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РОЗДІЛ 9. БухгаЛтЕРський ОБЛІк, анаЛІЗ та ауДит

ГроШові коШти та касові роЗраХунки  
Як оБ’Єкт БуХГалтерськоГо оБліку і контролЮ
MONEY AND CASH CALCULATIONS  
AS AN ACCOUNTING AND CONTROL OBJECT

У статті вивчено форми та функції гро-
шей, а також досліджено існуючі методи 
грошово-кредитної політики держави. 
Інформаційний характер і нові підходи до 
суті грошей через призму науки. Вони викли-
кають необхідність перегляду процесу 
ведення бухгалтерського обліку. А також 
контролю операцій з грошовими коштами 
та розрахунками. Від стабільності гро-
шей значною мірою залежить стабільність 
і ефективність економічної системи.
ключові слова: грошові кошти, грошо-
вій обіг, готівковий обіг, готівка, оборотні 
кошти, гроші.

В статье изучено формы и функции денег, а 
также исследованы существующие методы 
денежно-кредитной политики государства. 
Информационный характер и новые под-
ходы к сути денег через призму науки. Они 
вызывают необходимость пересмотра 

процесса ведения бухгалтерского учета. 
А также контроля операций с денежными 
средствами и расчетами. От стабильно-
сти денег во многом зависит стабильность 
и эффективность экономической системы.
ключевые слова: денежные средства, 
денежное обращение, денежный оборот, 
наличные, оборотные средства, деньги.

The article examines forms and functions of 
money, as well as the existing methods of mon-
etary policy of the state. Information character 
and new approaches to the essence of money 
through the prism of science. They call for a revi-
sion of the accounting process. And also control 
of operations with cash and settlements. The 
stability and efficiency of the economic system 
largely depend on the stability of money.
Key words: money resources, money circula-
tion, money turnover, cash, circulating assets, 
money.

Постановка проблеми. Економічний розви-
ток суспільства спричинив появу електронної 
форми грошей, яка відображає їх інформаційну 
функцію. За її допомогою можна не лише оцінити 
реальний стан підприємства, але також прогнозу-
вати його розвиток, планувати роботу. Будь-яке 
підприємство щоденно здійснює велику кількість 
розрахункових операцій зі своїми контрагентами, 
бюджетом, працівниками, власниками. У зв’язку із 
упровадженням Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності, нестабільністю законодавства та роз-
витком економіки саме операції щодо ведення 
обліку грошових коштів та розрахунків зазнають 
найбільших змін. Тому наявність суперечливих 
питань та неузгодженостей при веденні обліку гро-
шових коштів і розрахунків вимагає більш деталь-
ного їх вивчення та пошуку єдиних шляхів вирі-
шення цих проблем.

аналіз останніх досліджень. При аналізі 
поглядів на сутність грошових коштів і розрахун-
ків було виявлено, що питання їх обліку і контр-
олю досліджувалися багатьма науковцями, а 
саме: М.О. Вознюк, Р.Р. Коцовською, В.Г. Рича-
ківською, Р.С. Табачуком [1], А.С. Гальчинським 
[2], В.П. Завгороднім [3], Г.Г. Кірейцевим [4], 
В.Д. Лагутіним [5], Н.І. Ладутько [6], В.В. Сопко [7], 
М.І. Савлуком, А.М. Мороз, А.М. Коряк [8] та ін. Так 
А.Г. Загородній [3] та Г.Л. Вознюк [1] розглядають 
грошові кошти (кошти грошові) – готівка, кошти 
на рахунках у банках та депозити до запитання. 
М.І. Савлук, А.М. Мороз, А.М. Коряк [8] стверджу-

ють, що грошові кошти – доходи і надходження, 
що акумулюються в грошовій формі на рахунках 
підприємств, організацій, установ у банках і вико-
ристовуються для забезпечення їх власних потреб 
або розміщені у вигляді ресурсів банків.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення 
форми грошей та дослідження методів грошово-
кредитної політики держави.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Гроші – найдинамічніший елемент економічної 
системи, а їх обіг формує кровоносну систему 
галузей економічної діяльності. Об’єкт обліку – 
грошові кошти, які знаходяться в касі підприєм-
ства, облікуються за номіналом. Одиниця обліку – 
номінал купюр.

