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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Гроші – це важлива ланка 

фінансової системи в усьому світі. В кожній країні, кожного дня 

відбуваються розрахунки грошима за придбані товари або 

послуги. В житті людей, гроші займають дуже важливе місце. 

Адже вони можуть забезпечувати усі людські потреби, 

матеріальні блага. Ці активи є необхідними для функціонування 

сучасної економіки. Тільки гроші можуть приводити в рух 

фінансові механізми, що здатні забезпечувати розвиток 

виробничих потужностей. Вони потрібні всім, їхній стан 

грошового обігу може привести до змін умов економічної 

рівноваги.  

Кошти є обмеженим ресурсом, і успіх діяльності 

підприємства багато в чому визначається здатністю їх 

раціонально розподіляти й використовувати. Прийняття 

ефективних управлінських рішень можливе лише за умови 

володіння необхідною інформацією про стан і рух грошових 

коштів, яку може надати саме бухгалтерська служба. Тому 

правильна організація ведення бухгалтерського обліку є 

важливим елементом для функціонування грошових коштів на 

підприємстві. 

.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 

особливостей обліку та аудиту грошових коштів присвячено 

роботи таких вчених, як X. Андерсон, М.Т. Білуха, Ф. Ф. 

Бутинець, С.Ф. Голов, В.Г. Гетьман, Й.С. Завадський, З. В. 

Задорожний, М. В. Дерій, Ю. А. Кузьмінський, Я. Д. Крупка, 

Є.В. Мних, М. С. Пушкар, В.О. Озерана, С.М. Остафійчук, В.В. 

Сопко та інші. В працях цих вчених розкрито склда грошових  

коштів, задання їх обліку, організація роботи в касі, аудит 

грошових операцій та багато інших питань. 

Проте, на правильність та ефективність організації обліку 

грошових коштів у касі більша частина підприємств звертає 

мало уваги. Відповідно, деякі проблеми обліку, аналізу та 

аудиту грошових коштів та їх еквівалентів, зокрема їх 

класифікації, нормативно-правовому регулюванню, методиці та 

організації обліку та аудиту, і відповідно до нових вимог 



чинного законодавства, потребують додаткових досліджень, а їх 

методика обліку потребує вдосконалення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 

Кваліфікаційна магістерська робота здійснювалась відповідно 

до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 

Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені П.Василенка за темою: «Формування 

напрямів та механізмів підвищення ефективності 

агропромислового виробництва в умовах глобалізації», 

державний реєстраційний номер 0116U007411, згідно якої 

автором виконано опрацювання заходів з удосконалення обліку 

та аудиту виробничих запасів на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Мета дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо 

вдосконалення обліку та аудиту грошових коштів у касі шляхом 

узагальнення теоретичних та оцінки практичних аспектів 

обраної тематики. 

Мета досліджень обумовила постановку наступних 

завдань: 

- розкрити теоретичні аспекти складу грошових коштів та завдання 

їх обліку; 

- дослідити організацію роботи у касі дослідного підприємства; 

-проаналізувати нормативно – правове та фактографічне 

забезпечення  аудиту  грошових коштів у касі;  

- проаналізувати основні показники фінансового стану ТОВ 

«Старобільський Елеватор»;  

- дослідити встановлення ліміту залишку готівки в касі та порядок 

його розрахунку на підприємстві; 

- розкрити ведення первинного, синтетичного і аналітичного 

обліку дослідного підприємства; 

- охарактеризувати облік грошових документів на підприємстві;  

- удосконалити методику проведення аудиту грошових коштів у 

касі; 

- розробити рекомендації щодо удосконалення обліку та аудиту 

грошових коштів у касі. 

Об'єктом дослідження є процес організації обліку та 

аудиту грошових коштів у касі ТОВ «Старобільський Елеватор» 

Луганського району Луганської області. 



Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних засад організації обліку та аудиту 

грошових коштів у касі на досліджуваному підприємстві. 

Методика дослідження включає систему статистико-

економічних методів, які поєднуються з теоретичними 

аспектами, що забезпечили розв'язання поставлених завдань. 

Теоретичним та методичним підґрунтям проведених досліджень 

стали наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, 

методологія та загальносистемні принципи проведення 

комплексних досліджень. Із спеціальних методів в роботі були 

використані: абстрактно-логічний, спостереження, порівняння, 

метод економічного аналізу, економіко-статистичний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення організації та методики обліку і 

аудиту грошових коштів у касі на підприємстві в сучасних 

умовах господарювання.  

