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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНОЇ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Нормальну виробничу діяльність кожне 

підприємство може здійснювати лише при постійних зв’язках з 

іншими підприємствами за допомогою грошових коштів. Гроші 

відіграють важливу роль в економічному і соціальному розвитку 

суспільства. Сутність грошей змінюється адекватно змінам характеру 

суспільних відносин, в яких вони функціонують. Різноманітність і 

складність виробничих відносин, які втілюються в грошах, 

визначають множинність форм прояву самих грошей. Гроші 

виконують певні функції, головні з яких міри вартості, засобу обігу, 

засобу платежу, засобу нагромадження вартості і світових грошей. 

Незважаючи на різноманітність форм та функції грошей, вони 

є явищем, яке реально виявляється як єдиний, конкретний інструмент 

реалізації економічних відносин. До грошей як реального 

економічного інструменту економіка, насамперед ринок, висуває ряд 

вимог. Щоб відповідати цим вимогам, гроші повинні мати цілий 

спектр специфічних властивостей, які в сукупності визначають певну 

форму грошей, спричиняють їх еволюцію, надають грошам якісну 

відмінність від звичайних благ. Найбільш актуальними в сучасних 

умовах є такі властивості грошей: стабільність вартості, 

економічність, тривалість використання, однорідність, подільність, 

портативність.  

Кардинальні зміни в структурі та формах власності, в 

організації та управлінні виробництвом зумовлюють необхідність 

удосконалення системи облікової інформації, яка використовується 

для прийняття ефективних рішень. Гроші присутні на початковому та 

кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, 

виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх 

продаж і отримання  виручки. Готівковий обіг в Україні та важлива 

його складова – касові операції, представляють собою одну з 

найбільш складних і регламентованих сторін фінансово-господарської 

діяльності кожного підприємства. Великі фінансові санкції 

пояснюють підвищений інтерес контролюючих органів до операції з 

готівкою, а будь-яке порушення положень та інструкцій може 

викликати руйнівні наслідки для життєдіяльності підприємства.  
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В умовах ринкової економіки господарську діяльність 

мотивують головним чином майнові інтереси, що спричиняє потребу 

в засобах їх здійснення і захисту. До подібних обов’язкових і 

ефективних засобів відноситься аудит. Першочергове значення має 

формування достовірної інформаційної бази для правового захисту 

господарюючих суб’єктів при реалізації основних положень 

Господарського кодексу України. Аудит як система незалежного 

фінансового контролю і консультацій обумовлено неможливістю та 

малою ефективністю державного і відомчого контролю господарської 

діяльності. 

В сучасний момент в світовій практиці аудит набув значного 

поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість 

підприємства в особі його власників, державі в особі податкової 

адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та 

достовірності обліку і звітності. Розвитку аудиту сприяло також 

розмежування функцій та інтересів підприємців, коли власник для 

керування своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат 

управління. Для попередження недоліків, зловживань, приховування 

витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного 

присвоєння їх найманими керуючими власники змушені вдаватись до 

перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. 

Раціонально побудований бухгалтерський облік та аудит 

грошових коштів в касі на підприємствах створює умови для 

ефективного їх використання в господарській діяльності та, як 

результат, слугує чинником підвищення технічної, технологічної та 

економічної ефективності діяльності. Це зумовило вибір теми 

дипломної магістерської роботи «Облік та аудит грошових коштів у 

касі (за даними ПрАТ «Ульяновське» Богодухівського району 

Харківської області)».  

Проблемам обліку касових операцій приділялась увага 

багатьох вчених-економістів. Питання обліку готівки досліджені 

такими вченими, як Валентинова Т.А., Васильєв Г.О., Малахов В.А., 

Малій О.Г., Маренич Т.Г., Накісько О.В., Ковальова Т.В., Огійчук 

М.Ф., Сафонов С.В., Сук Л.М. та ін. Водночас слід відзначити потребу 

в подальшому розвитку здобутих вченими результатів, особливо за 

умови кардинальних змін законодавства та використання сучасних 

комп’ютерних технологій. 
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Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є 

обгрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту грошових коштів в касі в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання: 

- вивчити та узагальнити основну і спеціальну 

літературу з досліджуваної проблеми; 

- провести аналіз основних показників діяльності 

підприємства; 

- дати об'єктивну і кваліфіковану характеристику стану 

обліку та аудиту касових операцій; 

- розробити конкретні заходи щодо удосконалення 

обліку та аудиту грошових коштів в касі; 

- обґрунтувати висновки і пропозиції по темі 

дослідження. 

