
№ 11 (44) листопад 2020 р.  

 

7 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
УДК 657.422 

Боднар Ореста Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент, 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

 

ГРОШОВІ КОШТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

У статті досліджено теоретичну сутність поняття «грошові кошти» та наведено основні тенденції їхнього 

розвитку. Обгрунтовано предмет обліку грошових коштів та об’єкти. Вважаємо до об’єктів грошових  коштів 

відносити готівку в касі, кошти на рахунках в банківських установах, еквіваленти грошових коштів, депозити, 

грошові кошти в дорозі, грошові документи, електронні гроші. Встановлено, що грошові кошти займають вагоме 

місце у функціонуванні підприємства і є вираженням оборотних коштів на стадіях постачання і реалізації 

кругообороту діяльності та вираженням капіталу підприємства, який спрямований на забезпечення його 

життєдіяльності. Нами з’ясовано, що найбільш проблемним об’єктом на даний час є електронні гроші. Доведено, 

що ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить раціональний розподіл та використання 

грошових коштів, а тим самим успішну фінансову діяльність будь-якого підприємства. 

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, грошові кошти та їх еквіваленти, готівка, електронні гроші. 
 

Постановка проблеми. Фінансово-еконо-

мічна діяльність будь-якого підприємства не-

можлива без використання фінансових ресурсів, 

серед яких найважливішою складовою є грошові 

кошти. На основі наявних даних в обліку на су-

часному етапі можна запевнити, що важливе 

значення в ньому відіграє управління грошо-

вими потоками. Ефективність управління гро-

шима, як найбільш ліквідними активами, визна-

чає рівень фінансової стабільності та можливість 

розвитку підприємства на перспективу. Отже, 

грошові кошти є вагомим фактором, що визна-

чає фінансовий стан підприємства. Значення та 

роль грошей в діяльності підприємства обумов-

лює доцільність їх детального дослідження та 

визначення тактики управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи сутності грошових 

коштів досліджувалися в працях зарубіжних 

та вітчизняних вчених таких як І. Бланк, 

Т.Б. Рубінштейн,  Ф.Ф. Бутинець, Т.Г. Степова,  

С. Ф. Голов,  М.А.   Радченко, С.М. Остафійчук, 

О.С. Височан,  О.С. Савченко, Н.С. Рязанова,  

О.С. Філімоненков   та інших.  

Проте, ще не до кінця сформована єдина 

теоретична база, яка б охоплювала увесь ком-

плекс питань управління грошовими коштами 

підприємства. На основі аналізу спеціальної 

літератури встановлено неоднозначність тлу-

мачення поняття «грошові кошти» та «грошові 

потоки», що пов’язано з різними підходами до 

визначення цих категорій. Також не встанов-

лено єдиного підходу до ознак і видів класифі-

кації грошових коштів. Необхідно зазначити, 

що велика кількість класифікаційних ознак 

однаковою мірою свідчить про нерозв’язання 

проблеми, як і їх недостатня кількість.  

Мета статті. Метою дослідження є конкре-

тизація теоретичних аспектів визначення сут-

ності грошо-вих коштів та систематизація на-

укових думок щодо обліку грошових коштів. 

Основні результати дослідження. У різ-

них джерелах, зокрема в науковій літературі з 

бухгалтерського обліку та аудиту, значною мі-

рою виділяють питання дослідження грошо-

вих коштів. Вивчаючи наукові публікації щодо 

сутності та обліку грошових коштів  можна 

знайти різні тлумачення, пояснення та прикла-

ди таких словосполучень, як, зокрема, «грошо-

ві засоби», «грошові кошти», «грошові акти-

ви», «грошові потоки», «грошові обороти». 

Вважаємо, що на основі даних праць можна 

підвести підсумок, що грошові кошти — це всі 

ті засоби, які можуть легко перетворюватися у 

інші матеріальні та нематеріальні цінності. 

Щоб повністю розкрити визначення 

«грошові кошти та їх еквіваленти», слід чітко 

розуміти, що саме включається в сутність 

даного поняття та його класифікацію. За 

Національними стандартами відокремлюють 

більш широку класифікацію даної категорії, 

ніж за міжнародними. Наприклад, згідно з 

НП(С)БО відокремлюють такі складники, як 

«готівка в національній валюті», «готівка в 

іноземній валюті» [1], а в МСБО їх групують в 

одну категорію — «грошові кошти в касі» [2]. 
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Бачимо, що за Міжнародними стандартами 

класифікація грошових коштів більш обме-

жена, і це пояснюється наданням можливості 

підприємствам здійснювати деталізацію даної 

статті обліку в межах свої потреби, відобража-

ючи її особливості в робочому плані рахунків. 

В МСБО 7 зустрічається поняття «грошові 

потоки», а в національних — рух грошових 

коштів, хоча значення цих понять тотожні [2]. 

В міжнародному стандарті бухгалтерського 

обліку М(С)БО-7 «Звіт про рух грошових 

коштів» подається таке визначення грошових 

коштів: «Грошові кошти складаються з готівки 

в касі і депозитів до запитання» [2]. 

Поняття «грошові кошти» включає до свого 

складу не тільки готівку, цінні папери, але й 

грошові зобов'язання, а кошти визначають як 

капітал.  

В одній з наукових праць  Степової Т. 

найбільш вдало представлене таке визначення 

грошових коштів: «Грошові кошти - це гроші та 

будь-які документи, які банки приймають до вкладу 

та які відносяться на рахунок вкладника» [3]. 