Інформаційною базою роботи є законодавчі та 

нормативно-правові акти України, матеріали періодичних 

видань, спеціальні науково-практичні інформаційні джерела, 

літературні джерела з обліку та аудиту грошових коштів у касі 

сільськогосподарських підприємств. Було використано дані 

річної фінансової та статистичної звітності ТОВ 

«Старобільський Елеватор» за 2016-2018 роки, документи 

первинного обліку, регістри синтетичного та аналітичного 

обліку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що запропоновані теоретичні узагальнення й практичні 

рекомендації щодо удосконалення організації та методики 

обліку та аудиту грошових коштів у касі можуть бути 

використані на сільськогосподарських підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. Результати дослідження, 

що становлять наукову новизну, теоретичні обґрунтування, 

практичні розробки, висновки та пропозиції одержані автором 

самостійно на основі аналізу практичних і теоретичних 

матеріалів.  

Апробація результатів дослідження. Результати  

досліджень доповідались і обговорювались на Міжнародній 



науково-практичній інтернет-конференції «Перспективи 

розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і 

глобалізацій них процесів» (м. Харків, 2019 рік); та у Віснику 

студентського наукового товариства інституту бізнесу та 

менеджменту. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 

наукових праць обсягом 0,5 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна магістерська 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

пропозицій, списку використаних джерел та додатків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення обліку та 

аудиту касових операцій» досліджено склад грошових коштів та 

завдання їх обліку, розглянуто класифікацію грошових потоків 

за видами діяльності; досліджено організацію роботи в касі 

підприємства; розглянуто методику аудиту в системі контролю; 

вивчено чинне нормативно-правове та фактографічне 

забезпечення аудиту грошових коштів в касі. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту грошових 

коштів в касі» розрахунків з різними дебіторами» розроблено та 

проаналізовано організаційно-економічну характеристику 

досліджуваного підприємства. Досліджено методи встановлення 

ліміту залишку готівки в касі підприємства та порядок їх 

розрахунку; особливості первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку касових операцій, грошових документів. 

Розглянуто методику проведення аудиту грошових коштів у касі 

та оформлення підсумків аудиторського дослідження.  

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

грошових коштів у касі» значне місце відведено аналізу 

організації їх обліку при діючій формі. Запропоновано 

теоретичні положення та практичні рекомендацій з 

удосконалення організації і методики обліку та аудиту 

грошових коштів на підприємстві, що сприятиме прийняттю 

правильних управлінських рішень та підвищенню економічної 

ефективності виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній магістерській роботі здійснено 

теоретичне узагальнення аспектів організації обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами досліджуваного підприємства 

та запропоновані шляхи їх удосконалення. За результатами 

дослідження зроблені наступні висновки теоретичного, 

методичного та прикладного характеру: 

1.Ознайомлення з теоретичними та методологічними 

напрацюваннями зарубіжних і вітчизняних економістів свідчить 

про відсутність єдиного, загальноприйнятого визначення 

поняття «грошові кошти». Тому нами сформульовано наступне 

визначення: грошові кошти є поняттям бухгалтерського обліку, 

яке відображає найліквідніші активи підприємства та може бути 

у формі готівки, коштів на рахунках в банку, депозитів до 

запитання. Дане визначення узагальнює виділені підходи до 

визначення грошових коштів та, на відміну від існуючих, воно 

включає в себе: сутність грошових коштів, напрями їх 

використання та кінцевий результат.  

2. ТОВ «Старобільській Елеватор» є структурним 

підрозділом компанії ТОВ «СП НІБУЛОН». Основними видами 

діяльності дослідного підприємства є складське господарство 

(57%), оптова торгівля зерновими, насінням та кормами (39,5%) 

і діяльність вантажного автотранспорту (2,2%) а також 

розведення і виробництво м’яса свиней (0,5%). 

3. Оцінюючи динаміку ефективності виробничо-

господарської діяльності ТОВ «Старобільській Елеватор», 

доходимо таких висновків: протягом 2016-2018рр. на 

підприємстві збільшився обсяг валової і товарної продукції на 

32,7 % і 38,1% відповідно становив 114444 і 26282 тис.грн. 

Зросла середньорічна вартість основних і оборотних засобів на 

16 і 24% відповідно. У 2018р. підприємство отримало прибуток 

від реалізації, становиться рентабельним, хоча і має певні 

проблеми. Серед яких скорочення чисельності працівників, 

зростання вартості активів, має збитки в 2016-2018рр.  

4. В ТОВ «Старобільський Елеватор» всі показники 

загальної і швидкої ліквідності не тільки відповідають 

рекомендованим значенням, але і значно перевищують їх, а 



також характеризуються позитивною динамікою, що свідчить 

про можливість «Старобільській Елеватор» розрахуватися за 

своїми поточними зобов’язаннями впродовж року. Так, 

коефіцієнт поточної ліквідності становить 4,48, швидкої – 3,06, 

співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості -

2,95. Проте коефіцієнт абсолютної ліквідності складає лише 

половину рекомендованого значення у 2018р., що може 

викликати проблеми у розрахунковій дисципліні підприємства 

за умови необхідності погашення значних боргів. Аналіз графіку 

погашення кредиторської заборгованості підприємства показує, 

що дати її погашення рівномірні, що свідчить про задовільність 

цього показника. Протягом 2016-2018рр.підприємство є 

фінансово незалежним та стабільним і спроможне формувати в 

необхідному співвідношенні основні засоби, придбавати 

добрива та інші матеріальні цінності. Протягом 2016-

2018рр.підприємство мало абсолютну фінансову стійкість. 

