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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Функціонування підприємства – 

це складний динамічний процес, що є результатом 

неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із 

проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних 

умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів 

операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є 

запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і 

реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми 

неможливе без глибоких досліджень економічних 

механізмів, що визначають грошові потоки кожного 

окремого суб’єкта господарювання. Таким чином, існує  

потреба в розробці методики обліку, контролю і аналізу 

грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості 

прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та 

ризику, розробці системи аналітичних і модельних засобів 

управління коштами. Необхідність в організації обліку, 

контролю та економічного аналізу грошових потоків на 

підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб 

фінансового управління, що стоять на рівні проблеми 

виживання окремих підприємств, галузей і виходу із 

кризового стану економічної системи в цілому. 

Питання теорії та практики обліку, контролю 

грошових коштів досліджують такі  автори як Бутинець 

Ф.Ф., Горицька Н., Киржа Ю. П, Хомин П. Я. Питання 

економічного аналізу грошових потоків висвітлюються 

ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у 

вітчизняних спеціалізованих виданнях. Свій внесок у 

розробку аналітичного забезпечення управління грошовими 

потоками зробили вітчизняні економісти:  Береза Л. С., Голов 

С. Ф., Лігоненко Л.О., Бутинець Ф. Ф , Голов С. Ф , Петряєва, 

3. Ф., Савицька, Г.В та інші. Водночас у вітчизняному 

доробку бракує окремих комплексних завершених 



досліджень з питань управління грошовими потоками, які б 

розширили межі традиційного аналізу, сформували 

конкретні підходи до розробки аналітичного забезпечення 

управління ними, запропонували конкретні шляхи виходу 

підприємств із стану неплатоспроможності тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами. Магістерська робота виконувалася відповідно до 

плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 

Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра 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 грошових коштів 

в касі.  

Метою роботи є розробка теоретичних засад та 

практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів у касі аграрних підприємств.  

Мета дипломної магістерської роботи обумовила 

необхідність вирішення наступних завдань: 

- визначити cклад грошових коштів та завдання їх 

обліку в діяльності аграрного підприємства, дослідити 

класифікацію грошових потоків за видами діяльності; 

- дослідити специфіку організації роботи в касі 

аграрного підприємства; 

- розкрити місце аудиту в системі контролю, 

нормативно-правове та фактографічне забезпечення аудиту 

грошових коштів в касі; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 

діяльності аграрних підприємств (на прикладі 

Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького 

району, Харківської області).  

- встановити проблемні моменти, що виникають на 



практиці при обліковому забезпеченні та контролі 

операцій з грошовими коштами у касі на аграрних 

підприємствах (на прикладі Липковатівського аграрного 

коледжу Нововодолазького району, Харківської області); 

- обґрунтувати напрями удосконалення обліку 

грошових коштів в касі при діючій формі обліку на 

досліджуваному підприємстві; 

- запропонувати заходи з організації грошових 

коштів в касі досліджуваного підприємства при 

автоматизованій формі обліку; 

- визначити напрями ефективної системи контролю 

(аудиту) грошових коштів в касі у сучасних умовах і 

запропонувати адекватні цим умовам форми і методи її 

здійснення. 

Об’єктом дослідження є процес обліково-

контрольного забезпечення грошових коштів у касі 

підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту грошових коштів у 

касі підприємства.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічну 

основу дослідження становить сукупність 

загальнонаукових та спеціалізованих принципів, положень 

і методів наукового пізнання, використання яких 

обґрунтовано завданнями дослідження. З метою вирішення 

поставлених у роботі завдань у ході дослідження 

використовувалися такі методи: аналізу та синтезу – під 

час з’ясування економічної сутності грошових коштів, а 

також теоретичного осмислення принципів і проблем їх 

обліку, уточнення понятійно-термінологічного апарату; 

системний підхід та логічне моделювання – під час 

виявлення чинників, що зумовлюють специфіку обліку 

досліджуваних операцій; методи групування та порівняння 

– під час розробки класифікації грошових потоків, 



опрацювання нормативно-правового забезпечення 

здійснення та відображення в обліку касових операцій; 

метод наукового абстрагування – для дослідження й 

узагальнення окремих компонентів господарських 

операцій з грошовими коштами; метод проектування – для 

розробки рекомендацій щодо вдосконалення обліку 

грошових коштів та структури облікових регістрів у 

процесі застосування інформаційних систем; таблично-

графічний метод – для наочного відображення результатів 

дослідження тощо. 

