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Ми бачимо, що як тільки ми поступаємося принципу того, що держава не має 

втручатися в жодні питання, що стосуються способу життя індивідів, ми 
закінчуємо на регулюванні і обмеженні останніх до найменших деталей. Особиста 
свобода індивіда скасовується. Він стає рабом громади, змушений підкорюватися 
диктату більшості. 

«Лібералізм» 
 
У процесі господарської діяльності підприємства постійно вступають у 

взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання при здійсненні угод, що 
оформлюються і закріплюються договорами: з постачальниками – за одержані від них 
товарно-матеріальні цінності, з покупцями – за придбані ними товари, з банками – з 
одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними 
особами - за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з 
працівниками – із заробітної плати, наданих їм позик тощо. Відносини між 
підприємствами, які виникають внаслідок кругообороту господарських засобів, 
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називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл 
суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки. 

Сільськогосподарські підприємства згідно з Інструкцією «Про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженою Постановою правління 
Національного банку України від 21.04.2004 р. № 22 та зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за № 377/8976, можуть використовувати 
акредитивну та чекову форми розрахунків і таким чином задіяти для цих цілей 
рахунки «Акредитиви та особливі рахунки в вантажообороту». 

Дослідженню питань обліку грошових коштів значну увагу в своїх працях 
приділили такі провідні вітчизняні вчені-науковці:Л. Береза, М.Т. Білуха, С.Ф. Голов, 
Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Н.М. Малюга, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко та інші. 
Однак, зміни у нормативно-законодавчій базі обумовлюють виникнення нових 
проблемних аспектів, що потребує подальшого вивчення та удосконалення. 

Цілком зрозуміло, що фінансова діяльність підприємства залежить від 
достовірності та оперативності обліку. Практика показує, що перед господарюючими 
суб’єктами постійно виникають деякі облікові проблеми стосовно руху та  наявності 
грошових коштів. Це потребує побудови належної системи бухгалтерського обліку 
грошових коштів, яка передбачає правильність здійснення та відображення всіх 
етапів їх руху, починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення первинних 
документів, узагальнення та систематизації інформації в регістрах і завершуючи                 
складанням звітності. 

Серед  проблем обліку операцій з грошовими коштами є неповне та не 
своєчасне відображення грошових коштів  у системі обліку, у результаті чого не 
можна чітко визначити реальний розмір коштів, оскільки вони не будуть повністю та 
своєчасно оприбутковані. Відсутність інформації про рух реальних грошових потоків 
дуже ускладнює, а практично, майже не дозволяє ефективно управляти капіталом. 
Така ситуація матиме наслідком неправильне відображення податкових стягнень і, ця 
помилка тягне за собою ряд інших, які можливо виявити лише під час інвентаризації. 

Ще однією проблемою обліку операцій з грошовими коштами є ухилення від 
оподаткування шляхом використання не облікованих готівкових грошових коштів. 
Головною причиною цього є надто високий рівень оподаткування заробітної плати в 
порівняні з низьким рівнем соціальних гарантій. 

Організація контролю за процесом збереження та використання грошових  
коштів також визначена серед основних проблем обліку операцій з грошовими 
коштами. Відомо, що безперервний періодичний рух грошових коштів є основою 
ефективного функціонування сучасного підприємства. Для забезпечення 
оперативного контролю за рухом грошових коштів, ми пропонуємо здійснювати в 
організаціях розробку фінансових планів надходження і витрачання грошових коштів 
на наступний рік, де буде розрахунок планового доходу від основної діяльності та 
витрати коштів у розрізі статей витрат. Також підприємствам  на початку кожного 
місяця доцільно було  б формувати звіт  за попередній місяць про надходження і 
використання грошових коштів та порівнювати його з нормативними (плановими) 
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показниками. Така система контролю, на наш погляд, є перспективною і вона значно 
вплине на підвищення ефективності усього процесу управління діяльністю 
підприємства. Важлива роль у вирішенні цього питання покладається на необхідність 
застосування конкретних прийомів управління грошовими коштами, джерелом якого 
є достовірне інформаційне, матеріально-технічне та організаційне забезпечення 
ведення обліку грошових коштів. При цьому, впровадження автоматизованого обліку 
грошових коштів забезпечить високу точність та правильність облікових даних; 
підвищення продуктивності праці працівників. 

Таким чином, вище зазначені обставини вимагають подальшого дослідження 
особливостей обліку операцій з грошовими коштами і внесення, на цій основі, 
пропозицій по удосконаленню обліку. Суттєве практичне значення викладених 
питань дозволить виявити шляхи покращення фінансово-економічного                 
стану підприємства. 
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