Аналіз показників рентабельності діяльності ТОВ 

«Старобільській Елеватор» що процес реалізації підприємства 

відбувається з мінімальною рентабельністю, яка складає 2%, а 

рентабельність за чистим прибутком має від’ємне значення. Що 

потребує низки заходів удосконалення менеджменту 

5. Бухгалтерський облік в ТОВ «Старобільській 

Елеватор» ведеться бухгалтерською службою на чолі з головним 

бухгалтером. На підприємстві затверджено Наказ про облікову 

політику, робочий план рахунків, активів, капіталу, зобов’язань 

і господарських операцій підприємств і організацій, графік 

документообігу. В ТОВ «Старобільській Елеватор» 

застосовується автоматизована форма бухгалтерського обліку 

програмою «1С-Бухгалтерія 8.2». Основними регістрами якої є 

машинограми у вигляді журналів-ордерів по конкретному 

рахунку. 

6. Для обліку касових операцій на рахунку 30 «Готівка» 

підприємство застосовує касову книгу, яка ведеться в 

електронній формі за допомогою комп’ютерної техніки з 

подальшим її роздрукуванням. Контроль за веденням касової 

книги покладений на  головного бухгалтера. 

7. З’ясовано, що проведення операцій із готівковими 

коштами вимагає знання багатьох нюансів документального 



оформлення касових операцій, дотримання обмежень, 

пов'язаних із лімітом каси, граничною сумою готівкових 

розрахунків, строками використання підзвітної готівки. Щоб 

уникнути штрафів, треба враховувати всі ці особливості. 

8. При встановленні ліміту касу за новим Положенням 

про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.2017р. № 148 

слід враховувати: особливості роботи підприємства; строк 

здавання готівки в банк; середньоденне надходження готівки 

або її середньоденну видачу. Для встановлення ліміту каси наше 

підприємство використовує середньоденне надходженя готівки 

8. Аудитору необхідно враховувати специфіку аудиту 

касових операцій, у тому числі розрахунки платіжними 

картками, для оцінки можливих ризиків викривлення інформації 

в бухгалтерській, фінансовій звітності і використовувати їх під 

час тестування системи внутрішнього контролю підприємства. 

Виконуючи процедури перевірки по суті, аудитор повинен 

проводити збір достатніх аудиторських доказів у контексті 

передумов підготовки бухгалтерської, фінансової звітності, з 

огляду на специфіку сегмента аудиту каси, шляхом виконання 

аналітичних процедур, детальних тестів, систематизувати й 

узагальнювати отримані аудиторські докази для формування 

думки про достовірність бухгалтерської, фінансової звітності в 

аудиторському звіті. 

9. Для поліпшення касової дисципліни на підприємстві 

нами узагальнено її елементи через розробку внутрішнього 

документа. 

9.Для удосконалення обліку касових операцій нами 

запропоновано відкриття субрахунків другого порядку за 

видами діяльності та за підрозділами. 

10. Дане підприємство добре забезпечено матеріальними 

і трудовими ресурсами, тому маючи великі науково-технічний і 

виробничий потенціал, воно в змозі ефективно здійснювати 

свою фінансово-господарську діяльність та отримувати 

позитивні результати у вигляді прибутку. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Сичова А.А. Облік та аудит грошових коштів у касі  

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 



оподаткування». – Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, 

Харків, 2019 

. 

Дипломну магістерську роботу присвячено 

обґрунтуванню та розробці теоретичних і практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту грошових 

коштів у касі.  

У роботі розглянуто теоретичні аспекти ведення обліку 

та аудиту ведення обліку та аудиту касових операцій. 

Проаналізовано динаміку ефективності виробничо-

господарської діяльності та фінансового стану ТОВ 

«Старобільський Елеватор» Луганського району Луганської 

області. Досліджено склад грошових коштів та завдання їх 

обліку, організацію роботи у касі і ліміт встановлення залишку 

готівки в касі та порядок його розрахунку, ведення первинного, 

синтетичного та аналітичного обліку. Наведено напрями 

удосконалення обліку і аудиту грошових коштів у касі ТОВ 

«Старобільський Елеватор».  

Встановлено, що впровадження теоретичних положень 

та практичних рекомендацій з удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів у касі на підприємстві сприятиме 
прийняттю правильних управлінських рішень та підвищенню 

економічної ефективності виробництва. 

 

Ключові слова: каса, облік грошових коштів, методика 

аудиту грошових коштів у касі. 
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Qualification work for the Master's degree in specialty 071 

"Accounting and taxation". - Kharkiv Petro Vasylenko National 

Technical University of Agriculture, Kharkov, 2019. 
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