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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Грошові кошти є невід’ємною 

складовою усіх підприємств і відіграють важливу роль у 

їх діяльності. Їх рух формується в результаті 

господарських операцій з контрагентами і вимагає 

суворого цільового спрямування на досягнення 

поставлених господарських завдань підприємства. 

Порушення вказаних умов призводить до дисбалансу 

інших складових господарських засобів, технічної 

відсталості виробництва, фінансової залежності суб’єкта 

господарювання. Усі підприємства ведуть облік 

грошових коштів, тому від правильного їх відображення 

залежить ефективне його функціонування. 

У сучасних умовах існування підприємств та 

стрімкого розвитку електроніки, технічно го забезпечення і 

мережі інтернет стало значно простіше виконувати 

розрахунки і перекази коштів за допомогою новітніх 

технологій. Економічні процеси, що відбуваються на 

підприємствах України визнають важливість та 

доцільність використання грошових коштів для здійснення 

суб'єктами підприємництва в Україні фінансово-

господарської діяльності. Особливу увагу приділяється 

організації безготівкових грошових коштів у 

господарському обороті, оскільки від неї залежить 

продуктивність функціонування кожного суб'єкта 

підприємницької діяльності та економіки в цілому. 

Організація обліку безготівкових грошових коштів 

повинна забезпечувати необхідні умови для спільного 

контролю договірних відносин між постачальниками і 

покупцями, а також дотримання умов контролю 

банківськими установами за правилами розрахунків 

відповідно до чинного законодавства України. Для 



 

оптимального механізму функціонування підприємства і 

виявлення в сучасних умовах проблем організації, важливу 

роль відіграє ефективне управління грошовими потоками. 

Аудит грошових коштів дозволяє з’ясувати різного 

роду порушення, крадіжки, навмисні зловживання, які 

привели б до відтоку грошових коштів, а в крайньому 

випадку – банкротству підприємства. Це підтверджує 

необхідність та важливість зовнішнього контролю – аудиту 

для забезпечення успішної фінансово-господарської 

діяльності. Теоретична та практична значущість вирішення 

зазначених питань, недостатня їх наукова та прикладна 

розробка обумовили актуальність обраної теми 

кваліфікаційної (магістерської) роботи «Облік та аудит 

грошових коштів на рахунках в банках». 

Метою роботи є дослідження теоретико-методичних 

засад та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту грошових коштів на рахунках 

в банках в ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD шляхом поліпшення 

механізму його організації. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі 

завдання: Розкрити теоретичні аспекти обліку та аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках; вивчити стан обліку 

та аудиту грошових коштів на рахунках в банках; розробити 

та запропонувати шляхи удосконалення обліку та аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках; узагальнити 

висновки і пропозиції по темі дослідження. 

Об‘єктом дослідження є процес організації обліку та 

аудиту грошових коштів на рахунках в банках  як складової 

облікової системи сільськогосподарського підприємства, 

зокрема ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD Талалаївського району 

Чернігівської області. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних засад організації обліку та аудиту 



 

грошових коштів на рахунках в банках на досліджуваному 

підприємстві. 

Методика дослідження У кваліфікаційній 

(магістерській) роботі використано методи дослідження, які 

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. 

Інформаційною базою досліджень були 

нормативно – правові акти України, річна фінансова 

звітність товариства за період з 2016 по 2018рр., 

літературні джерела по темі дослідження, довідково-

інформаційні матеріали, результати власних спостережень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання.  

Практичне значення одержаних результатів 
полягає в тому, що запропоновані теоретичні узагальнення й 

практичні рекомендації щодо удосконалення процесу 

організації обліку та аудиту грошових коштів на рахунках в 

банках  можуть бути використані у сільськогосподарських 

підприємствах, зокрема в ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD. 

Апробація результатів дослідження. Основні 

наукові та практичні положення і висновки кваліфікаційної 

(магістерської) роботи обговорювались на Міжнародній 

науково – практичній конференції «Розвиток фінансово – 

економічного становища на різних рівнях управління: 

підприємство, регіон, держава» (м. Дніпро, 19 жовтня 2019 



 

року), тези доповіді на тему «Облік грошових коштів на 

рахунках в банках: проблемні питання»; Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченої 20-річчю з 

дня заснування кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ 

«Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. 

Харків, 05 листопада 2019 року), тези доповіді на тему 

«Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунках в 

банках під впливом інформаційних технологій». Також 

опубліковано статтю у Віснику студентського наукового 

товариства (вип. №2/2019, м. Харків), на тему: «Правила 

ведення бухгалтерського обліку грошових коштів на 

рахунках в банках під впливом інформаційних 

технологій». 

Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг 

роботи складає 130 сторінок, 3 рисунки, 5 таблиць, 103 

використаних джерела на 12 стор. Обсяг основного тексту 

роботи складає 140 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення 

обліку та аудиту грошових коштів на рахунках в банках» 

розглянуто: склад грошових коштів та завдання їх обліку; 

класифікація грошових потоків за видами діяльності; види 

рахунків в банках та порядок їх відкриття, закриття та зміни; 

аудит в системі контролю; сутність, мета, завдання та 

методика проведення аудиту грошових коштів на рахунках в 

банках. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту грошових 

коштів на рахунках в банках» розглянуто: організаційно – 

економічну характеристику підприємства; первинний 

облік банківських операцій; синтетичний і аналітичний 



 

облік грошових коштів на поточних рахунках в національній 

(іноземній) валюті; облік грошових коштів на інших 

рахунках в банку; оформлення підсумків аудиторського 

дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів на рахунках у банках» 

розглянуто: удосконалення обліку грошових коштів на 

рахунках в банках при діючій формі обліку, організацію 

обліку грошових коштів на рахунках в банках при 

автоматизованій формі обліку; аудит в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Об'єктом дослідження в даній кваліфікаційній 

(магістерській) роботі є процес організації обліку та аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках як складової 

облікової системи сільськогосподарського підприємства, 

зокрема ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD. При аналізі 

господарської діяльності нами було встановлено, що 

загальна площа землі для ведення господарства на протязі 

3-х років зазнала незначних змін і складала 9408 га в 2016 

році та 10655,1 га в 2017 році, 10511 га - в 2018 році. 

Середньорічна вартість основних засобів у 2018 році 

зменшилась у порівнянні з 2016 роком на 1337,5 тис. грн. 

Товариство в 2018 році спеціалізується на вирощуванні 

зернових і зернобобових. Так, в рослинництві в 2018р. 

найбільшу частину в обсязі товарної продукції становить 

продукція рослинництва, а саме, пшениця озима – 21,3%, 

кукурудза на зерно – 24,7%. Отже, це свідчить про те, що дане 

підприємство спеціалізується на вирощуванні продукції 

рослинництва. 

Для обліку господарських процесів та діяльності в 

використовується автоматизована форма обліку. Завданнями 



 

обліку грошових коштів є: суворий контроль за 

збереженням, надходженням і витрачанням грошових 

коштів; своєчасне оформлення цих операцій відповідними 

первинними документами; контроль за цільовим 

характером використання коштів; надання повної, 

правдивої та неупередженої інформації про зміни, що 

відбулися у грошових коштах підприємства, для складання 

звітності; правильне і своєчасне відображення руху 

грошових коштів у регістрах бухгалтерського обліку. В 

2018 році господарство має один поточний рахунок в ПАТ 

«Державний ощадний банк України» м. Суми. Для обліку 

наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на 

рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних 

операцій, в ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD призначено 

рахунок 31 «Рахунки в банках». Це рахунок активний, 

балансовий, основний, призначений для обліку оборотних 

активів. За дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» 

відображається надходження грошових коштів, за кредитом - 

їх використання. В ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD рахунок 31 

«Рахунки в банках» має такі субрахунки: 311 «Поточні 

рахунки в національній валюті»; 312 «Поточні рахунки в 

іноземній валюті»; 313 «Інші рахунки в банку в національній 

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

Синтетичний облік операцій за рахунком 31 «Рахунки в 

банках» здійснюється в Журналі – ордері по рахунку 31 

«Рахунки в банках» автоматично в хронологічному порядку 

на підставі виписок банку за поточним рахунком і доданих 

до них документів за кожен день або інший період часу. У 

практиці бувають випадки, коли з метою приховування 

зловживань у безготівкових розрахунках окремі виписки 

знищуються, фальсифікуються записи в них шляхом 

підчищань та виправлень, отже доцільно застосовувати 

метод зустрічної перевірки документів і порівняння 



 

операцій, відображених на рахунках бухгалтерського 

обліку і у виписках банку.  