Об’єктом дослідження є процес організації обліку та аудиту 

грошових коштів в касі як складової облікової системи 

сільськогосподарського підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність господарських операцій 

з обліку руху готівки в касі сільськогосподарського підприємства. 

Методи дослідження. Дослідження проводилось із 

застосуванням наукових методів, які ґрунтуються на діалектичному 

методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки. При 

вивченні обліку та аудиту грошових коштів застосовувалися такі 

статистико-економічні методи: спостереження, порівняння, 

монографічний, порівняння, групування, аналізу. 

Інформаційною базою роботи є законодавчі та нормативні-

правові  України, матеріали періодичних видань, спеціальні науково-

практичні інформаційні джерела. Було використано дані річної 

фінансової та статистичної звітності за 2016 - 2018 роки, документи 

первинного обліку, регістри синтетичного та аналітичного обліку 

ПрАТ «Ульяновське». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

теоретичному обґрунтуванні й розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення обліку та аудиту касових операцій в 

сільськогосподарських підприємствах. 
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Основні положення і результати дослідження, що розкривають 

новизну дипломної магістерської роботи та виносяться на захист 

полягають у наступному: 

- удосконалено форми касових ордерів в напрямку ліквідації 

деяких реквізитів (код цільового використання) та доповнення 

клітинок для зазначення суми (грн і копійок), а також зміни кольору 

самих бланків первинних документів, що сприяє запобіганню 

зловживань при здійсненні готівкових розрахунків; 

- доповнено перелік вимог щодо заповнення касових ордерів 

положенням, згідно з яким реквізити які не заповнюються, необхідно 

обов’язково прокреслювати; 

- розроблено робочі документи з аудиту касових операцій, що 

сприяють якісному проведенню аудиту готівки в касі; 

- дістало подальшого розвитку узагальнення складових 

ефективного управління грошовими потоками на підприємствах, що 

дасть змогу знайти компроміс між необхідністю підтримувати певний 

обсяг грошових коштів для підвищення ліквідності підприємства і 

бажанням інвестувати тимчасово вільні кошти для забезпечення їх 

дохідності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку касових операцій, що 

сприятимуть підвищенню якості ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності. 

Особистий внесок здобувача. Дипломна магістерська робота 

є самостійно виконаною роботою. Наукові розробки, узагальнення, 

практичні пропозиції та висновки, що містяться в дипломній 

магістерській роботі  та виносяться на захист, одержані автором 

особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використані лише ті положення, які є результатом особистих 

досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження доповідались й одержали схвалення на Всеукраїнській 

науково-практичній Інтернет-конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах євроінтеграції» (м. Харків, 28 травня 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи розвитку обліку, 
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контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних 

процесів» (м. Харків, 05 листопада 2019 р.). 

Публікації. Результати магістерської роботи викладено в 5 

наукових працях загальним обсягом 1,1 ум. друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку літератури і 

додатків. Основна частина роботи займає 100 сторінок. Робота містить 

10 таблиць, 2 рисунки, 16 додатків. Список використаних джерел 

налічує 65 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

відображено наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів, особистий внесок здобувача та апробацію 

матеріалів магістерської роботи. 

У першому розділі «Теоретичні аспекти ведення обліку та 

аудиту касових операцій» розглянуто: склад грошових коштів та 

завдання їх обліку; порядок організації роботи в касі; сутність 

внутрішньогосподарського контролю грошових коштів; нормативно-

правове та фактографічне забезпечення аудиту готівки в касі. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту грошових коштів в 

касі» висвітлено: організаційно-економічну характеристику ПрАТ 

«Ульяновське» Богодухівського району Харківської області; 

організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; 

первинний, синтетичний та аналітичний облік касових операцій; 

методику проведення аудиту грошових коштів в касі; оформлення 

підсумків аудиторського дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

грошових коштів в касі» узагальнено: основні напрями удосконалення 

обліку грошових коштів в касі при діючій формі бухгалтерського 

обліку; особливості проведення аудиту при використанні 

комп’ютерної системи обробки інформації. 
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ВИСНОВКИ  

