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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Грошові кошти відносяться до 

тих особливих категорій, які завжди були найбільш 

актуальними в економічній думці, так як в процесі 

грошового руху найбільшою мірою проявляються і 

реалізуються інтереси суб’єктів ринку. Через гроші, їх 

функції кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому 

грошова система і визначає взаємозв’язок між 

виробництвом, обміном, розподілом і споживанням. 

Ефективність управлінських рішень на рівні підприємств 

залежить від оперативності та достовірності інформації 

щодо руху грошових коштів від поточної господарської 

діяльності та руху грошових коштів, пов’язаного з 

розвитком підприємства. Тому важливим завданням є 

удосконалення інформаційного забезпечення процесу 

прийняття рішень щодо руху грошових коштів на основі 

вирішення проблем методики і організації його обліку та 

аудиту. 

Питання методики та організації бухгалтерського 

обліку та контролю руху грошових коштів знайшли 

відображення у дослідженнях вітчизняних та закордонних 

науковців Адамса Р., Дефліза Ф., Томаса Р., Хелферта Е., 

Хікса Д., Білухи М.Т., Болюха М.А., Бутинеця Ф.Ф., 

Вериги Ю.А., Герасимовича А.М., Голова C.Ф., 

Малюги Н.М., Мниха Є.В., Пархоменкр В.М., 

Осадчого Ю.І., Савченка В.Я., Хом’яка Р.Л., Шевчука В.О. 

та інших. Їх рекомендації спрямовані на удосконалення 

обліку, контролю та аналізу руху грошових коштів в 

операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності. Втім, 

незважаючи на вагомий внесок закордонних та 

вітчизняних вчених у розвиток обліку та аудиту руху 

грошових коштів, актуальною залишається проблема 

вдосконалення їх методики та організації обліку, що 



обумовлено потребами технічної модернізації та 

підвищення ефективності поточної виробничо-комерційної 

діяльності вітчизняних аграрних підприємств.  

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 на аграрних підприємствах. 

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 
роботи є розробка теоретичних засад та практичних 
рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту 
грошових коштів в касі на аграрних підприємствах. 

Мета магістерської роботи обумовила необхідністю 
вирішення наступних завдань: 

- визначити склад грошових коштів, види грошових 
потоків та завдання їх обліку;  

- розкрити порядок організації роботи в касі; 
- обґрунтувати місце аудиту в системі контролю, а 

також нормативно-правове та фактографічне забезпечення 
аудиту грошових коштів в касі 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 
діяльності аграрних підприємств (за даними діяльності 
ДП «Світанок»); 

- розкрити сучасний стан організації обліку на 

аграрних підприємствах, вивчити методику обліку та 

аудиту грошових коштів в касі (за даними діяльності 

ДП «Світанок»); 

- обґрунтувати шляхи удосконалення обліку 

грошових коштів в касі на аграрних підприємствах; 



- визначити шляхи ефективної та раціональної 

організації та ведення аудиту грошових коштів в касі у 

сучасних умовах і запропонувати адекватні цим умовам 

форми і методи їх здійснення; 

- здійснити економічне обґрунтування запропонованих 

напрямів удосконалення обліку та аудиту грошових коштів 

в касі на аграрних підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес обліково-

аудиторського забезпечення грошових коштів в касі на 

аграрних підприємствах.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту грошових коштів в 

касі на аграрних підприємствах.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічну 

основу дослідження становить сукупність 

загальнонаукових та спеціалізованих принципів, положень 

і методів наукового пізнання, використання яких 

обґрунтовано завданнями дослідження. Для досягнення 

поставленої мети використані такі методи: аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, аналогія, абстрагування – при 

уточненні економічної сутності та вдосконаленні 

класифікації руху грошових коштів; порівняння, 

групування, моделювання та методи дослідження 

документів – при удосконаленні обліку та аудиту руху 

грошових коштів в касі.  

Інформаційною базою дослідження були 

законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та 

Кабінету Міністрів України, Президента України, 

Національного банку України, рішення Аудиторської 

палати України, первинні документи, регістри 

синтетичного і аналітичного обліку, фінансова, податкова 

та статистична звітність ДП «Світанок», літературні 

джерела, а також результати власних досліджень та 

розрахунків. 



Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методичних основ та 

прикладних засад щодо удосконалення обліку та аудиту 

грошових коштів в касі на аграрних підприємствах. 
В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 
розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 

удосконалено: 
- класифікацію руху грошових коштів аграрних 

підприємств, в основу якої покладено формування 
достовірної основі інформаційної системи обліку та аудиту 
руху грошових коштів з метою забезпечення 
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;  

- методичні засади аудиту грошових коштів у 
національній валюті, яка на відміну від існуючих включає: 
анкету, загальний план проведення аудиту, програму 
аудиту, що дасть змогу аудитору охопити всі аспекти 
обліку касових операцій на підприємстві, дослідити 
правильність, своєчасність, законність відображення в 
обліку грошових коштів у національній валюті, вчасно 
виявити порушення, провести якісний внутрішній аудит та 
підвищити ефективність діяльності підприємства.  

набуло подальшого розвитку: 
- визначення економічної сутності руху грошових 

коштів як системи розподілених у часі надходження та 
витрачання грошових коштів, що перебувають у процесі 
безперервного кругообігу, генеруються господарською 
діяльністю підприємства, визначають ефективність цієї 
діяльності, виступають зовнішньою ознакою 
функціонування підприємства, обліковуються на 
відповідних рахунках і є важливим об’єктом контролю та 
аналізу; 

- методика забезпечення фінансової стійкості та 

платоспроможності аграрного підприємства шляхом 

розробки матриці контролю тривалості фінансового циклу 



як важливого інструменту обґрунтування рішень щодо 

авансування грошових коштів у операційні оборотні 

активи. 
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 магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з організації та ведення обліку 

та аудиту розрахунків покупцями і замовниками на 

агарних підприємствах. Результати дослідження прийняті 

до впровадження у практичну діяльність аграрного 

підприємства – ДП «Світанок» Балаклійського району, 

Харківської області.  

Апробація результатів магістерської роботи. 
Основні результати магістерської роботи доповідалися, 

обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-

практичних конференціях, зокрема на Всеукраїнській 

науково-практичній Інтернет-конференції «Основні 

напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах євроінтеграції» (м. Харків, 

ХНТУСГ, 28 травня 2019 р.) та Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій 20-річчю з дня 

заснування кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ (м. Харків, 

ХНТУСГ, 5 листопада 2019 року). 

Публікації. За результатами дослідження 

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

друк. арк., у тому числі – 1 стаття у віснику студентського 

товариства, 2 публікації у матеріалах міжнародних науково-

практичних конференціях та форумах. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 

Основний зміст роботи викладений на 96 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел 



із 98 найменувань, містить 11 таблиць, 3 рисунки та 18 

додатків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення 

обліку та аудиту касових операцій» обґрунтовано склад 

грошових коштів та завдання їх обліку, розкрито 

класифікацію грошових потоків за видами діяльності, 

висвітлено організацію роботи в касі, представлено місце 

аудиту в системі контролю, а також нормативно-правове та 

фактографічне забезпечення аудиту грошових коштів в касі.  

У другому розділі «Стан обліку та аудиту грошових 

коштів в касі» надано організаційно-економічну 

характеристика підприємства, розкрито сутність ліміту 

залишку готівки в касі та порядок його розрахунку, 

представлено первинний облік, синтетичний і аналітичний 

облік касових операцій на прикладі конкретного 

підприємства, досліджено методику проведення аудиту 

грошових коштів в касі та порядок оформлення підсумків 

аудиторського дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів в касі» представлено шляхи 

удосконалення обліку та аудиту грошових коштів в касі при 

діючій формі обліку, розроблено пропозиції щодо здійснення 

аудиту в умовах застосування комп’ютерних технологій на 

аграрних підприємствах. 
 

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 аудиту грошових коштів в касі 

на аграрних підприємствах.  