Інформаційною базою дослідження були 

нормативні документи, законодавчі акти України, що є 

правовою основою діяльності підприємств, міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку, зведені статистичні 

матеріали Державного комітету статистики України; 

наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів, матеріали періодичної преси, а також дані 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького 

району, Харківської області, а також результати власних 

досліджень й розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні на теоретичному та практичному рівні завдань 

щодо удосконалення обліку та аудиту грошових коштів у касі 

підприємств. 

В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 

розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 

удосконалено: 

-  загальну структурно-логічну аудиту грошових 

розрахунків відповідно до сучасних положень і стандартів 

бухгалтерського обліку та аудиту, що підвищує 

ефективність проведення якісного аналізу фінансових 

результатів підприємства; 



- рекомендації щодо ряду факторів, які визначають 

динаміку грошових коштів і впливають на величину 

фінансового стану господарюючого суб'єкту та 

підвищують якість інформації, що надається користувачам. 

набуло подальшого розвитку: 

- теоретичні питання формування та розподілу 

грошового потоку діяльності у системі бухгалтерського 

обліку підприємства.  

- науково-практичні підходи до автоматизації 

обліку та аудиту касових операцій аграрних підприємств з 

врахуванням розвитку сучасного інформаційного 

забезпечення та діючих нормативно-правових обмежень 

щодо використання окремих програмних продуктів та їх 

обслуговування, що діють в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота 

є самостійно виконаною завершеною науковою працею, в 

якій викладено авторський підхід до вирішення 

поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 
Основні положення дипломної магістерської роботи 

доведені до рівня практичних рекомендацій з організації та 

проведення обліку та аудиту грошових коштів у касі  на 

агарних підприємствах. Результати дослідження прийняті 

до впровадження у практичну діяльність аграрного 

підприємства Липковатівського аграрного коледжу 

Нововодолазького району, Харківської області.   

Апробація результатів магістерської роботи. 
Основні результати магістерської роботи доповідалися, 

обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-

практичних конференціях, зокрема на XV Міжнародному 

форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у 

XXI сторіччі» (м. Харків, ХНТУСГ, 4-5 квітня 2019 р.) та І 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 



«Напрями розвитку технологічних систем і логістики в 

АПВ» (11-12 квітня 2019 року), м. Харків. 

Публікації. За результатами дослідження 

опубліковано 3 наукових праці загальним обсягом 0,2 ум.-

друк. арк. у матеріалах міжнародних науково-практичних 

конференціях та форумах. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 

Основний зміст роботи викладений на 116 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел 

із 101 найменувань, містить 16 таблиць, 3 рисунки та 3 

додатки. 
 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення 

обліку та аудиту касових операцій» розглянуто cклад 

грошових коштів та завдання їх обліку в діяльності 

аграрного підприємства, класифікацію грошових потоків 

за видами діяльності, досліджено специфіку організації 

роботи в касі аграрного підприємства; розкрито місце 

аудиту в системі контролю, нормативно-правове та 

фактографічне забезпечення аудиту грошових коштів в 

касі. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

грошових коштів в касі» приведено організаційно-

економічну характеристику підприємства, економічний 

зміст розрахунків з використанням грошових коштів та 

завдання їх обліку, досліджено первинний, синтетичний і 

аналітичний облік грошових коштів, методику проведення 

аудиту розрахунків грошових коштів, порядок оформлення 

підсумкової документації за результатами аудиту 

грошових коштів. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів в касі» запропоновано шляхи 

удосконалення обліку та аналізу грошових коштів при 

діючій формі обліку, запропоновано напрями розвитку 

внутрішньогосподарського аудиту грошових коштів, а 

також обґрунтовано здійснення аудиту в умовах 

застосування комп’ютерних технологій.  
 