 

У дипломній магістерській роботі розглянуто теоретико-

методичні положення та запропоновано практичні рекомендації щодо 

удосконалення обліку та аудиту грошових коштів в касі в 

сільськогосподарських підприємствах. Висновки та пропозиції, 

сформовані на основі результатів дослідження, полягають у 

наступному: 

1. Готівковий обіг в Україні, і важлива його складова – 

касові операції, представляють собою одну з найбільш складних і 

регламентованих галузей фінансово-господарської діяльності будь-

якого підприємства. Значні фінансові санкції пояснюють підвищений 

інтерес контролюючих органів до операцій з готівкою, а будь-яке 

порушення діючих положень та інструкцій може викликати руйнівні 

наслідки для життєдіяльності підприємства. Тому правильно 

організований бухгалтерський облік касових операцій буде сприяти 

зменшенню втрат та підвищенню ефективності діяльності будь-якого 

підприємства. 

2. ПрАТ «Ульяновське» є сільськогосподарським 

підприємством і спеціалізується на виробництві кукурудзи на зерно та 

насіння соняшнику. Аналіз свідчить, що товариство в 2018 р. 

одержало валової продукції у постійних цінах 2010 р. на суму 30743,0 

тис. грн, що більше порівняно з 2016 р. на 12,6%. При цьому готової 

продукції було реалізовано на суму 60129,0 тис. грн, що менше 

порівняно з 2016 р. на 5,4%. Господарство має в своєму 

розпорядженні 4850 га сільгоспугідь, в тому числі ріллі – 4657 га. 

Середньорічна чисельність працівників зменшилася за досліджуваний 

період на 14 чол. і становить 85 чол. Середньорічна вартість основних 

засобів та оборотних активів за 2016-2018 рр. збільшилася відповідно 

на 86,4% і 31,9%. 

3. Прибуток від реалізації сільськогосподарської 

продукції в ПрАТ «Ульяновське» у 2018 р. становив 243 тис. грн, що 

порівняно з 2016 р. менше в 53,5 рази. Рентабельність витрат на 

реалізовану продукцію становить лише 0,4%, що також менше на 24,2 

в.п. Чистий збиток у звітному році становить 6593 тис. грн, що менше 

на 498 тис. грн порівняно з попереднім роком. Збиток від операційної 

діяльності збільшився з 3321 тис. грн в 2017 р. до 3548 тис. грн у 2018 
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р., або на 6,8 %. При цьому рентабельність операційної діяльності у 

2018 р. становить (-5,2%), що менше на 15,4 в.п. порівняно з 2016 р. 

4. Коефіцієнт поточної ліквідності господарства дорівнює 

на кінець 2018 р. 1,52, що в порівнянні з 2016 р. менше на 33%. У 

цілому ПрАТ «Ульяновське» може без проблем своєчасно виконувати 

свої короткострокові зобов’язання. Коефіцієнт поточної ліквідності 

становить 0,64, і теж має негативну динаміку. Що стосується швидкої 

ліквідності, то вона в господарстві є низькою і за досліджуваний 

період коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягав нормативного 

значення. Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованості зріс і дорівнює на кінець 2018 р. 14,81. ПрАТ 

«Ульяновське» на кінець 2016 р. мало абсолютну фінансову стійкість, 

оскільки запаси і витрати (37920 тис. грн) були меншими за величину 

власних оборотних коштів (47555 тис. грн). При цьому запас 

фінансової стійкості складав 200 днів. В наступні роки підприємство 

мало кризовий фінансовий стан. Вартість запасів і витрат у 2018 році 

становить 62512 тис. грн і вона більша за величину власних і 

довгострокових джерел покриття запасів і витрат (36769 тис. грн) на 

25743 тис. грн. Тому запас фінансової стійкості ПрАТ «Ульяновське» 

у 2018 році  становить (-31) день. 

5. Облік результатів господарської діяльності в 

господарстві здійснює бухгалтерська служба на чолі з головним 

бухгалтером. Завдання, функції, права і відповідальність бухгалтерів 

підприємства визначені в посадових інструкціях. В господарстві 

використовується комп’ютерна (автоматизована) форма ведення 

бухгалтерського обліку із використанням програмного забезпечення 

1С Бухгалтерія 8. Для відображення господарських операцій 

використовується робочий план рахунків. Бухгалтерський облік в 

ПрАТ «Ульяновське» ведеться на основі розробленої облікової 

політики, яка включає в себе сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання і 

подання фінансової звітності, яка закріплена в наказі про облікову 

політику. З метою впорядкування руху та своєчасного одержання для 

записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом 

керівника підприємства встановлено графік документообігу. 