За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 

1. Дослідження економічної сутності руху грошових 

коштів дозволило визначити його як систему розподілених 

у часі надходжень та витрачань грошових коштів, що 

перебувають у процесі безперервного кругообігу, 

генеруються господарською діяльністю підприємства, 

визначають ефективність цієї діяльності, виступають 

зовнішньою ознакою функціонування підприємства, 

обліковуються на відповідних рахунках і є важливим 

об’єктом контролю та аналізу. Таке визначення більш 

повно характеризує економічну сутність руху грошових 

коштів та вказує на його важливу роль у процесі 

функціонування господарського механізму підприємства. 

2. З метою обґрунтування економічних засад 

інформаційної системи обліку, контролю та аналізу руху 

грошових коштів запропоновано вдосконалену 

багаторівневу класифікацію руху грошових коштів, що 

передбачає поділ руху грошових коштів за тривалістю 

формування на рух грошових коштів від поточної 

господарської діяльності та рух грошових коштів, що 

пов’язаний з розвитком підприємства. 

3. Проведено оцінку основних економічних та 

фінансових показників ДП «Світанок» Балаклійського 

району Харківської області, яке обрано господарським 

об’єктом досліджень в магістерській роботі. У період 2016-

2018 рр. у діяльності підприємства відбулося збільшення 

обсягів виробництва валової продукції та товарної 

продукції в порівнянні з базовим 2016 р., так у 2018 р. 

валової продукції в постійних цінах 2010 р. було 

вироблено на 86,5% більше у порівнянні з 2016 р., а 

товарної за цей же період – на 77,4% більше. В той же час 

ріст виробництва та обсягів реалізації не дав позитивних 

кінцевих результатів, у 2018 р. рентабельність 



підприємства набула від’ємного значення – 5,3%. Крім 

того, у ДП «Світанок» наявна нестача нормальних джерел 

покриття запасів і витрат, яка в 2018 р. становить 4645,0 

тис. грн. Показники фінансової стійкості за останні два 

роки свідчать, що у ДП «Світанок» кризовий тип 

фінансової стійкості, тобто запаси і витрати не 

покриваються всіма видами можливих джерел їх 

забезпечення.  

4. В контексті предметно-обєктної сфери 

дослідження був проведений детальний аналіз показників 

ліквідності та платоспроможності ДП «Світанок». 

Коефіцієнт поточної ліквідності у 2018 р. зріс по 

відношенню до 2017 р. і перевищив значення, що 

рекомендується, в півтора рази і склав 2,92 од. Показники 

швидкої та абсолютної ліквідності в за три роки, що 

аналізуються, не відповідають рекомендованому 

значенню, що свідчить про проблеми з розрахунками 

впродовж трьох місяців-півроку та з оперативними 

розрахунками. Підприємству для покращення фінансового 

стану необхідно мати більше активів, які можна швидко 

конвертувати в грошові кошти, джерелом яких, в першу 

чергу, повинні стати прибутки основної діяльності.  

5. Для облікового узагальнення інформації про 

діяльність підприємства в ДП «Світанок» використовують 

меморіально-ордерну форму обліку. Меморіально-ордерна 

форма обліку відрізняється простотою побудови облікових 

регістрів, дає можливість рівномірно розподілити весь 

обсяг облікових робіт між працівниками бухгалтерії. До 

недоліків цієї форми можна віднести: багаторазовість 

запису тих самих господарських операцій; трудомісткість 

підрахунків при перевірці підсумків регістрів; відставання 

аналітичного обліку від синтетичного; неузгодженість 

регістрів за своєю побудовою з даними відповідних 

звітних форм.  



6. Розроблена методика аудиту грошових коштів у 
національній валюті, яка на відміну від сучасних включає: 
анкету, загальний план проведення аудиту, програму 
аудиту, що дасть змогу аудитору охопити всі аспекти 
обліку касових операцій на підприємстві, дослідити 
правильність, своєчасність, законність відображення в 
обліку грошових коштів у національній валюті, вчасно 
виявити порушення, провести якісний внутрішній аудит та 
підвищити ефективність діяльності підприємства.  

