
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту  

 

Кафедра обліку та аудиту 

 

 

ШАМРАЙ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

 

Реферат  

кваліфікаційної (магістерської) роботи 

 

ОБЛІК ТА АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ  

НА РАХУНКАХ В БАНКАХ  
(ЗА ДАНИМИ ДП «СВІТАНОК» БАЛАКЛІЙСЬКОГО 

РАЙОНУ, ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

(освітня програма «Облік і аудит») 
 

 

 

 

 

 

Науковий керівник:  

кандидат економічних наук, 

доцент 

Накісько Олександр Вікторович 
 

 

 
 

 

Харків – 2019



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сьогоднішній день, 

більшість підприємств перебувають у приватній власності, а 

тому власники зацікавленні у збереженні власного майна. 

Грошові кошти є найбільш рухливими активами, тому 

операції з ними носять масовий характер, стосуються 

практично всіх сфер фінансово-господарської діяльності та 

найбільш вразливі з точки зору порушень і зловживань. Але 

для того, щоб підприємство могло ефективно 

використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно 

правильно організувати облік їх руху та здійснювати 

незалежний контроль за їх наявністю, надходженням та 

витрачанням.  

Дослідженню обліку та аудиту грошових коштів 

приділяють увагу багато вітчизняних та зарубіжних вчених, 

зокрема Андерсон Х., Бутинець Ф.Ф., Власюк Г.В., 

Волик Н.Г., Маренич Т.Г., Мних Є.В., Накісько О.В., 

Пушкар М.С., Озерана В.О., Сопко В.В. та ін. Однак, на 

сьогодні існують проблеми теорії та практики, що 

стосуються інформаційного забезпечення грошового обігу, 

які вимагають формулювання завдань для їх вирішення, що 

робить дослідження даної теми актуальною та своєчасною. 

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 розроблено заходи з 

удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту грошових 

коштів на рахунках в банках. 



Мета та завдання магістерської роботи. Метою 

роботи є розробка теоретичних засад та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках аграрних 

підприємств.  

Мета дипломної магістерської роботи обумовила 

необхідність вирішення наступних завдань: 

- окреслити основні категорії, що стосуються обліку 

та аудиту грошових коштів на рахунках в банках, визначити 

склад грошових коштів підприємств та дослідити їх грошові 

потоки; 

- висвітлити основні тенденцій та перспектив 

розвитку безготівкових розрахунків в Україні з 

використанням рахунків в банках аграрних підприємств; 

- розкрити теоретичні та нормативно-правові основи 

регулювання аудиторської діяльності та аудиту грошових 

коштів на рахунках в банках аграрних підприємств; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 

діяльності аграрних підприємств (на прикладі ДП «Світанок» 

Балаклійського району, Харківської області); 

- встановити проблемні моменти, що виникають на 

практиці при обліковому забезпеченні та аудиті грошових 

коштів на рахунках в банках аграрних підприємств (на 

прикладі ДП «Світанок» Балаклійського району, Харківської 

області); 

- обґрунтувати напрями удосконалення обліку 

грошових коштів на рахунках в банках аграрних 

підприємств; 

- визначити шляхи ефективної та раціональної 

організації та ведення внутрішнього та зовнішнього аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках аграрних підприємств 

у сучасних умовах, і запропонувати адекватні цим умовам 

форми і методи їх здійснення. 

Об’єктом дослідження є процес обліково-



контрольного забезпечення руху грошових коштів на 

рахунках в банках аграрних підприємств.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту грошових коштів на 

рахунках в банках аграрних підприємств.  

Методи дослідження. На теоретичному рівні 

застосовувався діалектичний метод наукового пізнання та 

системний підхід при розгляді соціально-економічного 

середовища, у якому функціонують аграрні підприємства та 

здійснюється їх облік і аудит. За допомогою емпіричних 

методів (абстрагування, аналізу і синтезу, індукції і дедукції) 

проводилися дослідження господарського процесу, системи 

безготівкових розрахунків, обліку та аудиту, складових 

системи державного й внутрішнього контролю грошових 

коштів. Економіко-статистичні методи (порівняння, 

групування, табличний) використовувалися при оцінці 

ефективності діючої системи обліку та аудиту грошових 

коштів на рахунках в банках. Методи причинно-наслідкового 

зв’язку та абстрагування (при розробці пропозицій щодо 

удосконалення обліку та аудиту грошових коштів на 

рахунках в банках). 