6. В господарстві для здійснення касових операцій 

передбачено посаду касира, з яким укладено договір про повну 

матеріальну відповідальність. Ліміт в касі ПрАТ «Ульяновське» з 1 
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січня 2018 р. встановлено в розмірі 5000 грн. Надходження і видачу 

готівки в касі підприємство оформляє типовими первинними 

документами. Аналітичний облік руху грошових коштів в касі 

ведеться в касовій книзі. Синтетичний облік касових операцій 

узагальнюється на підприємстві на субрахунку 301 «Готівка в 

національній валюті» в машинограмі «Оборотна відомість по рахунку 

(субрахунку) 301 за місяць». В ПрАТ «Ульяновське» немає інших 

коштів і рахунок 33 «Інші кошти» не ведеться. 

7. Обґрунтовано, що з метою здійснення та приховування 

розкрадання готівки можуть бути виготовлені підробні касові ордери 

або в справжні документи внесені зміни первинних записів 

дописуванням, підчисткою, витравлюванням тексту. Тому 

запропоновано: передбачити елементи захисту у первинних 

документах (розграфлення клітинок для суми (гривні і копійки), 

різний колір лицьової і зворотної сторін касових ордерів, інший 

формат касової книги, в якій відривний аркуш розміщується за 

основним аркушем, де проводяться записи чорнилом, і легко 

відривається); реквізити, які не заповнюються, треба обов’язково 

прокреслювати. Реквізит «Код цільового призначення» в касових 

ордерах є зайвим, оскільки вимоги витрачати отриману в банку 

готівки чітко за цільовим призначенням у Положенні про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні немає вже кілька 

років. Запропоновані заходи щодо удосконалення касових документів 

дадуть змогу запобігти підробці цих документів, нецільовому 

використанню грошових коштів, сприятимуть правильному 

відображенню господарських операцій в бухгалтерському обліку, 

скороченню витрат часу на складання первинних документів та 

повноти, об’єктивності відображення в обліку касових операцій.  

8. Запропоновані форми робочих документів з аудиту 

готівкових коштів («Відомість перевірки правильності оформлення 

касових документів», «Розрахунок понадлімітних залишків грошових 

коштів у касі») передбачають перевірку операцій підприємства, 

пов’язаних з обігом готівки в процесі здійснення фінансової 

господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно до 

чинного законодавства. Це сприятиме якісному і своєчасному 

здійсненню аудиту операцій з готівкою. 

9. Вдосконалення управління підприємством не можливе 

без належної організації управлінського обліку, складовою якого є 
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дієва система контролю і управління грошовими коштами. 

Узагальнено складові управління грошовими потоками, серед яких: 

визначення мінімального обсягу грошових коштів, достатнього для 

обслуговування поточної господарської діяльності; постійний 

моніторинг надходження грошових коштів від продажу; згладжування 

коливань в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з метою 

запобігання платіжної кризи в окремі періоди; оптимізація системи 

розрахунків з постачальниками і покупцями, тобто обґрунтування 

політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочок 

платежів; вибір напрямків використання тимчасово вільних грошових 

коштів з метою запобігання втрат від інфляції і упущеної вигоди; 

прискорення оборотності грошових коштів за рахунок впровадження 

організаційно-економічних заходів. Практична реалізація цих 

складових управління грошовими потоками дасть змогу знайти 

компроміс між необхідністю підтримувати певний обсяг грошових 

коштів для підвищення ліквідності підприємства і бажанням 

інвестувати тимчасово вільні кошти для забезпечення їх дохідності. 
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АНОТАЦІЯ 

Власенко Ю.В. Облік та аудит грошових коштів у касі (за 

даними ПрАТ «Ульяновське» Богодухівського району 

Харківської області). – На правах рукопису. 

Дипломна магістерська робота на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». – Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р.  

 

Метою дипломної магістерської роботи є обґрунтування та 

розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та 

аудиту грошових коштів в касі в сільськогосподарських 

підприємствах.  

