч-
ної могутності країни, конкурентоспромож-
ності її товарів, соціально-економічної та 
політичної злагоди в державі та ін. Правильно 
діюча грошова система вливає життєву силу в 
кругообіг доходів і витрат, який уособлює всю 
економіку. Добре працююча грошова система 
сприяє як повному використанню потужнос-
тей, так і повній зайнятості. І навпаки, погано 
функціонуюча грошова система може стати 
головною причиною різких коливань рівня 
виробництва, зайнятості та цін в економіці, 
викривить розподіл ресурсів. 

Для розуміння сутності грошових коштів 
потрібно уяснити їхню роль. Прийнято вва-
жати, що найкраще економічна суть грошей 
проявляється в їх функціях. Традиційно в 
економічній науці виділяють п’ять основних 
функцій грошей: міра вартості; засіб обігу; 
засіб платежу; засіб нагромадження; світові 
гроші. Перелічені функції у своїй системній 
єдності становлять реальне функціонування 
грошової маси.

Предметом бухгалтерського обліку гро-
шових коштів є процеси документального 
оформлення руху коштів у касі підприємства 
та на рахунках у банку, господарські операції, 
пов'язані з надходженням і видатками грошо-
вих коштів. Здійснення процедури відобра-
ження в бухгалтерському обліку і розкриття 
інформації про грошові кошти у фінансовій 
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звітності регламентує НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності».

До грошових коштів підприємства, згідно з 
Національним положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 1, належать [2, с. 1]:

– готівка в касі;
– кошти на рахунках у банках;
– депозити до запитання. 
Порядок здійснення розрахунків грошо-

вими коштами суворо регламентований чин-
ним законодавством України. Звичайно, існу-
ють певні правила, установлений порядок для 
здійснення операцій з готівкою. Це – касова 
дисципліна [3, с. 2]. 

Готівковий і безготівковий грошові обо-
роти органічно пов'язані між собою, що реа-
лізується через перехід однієї форми в іншу. 
Наприклад, виручка надходить до каси під-
приємства, а потім здається до установи 
банку для зарахування на поточний або інший 
рахунки. Із цих рахунків у банку проводяться 
розрахунки між господарюючими суб'єктами 
та надходить готівка в касу підприємства для 
видачі заробітної плати, авансу підзвітним 
особам тощо.

Для забезпечення достовірної і точної 
інформації про рух коштів необхідно забез-
печити їх чіткий, своєчасний та повний облік, 
тому основними завданнями бухгалтерського 
обліку грошових коштів є:

– правильна організація, своєчасне й 
законне проведення безготівкових і готівкових 
розрахункових операцій;

– своєчасне та правильне документу-
вання операцій із руху грошових коштів і роз-
рахунків;

– забезпечення збереження грошових 
коштів і цінних паперів у касі підприємства;

– контроль над витрачанням грошових 
коштів;

– своєчасне та точне ведення розрахунків 
із дебіторами та стягнення заборгованості;

– періодичне проведення інвентаризацій 
грошових коштів і дебіторської заборгова-
ності;

– забезпечення схоронності коштів у міс-
цях їх зберігання і контроль над їх цільовим 
використанням;

– своєчасне і повне відображення в доку-
ментах і реєстрах бухгалтерського обліку руху 
коштів у касі підприємства і на рахунках у 
банку;

– суворе дотримання встановлених пра-
вил ведення касових операцій і здійснення 
розрахунків між суб’єктами господарської 
діяльності;

– забезпечення своєчасності взаємо-
розрахунків із метою запобігання штрафним 
санкціям.

Проблеми обліку грошових коштів є 
досить важливим питанням, тому що від 
достовірності та оперативності обліку зале-
жить уся фінансова діяльність та звітність 
підприємства. До наявних облікових про-
блем стосовно руху та наявності грошових 
коштів слід віднести: 

1) визнання та класифікацію грошових 
коштів; 

2) правильне їх відображення у фінансовій 
звітності; 

3) організацію контролю над процесом збе-
реження та використання грошових коштів; 

4) оптимізацію надходжень і виплат готівки 
та формування інформаційної бази даних для 
аналізу отриманих і втрачених вигод від про-
ведених заходів; 

5) повноту та своєчасність відображення в 
системі обліку рух грошових коштів. 

Основним інформаційним джерелом щодо 
руху грошових коштів та їх еквівалентів є 
форма № 3 фінансової звітності «Звіт про рух 
грошових коштів». Цей звіт є одним із най-
складніших у всій фінансовій звітності підпри-
ємства. «Звіт про рух грошових коштів» надає 
інформацію про операційну, фінансову та 
інвестиційну діяльність підприємства, а також 
дає можливість оцінити ситуацію, пов’язану 
з надходженням та витрачанням грошових 
коштів, та визначити потреби підприємства 
щодо використання цих коштів. Тобто форма 
звітності є багатосторонньою, що суттєво 
ускладнює процес його заповнення.

Як показує практика, облік грошових коштів 
достатньо регламентований законодавчими 
та нормативними актами України. Але розши-
рення форм і методів здійснення розрахунків, 
властивостей та функцій грошових коштів як 
інструментів забезпечення платоспромож-
ності стали основною причиною уточнення та 
деталізації відображення в бухгалтерському 
обліку та контролю операцій із ними, тому 
виникає необхідність у застосуванні конкрет-
них прийомів управління грошовими коштами, 
джерелом якого є достовірне інформаційне 
забезпечення.

Застосування на підприємствах системи 
контролю грошових коштів дасть змогу зна-
чно підвищити ефективність усього процесу 
управління його діяльністю, а також пропону-
ється на підприємствах здійснювати розробку 
фінансових планів надходження та витра-
чання грошових коштів на наступний рік, в 
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якому буде розрахунок планового доходу 
від основної діяльності та витрати грошо-
вих коштів у розрізі статей витрат. Також 
на початку кожного місяця підприємствам 
доцільно було б формувати звіт за попере-
дній місяць про надходження і використання 
грошових коштів та порівнювати його з норма-
тивними (плановими) показниками. Ця проце-
дура забезпечить оперативний контроль над 
рухом грошових коштів на підприємствах.

Нині важливою є необхідність повної авто-
матизації обліку грошових коштів, що забез-
печить високу точність облікових даних, 
пов’язаних із рухом грошових коштів. Не менш 
важливою є й проблема повноти та своєчас-
ності відображення грошових коштів у системі 
обліку, адже якщо грошові кошти не будуть 
повністю та своєчасно оприбутковані, то не 
буде чіткого відображення реального розміру 
коштів. А далі – неправильне відображення 

податкових стягнень. І така помилка тягне за 
собою низку інших, які можливо виявити лише 
під час інвентаризації.

Висновки з цього дослідження. Діяль-
ність кожного підприємства прямо залежить 
від правильної організації обліку грошових 
коштів, оскільки основу діяльності підприєм-
ства становлять операції, пов'язані з рухом 
грошових коштів. Проблеми обліку грошо-
вих коштів та їх вирішення є актуальними і 
важливими для всіх підприємств, адже від 
достовірності та оперативності обліку зале-
жить уся фінансова діяльність підприємства. 
Побудова належної системи бухгалтерського 
обліку грошових коштів передбачає правиль-
ність здійснення та відображення всіх етапів 
їх руху, починаючи з нормативно-правових 
вимог, заповнення первинних документів, 
узагальнення та систематизації інформації в 
регістрах і завершуючи складанням звітності. 
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