Тому від стабільності грошей значною мірою 
залежить стабільність і ефективність економічної 
системи. Виконування грошима функції надають 
цілісності народному господарству окремої кра-
їни та частково світовій економіці. У свою чергу, 
стабільність і сила (міцність) національних грошей 
залежать від економічної могутності країни, конку-
рентоспроможності її товарів, соціально-економіч-
ної та політичної злагоди в державі та ін. [1]. Пра-
вильно діюча грошова система вливає життєву 
силу в кругообіг доходів і витрат, який уособлює 
всю економіку.

Гроші можуть виступати в різних формах (рис. 1) 
і виявляють свою сутність через функції, які вони 
виконують. Завдяки функціям грошей в якості засо-
бів обігу та платежу, вони знаходяться в постійному 
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русі. Рух грошей у внутрішньому обороті країни 
являє собою грошовий обіг, який виражений у готів-
ковій та безготівковій формах, які, своєю чергою, 
опосередковують рух товарів і послуг, а також 
обслуговують нетоварні платежі. Тому не дивно, що 
основою грошового обігу є товарне виробництво, 
яке пов’язане з товарним оборотом.

Також металеві та паперові гроші можуть збе-
рігатися в касі підприємства, де безпосередньо 
ведеться їх контроль та облік. Каса – самостій-
ний структурний підрозділ підприємства, призна-
чений для зберігання коштів і проведення роз-
рахунків готівкою. Матеріальна відповідальність 
за зберігання коштів і ведення касових операцій 
покладена на касира, з яким укладають дого-
вір про матеріальну відповідальність у формі 
зобов’язання касира. Зобов’язання касира збері-
гається у головного бухгалтера.

Регламентування ведення касових операцій 
забезпечує здійснення контролю за додержанням 
касової дисципліни, сприяє поліпшенню обліку.

За допомогою грошового обігу здійснюються 
прямі та зворотні зв’язки між виробництвом 
і попитом. Але при цьому грошовий обіг не можна 
обмежувати участю грошей в товарному обороті, 
бо гроші своєю чергою здійснюють і самостійний 
рух. Грошовий обіг – сукупність всіх потоків грошо-

вих коштів, які представлені готівковим обігом: рух 
банкнот, розмінних монет і паперових грошей (каз-
начейських білетів) та безготівковим обігом: пере-
рахування коштів з рахунка на рахунок підприєм-
ства через фінансово-кредитні установи на основі 
розрахункових і платіжних документів (рис. 2).

Сьогодні обмін у будь-якій економіці (ринко-
вій, командній та ін.) здійснюється за допомогою 
грошей, які є мастилом, що полегшує цей про-
цес. Навіть В.І. Ленін писав, що продукт окремого 
виробника, призначений для чужого споживання, 
може дійти до споживача і дати право виробнику 
на отримання іншого суспільного продукту тільки 
прийнявши форму грошей, тобто, якщо він попе-
редньо відображений у суспільному обліку як 
в якісному, так і в кількісному відношеннях. Він 
також зазначав, що, по-перше, гроші являють 
собою історично визначену, характерну розвине-
ному товарному господарству форму економіч-
них зв’язків між товаровиробниками, а по-друге, 
гроші слугують засобом стихійного обліку кількості 
та якості суспільної праці товаровиробників, що 
здійснюється на ринку.