Інформаційною базою дослідження були законодавчі 

та нормативно-правові акти Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Президента України, 

Національного банку України, Державної фіскальної служби 

України, рішення Аудиторської палати України, первинні 

документи, регістри синтетичного і аналітичного обліку, 

фінансова, податкова та статистична звітність на прикладі 

ДП «Світанок» Балаклійського району, Харківської області, 

літературні джерела, а також результати власних досліджень 

та розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні на теоретичному та практичному рівні завдань 



щодо удосконалення обліку та аудиту грошових коштів на 

рахунках в банках аграрних підприємств.  

В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 

розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 
удосконалено: 
- модель обліку грошових потоків із застосування 

управлінських транзитних рахунків забезпечує детальне 
відображення руху грошових потоків на аграрному 
підприємстві, має переваги в порівнянні із традиційною 
системою обліку з огляду на формування оперативної, 
достовірної й адекватної інформаційної бази, призначеної 
для забезпечення ефективного управління аграрним 
підприємством та підтримання його 
конкурентоспроможності на належному рівні;  

- науково-прикладні засади здійснення процесу 
формування бюджету грошових потоків аграрних 
підприємств, в основі якого лежить забезпечення 
синхронності грошових надходжень і видатків у 
плановому періоді; 

набули подальшого розвитку: 
- обгрунтування сутності дефініції «грошовий потiк 

пiдприємства», який запропоновано розуміти, як 
сукупнiсть розподiлених у часi надходжень i витрат 
грошових коштiв, рух яких є одним з головних об’єктiв 
управлiння, пов’язаний з чинниками лiквiдностi та ризику, 
впливає на рух активiв та капiталу пiдприємства, 
характеризується вiдносними розмiром, напрямком i 
часом; 

- науково-практичні підходи до організації 
автоматизації аудиту на аграрних підприємствах з 
використанням сучасного програмного забезпечення та з 
врахуванням завдань, які ставляться в процесі 
дослідження достовірності та повноти бухгалтерського 
обліку грошових коштів та виявлення резервів 



підвищення платоспроможності, ділової активності та 
фінансової стійкості зазначених суб’єктів 
господарювання.  

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 грошових коштів на рахунках в банках аграрних 

підприємств. 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 XV Міжнародному 

форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у 

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

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

20-річчю з дня заснування кафедри обліку та аудиту 

ХНТУСГ (м. Харків, ХНТУСГ, 5 листопада 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження 

опубліковано 3 наукових праці загальним обсягом 0,32 ум.-

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

товариства, 2 публікації у матеріалах міжнародної науково-

практичної конференції та форумі. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 

Основний зміст роботи викладений на 101 сторінці 

комп’ютерного тексту. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел 

із 129 найменувань, містить 10 таблиць, 4 рисунки та 19 

додатків. 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку 

та аудиту грошових коштів на рахунках в банках» 
висвітлено склад грошових коштів та завдання їх обліку, 

класифікацію грошових потоків за видами діяльності, 

визначено види рахунків в банках та порядок їх відкриття, 

закриття та зміни, обґрунтовано місце аудит в системі 

контролю та сутність, мету та завдання аудиту грошових 

коштів на рахунках в банках. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

грошових коштів на рахунках в банках» надано 

організаційно-економічну характеристика ДП «Світанок», 

розкрито первинний облік банківських операцій, 

синтетичний і аналітичний облік грошових коштів на 

поточних рахунках в національній валюті, висвітлено 

методику проведення аудиту грошових коштів на рахунках 

в банках та порядок оформлення підсумків аудиторського 

дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів на рахунках в банках» 
запропоновано шляхи удосконалення обліку грошових 

коштів на рахунках в банках при діючій формі обліку, 

розкрито організацію обліку грошових коштів на рахунках 

в банках при автоматизованій формі обліку та аудиту в 

умовах застосування комп’ютерних технологій. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Отримані в ході дослідження результати 

магістерської роботи вирішують важливе науково-

практичне завдання щодо обґрунтування теоретичних засад 

та практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів на рахунках в банках аграрних 

підприємств.  



За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 

1. На основі дослідження теоретичних та 

методологічних напрацювань зарубіжних і вітчизняних 

вчених-економістів виявлено відсутність єдиного, 

загальноприйнятого визначення поняття «грошові кошти». 

У роботі набула подальшого розвитку дана дефініція, 

сутність якої висвітлено в контексті відношення до 

процесу бухгалтерського обліку, а саме: грошові кошти – 

це найліквідніші активи підприємства, що можуть 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. Обгрунтовано сутність та класифікацію грошов 

потоків. Встановлено, що грошовий потiк пiдприємства є 

сукупнiстю розподiлених у часi надходжень i витрат 

грошових коштiв, рух яких є одним з головних об’єктiв 

управлiння, пов’язаний з чинниками лiквiдностi та ризику, 

впливає на рух активiв та капiталу пiдприємства, 

характеризується вiдносними розмiром, напрямком i 

часом. Формування грошових потоків на підприємстві 

характеризується різним рівнем їх значущості для 

забезпечення стабільності фінансово-господарської 

діяльності підприємства у короткостроковому та 

довгострокових періодах. Запропоновано класифікацію 

грошових потоків, яка орієнтована на формування 

достовірної інформації в бухгалтерському обліку про 

грошові кошти на рахунках в банках аграрних 

підприємств.  