7. Запропоновано науково-прикладні засади до 
автоматизації бухгалтерського обліку та аудиту грошових 
коштів в касі аграрних підприємств. Запропоновано 
продукти автоматизації обліку та контролю для аграрних 
підприємств з врахуванням конкретної специфіки їх 
діяльності, особливостей обліку та комплексних завдань, 
які виникають у зв’язку з веденням того чи іншого виду 
діяльності.  

8. Обгрунтовано напрями укріплення 

платоспроможності та фіннасової стійкості аграрних 

підприємств шляхом розробки матриці контролю 

тривалості фінансового циклу як важливого інструменту 

обґрунтування рішень щодо авансування грошових коштів 

у операційні оборотні активи. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Горбач П.Є. Облік та аудит грошових коштів в 

касі (за даними ДП «Світанок» Балаклійського району, 

Харківської області) – На правах рукопису. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота на здобуття 

ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування». – Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка, Харків, 2019 р. 
 

Дослідження присвячене теоретично-методичному 
обґрунтуванню та розробці практичних рекомендацій з 
удосконалення обліку та аудиту грошових коштів в касі на 
аграрних підприємствах. 

Обґрунтовано економічну сутність руху грошових 

коштів та їх важливу роль у процесі функціонування 

господарського механізму підприємства. 

Запропоновано вдосконалену класифікацію руху 

грошових коштів, що передбачає поділ руху грошових 

коштів за тривалістю формування на рух грошових коштів 

від поточної господарської діяльності та рух грошових 

коштів, що пов’язаний з розвитком підприємства. 

Проведено оцінку основних економічних та 

фінансових показників ДП «Світанок» Балаклійського 

району Харківської області з акцентом на аналіз 

ліквідності, платоспроможності та фінансовій стійкості 



підприємства.  

Розкрито особливості організації бухгалтерського 

обліку загалом, та обліку грошових коштів зокрема. 

Виділено переваги та недоліки діючої системи обліку в 

ДП «Світанок».  
Розроблено шляхи удосконалення бухгалтерського 

обліку, контролю та аналізу грошових коштів. 
Запропоновано науково-прикладні засади до автоматизації 
бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів в касі 
аграрних підприємств. Удосконалена методика аудиту 
грошових коштів у національній валюті. Вдосконалено 
матрицю контролю тривалості фінансового циклу як 
важливий інструмент обґрунтування рішень щодо 
авансування грошових коштів у операційні оборотні 
активи. 

Ключові слова: гроші, готівка, грошові потоки, 

каса, облік грошових коштів, методика аудит готівки у 

касі, автоматизація бухгалтерського обліку.  

 
SUMMARY 

 

Gorbach P.E. Accounting and audit of cash at the 

box office (according to the enterprise «Svitanok») – 

Manuscript. 
Qualification (Master's) work for the degree of Master’s 

degree in specialty 071 «Accounting and taxation». – Kharkiv 
Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, 
Kharkiv, 2019 

 
The research is devoted to the theoretical and 

methodological substantiation and development of practical 
recommendations for improving the accounting and audit of 
cash at the cash desk at agricultural enterprises. 

The economic essence of cash flow and their important 
role in the functioning of the economic mechanism of the 
enterprise are substantiated. 



An improved classification of cash flows is proposed, 
which provides for the division of cash flows by duration of 
formation into cash flows from current business activities and 
cash flows related to the development of the enterprise. 

The main economic and financial indicators of the 
enterprise «Svitanok» with an emphasis on the analysis of 
liquidity, solvency and financial stability of the enterprise are 
conducted. 

The peculiarities of accounting organization in general 
and cash accounting in particular are revealed. The advantages 
and disadvantages of the current accounting system in dawn 
enterprises are highlighted. 

Ways to improve accounting, control and analysis of 
cash have been developed. The scientific and applied principles 
for the automation of accounting and auditing of funds at the 
cash desk of agricultural enterprises are offered. Improved 
methodology for auditing cash in national currency. The matrix 
for controlling the duration of the financial cycle has been 
improved as an important tool for substantiating cash advance 
decisions in operating current assets. 

Keywords: money, cash, cash flows, cash accounting, 
cash audit technique at cash desk, accounting automation. 