Регулювання грошового обігу здійснюється на 
основі використання законів грошового обігу. Рівно-
вага товарної й грошової маси залежить від трьох 
факторів: кількості проданих товарів, рівня товар-
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них цін, швидкості обертання грошової одиниці. 
Всі ці фактори безпосередньо залежать від стану 
й рівня виробництва, використання переваг сус-
пільного поділу праці, рівня продуктивності праці 
[4]. Якщо в країні ростуть ціни, то при незмінному 
обсязі виробництва і тій же швидкості обороту гро-
шей маса грошей в обігу має бути збільшена. При 
незмінних цінах і обсягах виробництва гроші почи-
нають обертатися з більшою швидкістю і в цьому 
випадку можна обійтись меншою кількістю грошей.

Кількість грошей, що обертаються в країні, 
має відповідати обсягу торгових угод за певний 
період при нормальній швидкості обігу грошей. 
Підтримання такого балансу в країні досягається 
за допомогою сукупності методів грошово-кредит-
ної політики, яка здійснюються від ім’я держави 
центральним банком. Таким чином, паперово-
грошовий обіг характеризується надзвичайною 
нестійкістю, бо випуск грошей визначається не 
потребами товарного обігу, а потребами держави.

При такому механізмі автоматичного вилу-
чення коштів надлишок грошей в обігу відсутній. 
Україна сьогодні розбудовує новий паперовогро-
шовий обіг, обов’язки підтримання товарно-грошо-
вої рівноваги в країні покладені на Національний 
банк України, який виступає організатором і вико-
навцем грошових розрахунків. Як вже зазнача-
лося, грошовий обіг поділяється на безготівковий 
та готівковий обіг, між якими існує тісний зв’язок: 
обороти готівкових і безготівкових коштів взаємно 
доповнюють і обумовлюють один одного. Проте, 
безготівковий обіг є більш контрольованим. Готів-
ковий обіг здійснюється через оплату купівлі това-
рів і послуг та боргових зобов’язань у сфері осо-
бистого споживання за допомогою банківських чи 
казначейських білетів та розмінною монетою. Це 
пов’язано з тим, що розмір грошових платежів тут 
у середньому менший, а потреба в негайному їх 
здійсненні значно вища. Тому платежі готівкою 
у сфері особистого споживання вигідніші й зруч-
ніші, ніж через банки. Але з розвитком товарно-
грошових відносин, удосконаленням кредиту 
та комп’ютеризацією банківської діяльності сфера 
готівкового обігу поступово буде все більше зву-
жуватися [5]. У грошовій системі України готівко-
вий обіг має значну роль, пов’язану переважно 
з обслуговуванням населення у процесі форму-
вання та розподілу його грошових доходів. Він 
переважно опосередковує оборот грошових дохо-
дів і витрат населення, приватних громадян, що 
займаються індивідуальною трудовою діяльністю, 
приватних підприємців і меншою мірою – вну-
трішньогосподарський оборот. Тоді як безготівкові 
кошти (“нематеріальні” гроші, які існують тільки на 
рахунках кредитних установ) на сучасному етапі 
розрахунків використовуються між юридичними 
особами (підприємствами, установами, організа-
ціями) та все більшою мірою населенням.

Переважаючою частиною грошового обо-
роту є безготівковий обіг, це зумовлено, насампе-
ред, вигідністю таких розрахунків для економічних 
суб’єктів. Ряд вчених сутність безготівкових розра-
хунків зводить до розрахунків у сфері безготівкового 
обігу. Так В.Д. Лагутін визначає безготівкові роз-
рахунки, як розрахунки, що проводяться без участі 
готівки, тобто у сфері безготівкового грошового обігу 
[5]. Р. Коцовська, В. Рисаківська, Р. Табачук і М. Воз-
нюк під безготівковим платіжним оборотом розумі-
ють ту частину платіжного обороту, яка проводиться 
в банках за рахунками, а не готівкою [1].