3. Розкрито місце аудиту в системі контролю з 

деталізацією його на зовнішній та внутрішній. Доведено, 

що визначення в Законі «Про аудит фінансової звітності та 



аудиторську діяльність» є оптимальним з позиції практики 

реалізації аудиту як форми фінансового контролю. Також 

встановлено, що найефективнішим видом контролю, а, 

отже, й внутрішнього аудиту, вважається поточний 

контроль, в ході якого уже відомі певні наслідки процесів, 

що почалися, але ще можливо внести поправки у 

затверджені плани діяльності субєкта господарювання.  

4. Розкрито особливості діяльності та її основні 

економічні показники ДП «Світанок» Балаклійського 

району Харківської області. Встановлено, за період своєї 

діяльності в 2016-2018 рр. у підприємства відбулося значне 

нарощення виручки від реалізації, більше ніж на 77%. 

Втім, собівартість реалізованої продукції зростала 

більшими темпами 93%, що викликало у 2018 р. збитки від 

операційної діяльності підприємства в сумі 1516,2 тис. грн. 

Рівень збитковості за чистим прибутком склала 5,5%. 

У ДП «Світанок» наявна нестача нормальних джерел 

покриття запасів і витрат, яка в 2018 р. становить 

4645,0 тис. грн. Показники швидкої та абсолютної 

ліквідності за останні три роки не відповідають 

рекомендованому значенню, що свідчить про проблеми з 

розрахунками впродовж трьох місяців-півроку та з 

оперативними розрахунками.  

5. Встановлено, що у ДП «Світанок» 

використовують меморіально-ордерну форму обліку. Це 

викликає ряд проблем з оперативністю формування 

інформації для прийняття управлінських рішень 

керівництва підприємства. Ознайомлення з організацією та 

методикою здійснення обліку та контролю грошових 

коштів показує, що він орієнтований на ретроспективне 

відображення інформації, з метою складання фінансової 

звітності, відсутня політика щодо формування інформації 

для прогнозування грошових потоків, виявлення резервів 

підвищення платоспроможності та ділової активності 



підприємства засобами обліково-аналітичного 

забезпечення грошових коштів. Випадків порушення 

діючого законодавства щодо ведення безготівкових 

розрахунків та обліку грошових коштів на рахунках в 

банках виявлено не було. 

6. Визнаено, що в ДП «Світанок» до рахунку 31 

«Рахунки в банках» відкрито субрахунки: 311 «Поточні 

рахунки в національній валюті», на якому облічуються 

грошові кошти на поточному рахунку в ПАТ «Державний 

ощадний банк України»; субрахунок 313 «Інші рахунки в 

банку в національній валюті», на якому облічуються 

грошові кошти, що надходять для виплати лікарняних від 

Фонду соціального страхування; субрахунок 315 

«Спеціальні рахунки в національній валюті» для обліку 

коштів на рахунку у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість, відкритому платнику податку 

в органах Державної казначейської служби України, так як 

ДП «Світанок» є платником ПДВ.  

7. Окреслено методику аудиту грошових коштів на 

рахунках в банках в контексті наступних завдань: 

встановлення правильності відкриття депозитних та 

поточних рахунків; визначення законності використання 

банківських рахунків для здійснення діяльності; 

визначення законності списання сум з банківських 

рахунків; визначення ефективності використання 

грошових коштів, отриманих з поточного рахунку; 

встановлення правильності заповнення розрахункових 

документів; встановлення доцільності застосування 

окремих форм розрахунків з клієнтами; визначення 

своєчасності і повноти перерахування заборгованості 

клієнтам; виявлення повноти внесення грошових коштів із 

каси на поточні рахунки; виявлення повноти надходження 

короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій. 



8. У роботі визначено, що застосування 

бюджетування грошових потоків на аграрних підприємствах 

дозволить: забезпечити стабільну ліквідність і 

платоспроможність підприємства; проводити ефективну 

фінансову політику в сферах залучення позикових коштів; 

забезпечити раціональне розміщення тимчасово вільних 

коштів; здійснювати облік, аналіз і планування грошових 

потоків і утворюючих його центрів фінансової 

відповідальності. Встановлено, що при впровадженні 

бюджетування на сільськогосподарському підприємстві 

варто враховувати, що видатки, пов’язані із цим процесом, 

повинні бути зіставлені з економічним ефектом від його 

застосування. Щоб знизити витрати на розробку можливих 

варіантів бюджетів грошових потоків (і інших бюджетів), 

варто скористатися комп’ютерною технікою, що, зокрема, 

значно прискорить процеси бюджетування. 