 



ВИСНОВКИ 
 

Отримані в ході дослідження результати 

магістерської дипломної роботи вирішують важливе 

науково-практичне завдання щодо обґрунтування 

теоретично-методичних засад та практичних рекомендацій 

з удосконалення обліку та аналізу грошових коштів 

аграрного підприємства.  

За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 
1. Розглянуто теоретичні аспекти формування 

грошових потоків підприємства. Встановлено, що грошові 
кошти в діяльності підприємств відіграють визначальну 
роль. Грошові кошти присутні на початковому та 
кінцевому етапах облікового циклу, який включає 
придбання товарів, виробництво продукції, виконання 
робіт, надання послуг, а також отримання виручки. Роль 
грошових коштів на підприємстві є багатогранною. 
Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, 
пов’язані з рухом грошових коштів, проведенням 
розрахунків між підприємствами. Тому одним із важливих 
завдань облікової системи на підприємстві є організація 
обліку грошових коштів. 

2. Функціонування підприємства неможливе 
без використання фінансових ресурсів. Основне місце 
серед вказаної сукупності займають грошові кошти. Їх 
надходження та витрачання формується в результаті 
господарських операцій 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. Таким чином, 
ефективність управління найбільш ліквідними ресурсами, 
що залежить від своєчасного та оптимального контролю 



використання коштів, визначає рівень фінансової 
стабільності й можливість подальшого розвитку 
підприємства.  

3. Сутність грошей змінюється адекватно 
змінам характеру суспільних відносин, у яких вони 
функціонують . Важливим елементом побудови обліку 
коштів є система рахунків .Для обліку готівки та руху 
коштів за кожним місцем зберігання і кожним видом 
призначення згідно з діючим планом передбачено певний 
рахунок і для обліку готівки і руху коштів у обороті , що 
зберігаються в банку в національній валюті. Таким чином 
ведення обліку грошових коштів, контролю та 
цілеспрямованого використання дає змогу підприємствам 
контролювати свої видатки, надходження, розрахунки, а 
також здійснювати фінансово вигідні грошові операції 

4. У структурі тованої продукції підприємства 
переважає рослинна продукція – зернові та зернобобові, 
пшениця озима, соняшник. Що стосується тваринництва, 
то товарна продукція була відображена у звітності у 2016 
та 2018 роках, проте питома вага у структурі продукції 
підприємства сягає від 20 % у 2016 р. до 37% у 2018 р. 
Якщо звернути увагу на показники 2018 р., то треба 
відмітити, що коефіцієнт поточної ліквідності відповідає 
рекомендованому значенню і перевищує його більше ніж в 
сім разів, що свідчить про можливість підприємства 
розрахуватися зі своїми поточними зобов’язаннями 
впродовж року, але, в той же час, в динаміці цей показник 
в порівнянні з 2017 р. значно скоротився. Варто зазначити, 
що у період 2017-2018 рр. ці показники перевищували 
рекомендовані значення, а отже їх зниження свідчить про 
погіршення фінансового стану. Потреба  у нормальних 
джерелах покриття запасів і витрат порівняно з минулим 
роком на підприємстві задоволена у повній мірі. Тобто, 
показники фінансової стійкості за три  роки свідчать, що у 
ЛАК абсолютна фінансова стійкість, тобто запаси і 



витрати покриваються всіма видами можливих джерел їх 
забезпечення (власних, позикових та ін.). Дана тенденція є 
позитивним фактором, який сприятиме розвитку 
підприємства.  

5. Аналізуючи оборотність грошових коштів 
підприємства варто зазначити, що кількість оборотів 
протягом аналізованого періоду постійно збільшується. За 
період 2016-2018 рр. ця зміна склала 82, тобто протягом 
року грошові кошти стали обертатися на 82 дні швидше. 