Встановлено, що бухгалтерська служба повинна 

врахувати кілька важливих позицій щодо удосконалення 

існуючої системи обліку: рівень методологічного 

забезпечення; систематизацію фінансових відносин і їх 

категорій; оцінку ресурсів; урахування потреб управління; 

обслуговування вимог оподаткування; кваліфікацію облікових 

кадрів. При систематизації фінансових відносин і їх 

категоріального апарату слід орієнтуватися на розподіл 

об'єктів обліку за напрямами: виконання взаємних фінансових 

зобов'язань; відносини з фінансовою системою держави; 

одержання асигнувань; відносини з банківською системою 

при одержанні й погашенні кредитів, сплаті відсотків за 

кредит, одержанні банківських послуг. Також нами 

рекомендовано організувати бухгалтерський облік відповідно 

до встановлених завдань, що були закріплені в Наказі про 

облікову політику: зробити вибір документів, які будуть точно 

відображати зміст господарської операції з зобов'язань 

господарства перед своїми кредиторами; забезпечити 

своєчасність та достовірність відображення операцій з 

зобов'язаннями у бухгалтерському обліку, здійснення 

контролю за правильністю і законністю використання коштів 

взятих у позику, дотримання встановлених строків 

розрахунків з кредиторами; групування записів в облікових 

регістрах: треба забезпечувати одержання всіх показників, 

передбачених формами звітності, тобто уникати додаткових 

вибірок або звернення безпосередньо до первинних 

документів; забезпечити проведення економічного аналізу з 

метою доцільності взятих на себе зобов'язань, що дасть змогу 

встановити певні межі в використанні коштів на ті чи інші 

потреби;  удосконалити існуючий графік документообігу, що 

стосується взятих на себе зобов'язань за кредитними 

операціями з метою усунення відставання обліку від 



 

встановлених нормативів обробки інформації та подання 

звітів до органів управління; провести в господарстві 

аудиторську перевірку, щоб установити недоліки чи позитивні 

сторони існуючого бухгалтерського обліку. Одним з важливих 

напрямів удосконалення обліку на підприємстві можна 

вважати впровадження системи «Клієнт-банк» з повним 

спектром послуг.  

Вважаємо, що запропоновані вище заходи щодо ведення 

бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банках будуть 

запроваджені в практичній діяльності підприємства, а також 

сприятимуть оптимальному розвитку господарства в цілому.  
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АНОТАЦІЯ 

Кухаренко І.П. «Облік та аудит грошових коштів 

на рахунках в банках (за даними ТОВ Агрофірма 

«Обрій» LTD Талалаївського району Чернігівської 

області)». – На правах рукопису. 

Метою даної кваліфікаційної (магістерської) роботи 

є вивчення теоретичних аспектів обліку та аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках; стану обліку та 

аудиту грошових коштів на рахунках в банках на 

конкретному підприємстві та розробка удосконалення 

ведення їх обліку. Кваліфікаційна (магістерська) робота 

виконується на матеріалах ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD 

Талалаївського району Чернігівської області. Об’єктом 

дослідження виступають господарські операції з обліку 

грошових коштів на рахунках в банках, що відбуваються в 

ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD. В роботі розглянуто 

теоретичні положення первинного, аналітичного і 

синтетичного обліку та аудиту грошових коштів на 

рахунках в банках. Висвітлено стан обліку та аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках, запропоновано 

шляхи удосконалення обліку та аудиту грошових коштів 

на рахунках в банках.  

Наукова новизна отриманих результатів: полягає в 

уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання.  
Ключові слова: грошові кошти, безготівкові 

розрахунки, поточні рахунки, первинна документація, 

платіжне доручення, аудит, автоматизація обліку. 

 

SUMMARY 

Kukharenko IP «Accounting and Auditing of Cash on 

Bank Accounts (According to LLC Obriy Agro Firm LTD 



 

of Talalaev District of Chernihiv Region)». - On the rights 

of the manuscript. 

The purpose of this master's thesis is to study the 

theoretical aspects of accounting and auditing of funds in bank 

accounts; the state of accounting and audit of funds in bank 

accounts at a particular enterprise and the development of 

improving their accounting. 

The master's degree work is carried out on materials of 

LLC Obriy Agro Firm LTD of Talalaev District of Chernihiv 

Region. The object of the study is the business operations of 

accounting for funds in the accounts with banks, which occur 

in LLC Obriy Agro Firm LTD. The master's thesis deals with 

the theoretical provisions of primary, analytical and synthetic 

accounting and auditing of funds in bank accounts. The state of 

accounting and auditing of cash on bank accounts is presented, 

ways of improvement of accounting and audit of cash on bank 

accounts are suggested. 

Scientific novelty of the obtained results is to clarify 

the theoretical provisions and to develop practical 

recommendations for improving the accounting and auditing of 

inventory in the enterprise in modern conditions of 

management. 

Keywords: cash, non-cash payments, current accounts, 

primary documentation, payment order, audit, accounting 

automation. 
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