9. В процесі дослідження встановлено, що 

застосування інформаційних технологій в обліку аграрних 

підприємств дасть змогу зменшити затрати на обробку 

даних, розраховувати точні дані, надавати оперативну і 

неупереджену інформацію для менеджерів та здійснювати 

управлінський контроль за виробничими процесами. 

Запропонована універсальна модель обліку грошових потоків 

із застосування управлінських транзитних рахунків 

забезпечує детальне відображення руху грошових потоків на 

аграрному підприємстві. Дана модель і методика обліку 

грошових потоків має істотні переваги в порівнянні із 

традиційною системою обліку з огляду на формування 

оперативної, достовірної й адекватної інформаційної бази, 

призначеної для забезпечення ефективного управління 

аграрним підприємством та підтримання його 

конкурентоспроможності на належному рівні. 

10. В роботі обґрунтовані науково-практичні 

підходи до організації автоматизації аудиту на аграрних 



підприємствах з використанням сучасного програмного 

забезпечення та з врахуванням завдань, які ставляться в 

процесі дослідження достовірності та повноти 

бухгалтерського обліку грошових коштів. 
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Шамрай О.М. «Облік та аудит грошових коштів 

на рахунках в банках (за даними ДП «Світанок» 

Балаклійського району, Харківської області)». – На 

правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 
освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 



оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 
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 на 
рахунках в банках аграрних підприємств. 

Висвітлено склад грошових коштів та завдання їх 

обліку, класифікацію грошових потоків за видами 

діяльності. 

Розкрито сучасні види рахунків в банках та порядок 

їх відкриття, закриття та зміни відповідно до діючого 

законодавства України. 

Обґрунтовано місце аудит в системі контролю та 

сутність, мету та завдання аудиту грошових коштів на 

рахунках в банках аграрних підприємств. 

Здійснено аналіз господарської діяльності 

ДП «Світанок» Балаклійського району Харківської області 

з акцентом на встановленні ліквідності, 

платоспроможності та фінансовій стійкості підприємства.  

Розкрито особливості організації бухгалтерського 

обліку загалом, та обліку грошових коштів зокрема. 

Виділено недоліки в організації обліку грошових коштів на 

підприємствах, які застосовують форми ведення обліку з 

ручною обробкою інформації.  
Розкрито теоретичні та нормативно-правові основи 

та методику здійснення аудиту грошових коштів на 
рахунках в банках аграрних підприємств. 

Запропонована модель автоматизованого обліку 

грошових потоків із застосування управлінських рахунків 

забезпечує детальне відображення руху грошових потоків 

на аграрному підприємстві.  
Обґрунтовано науково-практичні підходи до 

організації автоматизації аудиту на аграрних підприємствах. 
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SUMMARY 

 

Shamray O. «Accounting and Auditing of Cash on 
Bank Accounts (According to the enterprise «Svitanok»). – 
Manuscript. 

Qualification work for the Master’s degree in specialty 071 
«Accounting and taxation» (educational program «Accounting and 
Auditing»). – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical 
University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

Qualification work for the Master’s degree is devoted to 
the theoretical and methodological substantiation and 
development of practical recommendations for improving the 
accounting and audit of funds in the accounts of banks of 
agricultural enterprises. 

The composition of cash and tasks of their accounting, 
classification of cash flows by types of activity are covered. 

Modern types of bank accounts are disclosed and the 
procedure for their opening, closing and changes in accordance 
with the current legislation of Ukraine. 

The place of audit in the control system and the 
essence, purpose and task of audit of funds in the accounts of 
banks of agricultural enterprises are substantiated. 

The analysis of the economic activity of enterprise 
«Svitanok» with emphasis on establishing the liquidity, 
solvency and financial stability of the enterprise. 

The peculiarities of accounting organization in general 
and cash accounting in particular are revealed. The 
shortcomings in the organization of accounting of funds at the 
enterprises which use forms of accounting with manual 
processing of information are highlighted. 

The theoretical and normative-legal bases and methods 
of carrying out the audit of funds in the accounts of banks of 



agricultural enterprises are revealed. 
The proposed model of automated accounting of cash 

flows from the use of management accounts provides a detailed 
reflection of the movement of cash flows at an agricultural 
enterprise. 

Scientific and practical approaches to the organization 
of audit automation at agricultural enterprises are substantiated. 

Keywords: cash, cash flow, bank accounts, accounting, 
audit, automation. 