6. Для кожного підприємства дуже важливим є 
встановлення ліміту залишку готівки в касі та дотримання 
рівня зазначеного показника. Особливо ретельно необхідно 
аналізувати повноту і своєчасність оприбуткування грошей 
у касу, одержаних із поточних рахунків у банку, 
встановлювати шляхом зустрічної і взаємної звірки даних 
виписок банку із рахунків підприємств, корінців грошових 
чекових книжок, прибуткових і видаткових касових 
ордерів і записів узагальненої інформації про рух 
грошових коштів у касі протягом дня – касовій книзі. 

7. Основним джерелом надходження готівки до 
каси ЛАК є виручка від реалізації товарів. Також 
джерелами надходження готівки до каси можуть бути 
погашення дебіторської заборгованості, одержання коштів 
з банку для видачі підзвітним особам, оприбуткування 
надлишків готівки тощо. Рахунок 30 «Каса» призначений 
для узагальнення інформації про наявність та рух 
грошових коштів в касі підприємства. Рахунок 30 – 
активний, балансовий, призначений для обліку 
господарських засобів підприємства, має субрахунки 301 
«Каса в національній валюті», 302 «Каса в іноземній 
валюті». По дебету рахунку 30 «Каса» відображається 
надходження грошових коштів до каси підприємства, по 
кредиту – виплата готівки із каси підприємства. Дебетове 
сальдо надає інформацію про суму грошових коштів у касі 
підприємства на певну дату. 



8. В умовах переходу до ринкової економіки 
роль аудиту грошових коштів набуває великого значення, 
бо вони є найбільш рухомими і ліквідними активами 
підприємства. Найбільшу рухомість мають готівкові гроші, 
рух яких здійснюється за допомогою касових операцій. 
Аудит касових операцій проводиться за планом, що 
включає основні питання. До складання плану і програми 
перевірки аудитор має оцінити внутрішній контроль за 
рухом і збереженням готівки або інших цінностей в касі, 
дотриманням касової дисципліни. Ефективність 
внутрішнього контролю, постановка бухгалтерського 
обліку, достовірність облікової інформації аудитор може 
оцінити при наявності достатньої кількості доказів.   

9. При складанні Звіту про рух грошових 
коштів виникають складнощі. Цей Звіт майже не 
пов’язаний з іншими формами фінансової звітності, лише 
показники залишку грошових коштів на початок і кінець 
звітного періоду (року) відображаються у Звіті про 
фінансовий стан підприємства.  

10. Для покращення методики складання Звіту 
про рух грошових коштів, на досліджуваному 
підприємстві, доцільно складати відомості відносно руху 
грошових коштів. У зв’язку із тим, що у формі Звіту про 
рух грошових коштів немає рядків для відображення даних 
про надходження і витрачання грошових коштів від 
кожного виду діяльності (операційної, інвестиційної та 
фінансової), доцільно розрахувати такі дані для отримання 
більш повної картини про залишки і рух грошових коштів. 
Такі дані можна звести у таблицю. 

11. Облік за електронною технологією є єдиною 
інформаційною системою управління грошовими коштами 
на підприємстві. Впровадження електронних документів у 
документообіг суттєво скорочує часові і вартісні витрати, 
суттєво підвищує надійність документообігу, дозволяє 
керівництву підприємства оперативно реагувати на зміни у 



грошовому обороті. Передумовою створення електронної 
форми обліку грошових коштів та їх потоків є 
універсальний автоматизований банк даних (АБД) за яким 
мережа АРМ фахівців забезпечує інформаційні потреби 
управління коштами в реальному часі операційного 
процесу, що дозволяє своєчасно корегувати негативні 
явища, які виникають у грошових потоках. 