Об'єктом дослідження є процес організації обліку та аудиту 

грошових коштів в касі як складової облікової системи 

сільськогосподарського підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність господарських операцій 

з обліку руху готівки в касі сільськогосподарського підприємства.  
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Для здійснення господарської діяльності в ринкових умовах 

всі суб’єкти господарювання повинні мати грошові кошти, які є 

найліквіднішою частиною оборотних активів. Нормальну виробничу 

діяльність кожне підприємство може здійснювати лише при постійних 

зв’язках з іншими підприємствами за допомогою грошових коштів, у 

тому числі готівки. Раціонально організований облік готівки 

забезпечить дієвий контроль за наявністю та рухом грошових коштів. 

У дипломній магістерській роботі розглянуто теоретичні 

аспекти обліку та аудиту касових операцій. Проаналізовано динаміку 

ефективності виробничо-господарської діяльності та фінансового 

стану ПрАТ «Ульяновське». Висвітлено порядок організації 

первинного, синтетичного та аналітичного обліку готівки в касі в 

умовах застосування автоматизованої форми бухгалтерського обліку 

та методику проведення аудиту касових операцій. 

Основні положення і результати дослідження, що розкривають 

новизну дипломної магістерської роботи полягають у наступному: 

- удосконалено форми касових ордерів, що сприяє запобіганню 

зловживань при здійсненні готівкових розрахунків; 

- доповнено перелік вимог щодо заповнення касових ордерів 

положенням, згідно з яким реквізити які не заповнюються, підлягають 

обов’язковому прокреслюванню; 

- розроблено робочі документи з аудиту касових операцій, що 

забезпечує якісному проведенню аудиту готівки в касі; 

- дістало подальшого розвитку узагальнення складових 

ефективного управління грошовими потоками на підприємствах. 

Реалізація запропонованих напрямів удосконалення обліку та 

аудиту касових операцій призведе до значного підвищення 

ефективності фінансово-економічної діяльності підприємств, 

дозволить налагодити більш дієвий контроль за наявністю, рухом і 

використанням готівкових коштів. 

Ключові слова: грошові кошти, готівка, каса, первинні 

документи, аудит, управління грошовими потоками, автоматизація 

обліку. 

 
SUMMARY 

Vlasenko Y.V. Accounting and audit of cash at the cash desk 
(according to PJSC «Ulyanovske» of Bogodukhov district of Kharkiv 
region). - On the rights of the manuscript.  
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Master's thesis for the acquisition of educational-qualification level 

«Master» in the specialty 071 «Accounting and taxation». - Kharkiv Petro 
Vasylenko National University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

 
The purpose of the master's thesis is to substantiate and develop 

practical recommendations for improving the accounting and audit of cash 
at the cash desk in agricultural enterprises. 

The object of the study is the process of organizing the accounting 
and audit of cash at the cash desk as part of the accounting system of an 
agricultural enterprise. 

The subject of the study is a set of business operations for 
accounting cash flow at the cash desk of an agricultural enterprise. 

In order to carry out an economic activity in a market environment, 
all entities must have cash, which is the most liquid part of current assets. 
Normal production activity can be carried out by any enterprise only on 
constant connection with other enterprises by means of cash, including 
cash. A rationally organized cash accounting will ensure effective control 
over cash availability and movement. 

The diploma thesis deals with the theoretical aspects of accounting 
and audit of cash operations. The dynamics of production and economic 
activity efficiency and financial condition of PJSC «Ulyanovske» is 
analyzed. The condition of the primary, synthetic and analytical accounting 
of cash at the cash desk under the conditions of application of the 
automated form of accounting and the method of carrying out the audit of 
cash operations are covered. 

The main provisions and results of the research that reveal the 
novelty of the master's thesis are as follows: 

- Improved forms of cash orders, which helps to prevent abuses in 
cash payments; 

- the list of requirements for filling in cash orders has been 
supplemented by the provision according to which the requisites which are 
not filled in are subject to mandatory deletion; 

- working documents on the audit of cash operations have been 
developed, which ensures the quality audit of cash at the cash desk; 

- received further development of generalizations of the 
components of effective cash flow management at enterprises. 

Implementation of the proposed areas for improving the accounting 
and audit of cash transactions will significantly improve the efficiency of 
financial and economic activity of enterprises, will allow for more effective 
control over the availability, movement and use of cash. 
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