М.І. Савлук, А.М. Мороз, А.М. Коряк наводять 
таке визначення безготівкових розрахунків – це 
грошові розрахунки, що здійснюються шляхом 
записів на відповідних рахунках клієнта (розра-
хункових, поточних тощо) [8]. Рівень розвитку без-
готівкового обороту в тій чи іншій країні залежить 
від рівня розвитку товарно-грошових відносин, 
досконалості банківської справи, цілей і методів 
регулювання грошового обороту. Скажімо, нині 
у зв’язку з низьким рівнем товарно-грошових від-
носин та примітивністю банківського обслугову-
вання у сфері особистого споживання безготівкові 
гроші використовуються вкрай нераціонально.

Якщо ж розглядати “вміст” грошей, то власне 
гроші являють собою активи, які можна негайно 
використовувати для платежів. Сюди входить 
готівка (паперові та металеві гроші), а також депо-
зити на рахунках, на які можна виписувати чеки [7]. 
Виникнення депозитних, а далі й електронних гро-
шей, за допомогою яких здійснюється автоматичне 
переведення грошових сум за безпосереднім роз-
порядженням власника поточних рахунків, орга-
нічно поєднало в собі переваги депозитної та готів-
кових форм грошей. Тут немає потреби переносити 
великі маси готівки, досягається значна економія 
витрат, кожен платник може миттєво виконати пла-
тіж. На певному етапі розвитку суспільства з поя-
вою банків з’являються кредитні гроші. Кредитні 
гроші – це знаки вартості, які виникли на основі кре-
диту та виконують функції засобу обігу та засобу 
платежу. На відміну від паперових грошей кредитні 
гроші одночасно є знаками вартості та кредит-
ними документами, які виражають відносини між 
кредитором і позичальником. Могутність будь-якої 
країни залежить значною мірою від стабільності 
кредитно-паперових грошей. Завдяки позитивним 
характеристикам кредитних грошей значною мірою 
долається криза неплатежів, впроваджуються про-
гресивні форми грошового обігу, може стримува-
тися інфляція. Тому при розгляді форм безготів-
кових розрахунків (видів кредитних грошей) було 
визначено, що широким упровадженням векселів 
можна значною мірою подолати кризу неплате-
жів. На відміну від паперових грошей, що можуть 
випускатися безпосередньо для покриття дефіциту 
державного бюджету (що стимулює інфляцію), бан-
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кнота, що випускається з цією метою під боргові 
зобов’язання казначейства, за оптимальних роз-
мірів державного боргу не є фактором інфляції. 
Широке впровадження чеків і векселів розширює 
сферу безготівкових розрахунків, що є прогресив-
ною формою грошового обігу [6]. Взагалі, чек – уні-
версальний платіжний засіб, який застосовується 
як у внутрішньому обороті країни (при отримані 
готівки, при розрахунках за товари та послуги), так 
і в міжнародних розрахунках.

Наступна складова кредитних грошей – кре-
дитна картка – іменний документ, який випуска-
ється банком або торговельною фірмою, який 
посвідчує особу власника рахунка в банку та дає 
право на придбання товарів і послуг у роздріб-
ній торгівлі без оплати готівкою. Кредитні картки 
дають можливість мати у розпорядженні менше 
готівки та чекових вкладів для укладення угоди. 
Інакше кажучи, вони допомагають синхронізувати 
витрати та доходи, зменшуючи тим самим необ-
хідність у збереженні готівкових і чекових вкладів 
[6]. Розрахунки пластиковими картками передба-
чають попереднє відкриття картрахунку, на який 
власник вносить певну суму коштів (перерахо-
вує з поточного та ін. рахунків), у межах якої він 
зможе проводити безготівкові розрахунки. У краї-
нах з високим рівнем розвитку банківської системи 
широко застосовуються різні види пластикових 
карток. Найбільш поширеними є Visa, Mastercard, 
American Express та ін. Грошові кошти підприємств 
і господарських організацій – оборотні кошти, які 
будуть використані на оплату виробничих запасів; 
відрахування на соціальне страхування та в інші 
централізовані фонди до їх перерахування; час-
тина прибутку до його відрахування в бюджет і чис-
тий прибуток до використання за призначенням; 
кошти амортизаційного, ремонтного фонду до їх 
використання за призначенням; залучені кошти 
інших підприємств і організацій, громадян шля-
хом випуску акцій [7]. Для підприємства основним 
завданням є оптимізація середнього поточного 
залишку його грошових коштів, яке забезпечує їх 
ефективне використання: надлишок призводить 
до втраченої вигоди від фінансових вкладень, 
нестача викликає труднощі у розрахунках з поста-
чальниками, податковими органами, а також з пер-
соналом по оплаті праці тощо. Оскільки грошові 
кошти є формою вираження оборотних коштів, 
то необхідно з’ясувати, яке місце вони займають 
у кругообороті засобів підприємства. При вивчені 
поняття “оборотні кошти” проаналізовано погляди 
провідних вчених, та було виявлено, що під визна-
ченням “оборотні кошти” автори розуміють:

– сукупність всіх виробничих засобів підпри-
ємства, його дебіторська заборгованість, гро-
шові кошти, короткострокові фінансові інвестиції 
та векселі;

– грошові кошти, які перебувають в обігу;

– грошові кошти підприємства, які авансуються 
(в матеріальні цінності) для формування оборот-
них фондів та фондів обігу.

висновки з проведеного дослідження. Під-
тверджено, що ціна як економічна характеристика 
є вагомим регулятором на ринку. До методів її визна-
чення на промислових підприємствах відносять 
комбіновані, що дає змогу виробнику максимально 
віднайти баланс між власними та споживчими комер-
ційними інтересами. З проведеного дослідження 
можна зробити висновок, що такий об’єкт бухгалтер-
ського обліку як грошові кошти займає значне місце 
в життєдіяльності підприємства, є вираженням обо-
ротних коштів на стадіях постачання і реалізації кру-
гообороту діяльності та вираженням капіталу під-
приємства, який спрямований на забезпечення його 
повноцінного функціонування.

У товарному господарстві, яке засновано на 
приватній власності, гроші слугують знаряддям 
диференціації товаровиробників, збагачення 
людини людиною. Вони є інструментом, який 
полегшує проведення розрахунків і забезпечує 
задоволення вимог суб’єктів господарювання, які 
виникли при укладанні договорів.
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MONEY AND CASH CALCULATIONS AS AN ACCOUNTING AND CONTROL OBJECT

Cash is highly liquid assets are the subject of special attention in the organization and accounting of cash 
flow entities. The unstable monetary framework in Ukraine requires further in-depth development of cash man-
agement issues, more informative process through properly organized accounting and analysis. Rectifying the 
problem may in particular amendments to the Plan of Accounts for individual accounts accounting of funds, 
cash equivalents and current financial investments that promote authentic display of objects registered in the 
chart of accounts and financial statements and systems analysis of cash flows based on the analysis of liquid-
ity balance, liquidity indicators to measure businesses, cash flow statement, indicators of business activity, 
financial analytical group factors, which characterize the cash flows.

In the article, there is theoretically generalized and offed a solution to a scientific problem, which can 
improve the methodology of accounting, analysis, and audit of cash businesses, formed practical recommen-
dations, which are aimed at increasing information resources about the effective use of funds.

In the article, it is investigated the current state of cash flows. Also, the article describes the problems of 
cash payments in Ukraine. Cash transactions are ones that are settled immediately in cash. Cash transactions 
also include transactions made through cheques. Cash transactions may be classified into cash receipts and 
cash payments.

Described the role of an audit of cash flow. Full or partial audit of cash transactions over a specific period, 
to determine if all cash received is properly recorded, all disbursements are properly authorized and docu-
mented, recorded cash balance matches cash on hand and/or on deposit.