12. Сучасні комп’ютерні технології для ведення 
бізнесу можуть бути різними: від правових баз даних типу 
«Юрисконсульт», «Ліга: Закон», які дають змогу швидко 
відшукати та роздрукувати необхідний законодавчий 
документ з бухгалтерського обліку, оподаткування, 
правового регулювання підприємницької діяльності, до 
потужних управлінських систем класу ERP, складовою 
яких є функціонально повні системи організаційного 
управління з елементами бухгалтерського обліку, 
планування, діловодства, модулями для прийняття рішень, 
які надають допомогу у вирішенні основного завдання 
здійснення підприємницької діяльності – отриманні 
прибутку. Під час автоматизації бухгалтерського обліку 
важливо, щоб це збільшило ефективність роботи 
бухгалтерії і поліпшило контроль за фінансово-
господарською діяльністю підприємства, що збільшить 
ефективність його роботи. Якщо для ведення 
бухгалтерського обліку існують спеціалізовані 
бухгалтерські програми різної складності, то автоматизація 
аудиту за допомогою комп’ютерних технологій в Україні 
знаходиться у стані зародження. Використання сучасних 
комп’ютерних технологій в аудиті дозволить підвищити 
науково-технічний рівень організації аудиту та сприятиме 
науковому обґрунтуванню його висновків. 
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Дослідження присвячене теоретично-методичному 
обґрунтуванню та розробці практичних рекомендацій з 
удосконалення обліку та грошових коштів у касі 
підприємства. 

Визначено cклад грошових коштів та завдання їх 

обліку в діяльності аграрного підприємства. 

Досліджено класифікацію грошових потоків за 

видами діяльності. 

Досліджено специфіку організації роботи в касі 

аграрного підприємства. 

Розкрито місце аудиту в системі контроля, 

нормативно-правове та фактографічне забезпечення аудиту 

грошових коштів в касі. 

Оцінено сучасний фінансово-економічний стан 

діяльності аграрних підприємств (на прикладі 

Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького 

району, Харківської області).  

Встановлено проблемні моменти, що виникають на 

практиці при обліковому забезпеченні та контролі 

операцій з грошовими коштами у касі на аграрних 

підприємствах (на прикладі Липковатівського аграрного 

коледжу Нововодолазького району, Харківської області); 

Обґрунтовано напрями удосконалення обліку 



грошових коштів в касі при діючій формі обліку на 

досліджуваному підприємстві; 

Запропоновано заходи з організації грошових 

коштів в касі досліджуваного підприємства при 

автоматизованій формі обліку; 

Визначено напрями ефективної системи контролю 

(аудиту) грошових коштів в касі у сучасних умовах і 

запропонувати адекватні цим умовам форми і методи її 

здійснення. 
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The research is devoted to the theoretical and 
methodological substantiation and development of practical 
recommendations for improving accounting and cash at the 
cash desk of the enterprise. 

The composition of cash and tasks of their accounting 
in the activity of agrarian enterprise are determined. 

The classification of cash flows by activity is 
investigated. 

The specifics of the organization of work in the cashier 
of the agricultural enterprise are investigated. 

The place of audit in the control system, regulatory and 
factual support of the audit of cash at the cash desk is 
disclosed. 



The current financial and economic state of activity of 
agrarian enterprises (on the example of the Lipkovat 
Agricultural College of Novodolazhsky district, Kharkiv 
region) is estimated. 

Identified problematic issues that arise in practice in 
accounting and control of cash transactions at the cash desk at 
agricultural enterprises (on the example of the Lipkovat 
Agricultural College of Novodolazhsky district, Kharkiv 
region); 

The directions of improvement of accounting of cash in 
cash at the current form of accounting at the studied enterprise 
are substantiated; 

The measures on organization of cash at the cash desk 
of the studied enterprise under the automated form of 
accounting are offered; 

The directions of an effective system of control (audit) 
of cash at the cash desk in modern conditions are determined 
and the forms and methods of its implementation, adequate to 
these conditions, are proposed. 

Keywords: cash, cash, agrarian enterprise, cash 
accounting, audit of cash settlements, accounting automation 