Питання суті грошових коштів залиша-

ються до цього часу дискусійними. В науковій 

і навчально-практичній літературі з економіки, 

управління, бухгалтерського обліку, фінансо-

вого менеджменту, контролю і економічного 

аналізу, багато уваги приділяється досліджен-

ню грошових коштів.  

Так, Бутинець Ф.Ф. вважає, що грошові 

кошти – це сума готівки в касі підприємства, 

вільні грошові кошти, що зберігаються на 

поточному, валютному та інших рахунках в 

банку та інші грошові кошти підприємства [4].                      

Філімоненков О.С. зазначає, що до грошових 

коштів відносять засоби у вигляді грошей, які 

знаходяться в касі підприємства, на рахунках в 

установах банку, в акредитивах, у підзвітних 

осіб і т. ін [5].  Рубинштейн Т.Б. трактує гро-

шові кошти як залишки засобів в національній 

та іноземній валюті, котрі знаходяться  в касі, 

на розрахунковому, валютному і інших рахун-

ках в банках на території країни і за кордоном, 

в легко реалізовуваних цінних паперах, а 

також в платіжних і грошових документах [6]. 

Рязанова Н.С. вважає, що грошові кошти – це 

готівка, чеки, грошові перекази від покупців, 

банківські банкноти [7].                   

Дещо схожою є позиція Савченко О.С., 

проте до цього поняття він ще відносить цінні 

папери та інші види фінансових активів та 

грошових   зобовязань [8]. Степова Т.Г. 

зазначає, що грошові кошти  - це фінансові 

ресурси організації, найбільш високоліквідні 

активи, які здатні забезпечити виконання 

зобовязань буд-якого виду і рівня [3]. 

Завадський Й.С. та Осовська Г.В. вважають, 

грошові кошти доходами та надходженнями. 

Ми не погоджуємся з такою думкою, оскільки 

грошові кошти можуть виступати не тільки у 

формі надходжень, а й у формі витрат [9]. 

Виконані дослідження показали, що рівень 

ліквідності відрізняє гроші від інших активів і 

повинен розглядатися як основний критерій 

зарахування активів до грошових коштів. 

Поняття “грошові кошти”, яке застосову-

ється для потреб бухгалтерського обліку та 

контролю, потребує уточнення. Це зумовлено 

такими причинами: виокремлення у складі 

грошових коштів електронних грошей як 

платіжного засобу, що розвивається останніми 

роками; уточнення факту включення до 

категорії грошових коштів лише тих активів, 

які можуть бути використані для здійснення 

розрахунків в будь-який момент, з 

максимальним рівнем ліквідності. 

Отже, ознайомившись з теоретичними та 

методологічними напрацюваннями зарубіжних і 

вітчизняних економістів бачимо відсутність 

єдиного, загальноприйнятого визначення 

поняття «грошові кошти». Тому пропонуємо 

трактувати грошові кошти як найліквідніші 

активи підприємства  у формі готівки в касі, 

електронні гроші, залишків коштів на поточнх 

та інших рахунках в банку, які можуть бути 

використані господарюючим суб’єктом 

упродовж будь-якого моменту часу для 

розрахунків під час здійснення господарських 

операцій, депозитів до запитання. 

Але також існують певні недоліки 

визначення грошових коштів, над усуненням 

та мінімізацією яких працюють останніми 

роками, одним з яких є статистичний підхід 

визначення грошових коштів з його 

ігноруванням фактору часу, що не дає змогу 

повною мірою оцінити всю платоспро-

можність підприємства, його етапи в ході про-

цесу управління грошовими коштами, 

оскільки вони є наймобільнішою та 

найбільшою частиною активів підприємства і 

швидко трансформуються в інші види активів. 

Отже, це зумовлює розповсюдження в 

літературі динамічного підходу до визначення 
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грошових коштів, в основу якого покладено 

поняття грошового обороту. 

Бухгалтерський облік і контроль грошових 

коштів та їх еквівалентів, як найбільш 

ліквідної частини оборотних активів є однією з 

основних ланок управлінського процесу, 

спрямованого на забезпечення і подальше 

покращення фінансової стійкості, платоспро-

можності та ліквідності підприємства [10]. 

На теперішній час існують дві основні 

теорії, які зіставляють сутності понять „гроші” 

та „грошові кошти”: формалістична 

(юридична) та економічна. 

„Формалістичне (юридичне)” трактування 

грошей ґрунтується на буквальному 

тлумаченні існуючих норм законодавства. 

Згідно даної позиції, правове поняття грошей 

визначається нормами діючого закону і ними 

ж вичерпується. „Формалістичне (юридичне)” 

трактування грошей полягає в наступному:  

Згідно статті 177 Цивільного кодексу 

України до об’єктів цивільних прав 

відносяться речі, включаючи гроші. „Абсолютно 

очевидно …” – пише проф. Л.О. Новоселова, що 

„… речами являються тільки готівкові гроші 

(банкноти і монети). Цінність використовуваних 

в обороті готівкових грошей визначається не 

їх власною вартістю як товару, а кількістю 

позначених на знаку грошових одиниць” .  

„Економічне” трактування грошей виходить 

із передумови, що поряд із готівковими грошима 

існують і гроші в безготівковій формі. Як 

зазначає  Д.Ю. Шастін „Прихильники даного 

трактування обґрунтовано вважають, що 

визнання грошима лише банкнот і монет є 

неадекватним сучасним економічним реаліям 

в яких більша частина розрахунків і платежів 

здійснюється не в готівковій, а в безготівковій 

формі. На підтримку своєї позиції вони також 

апелюють до висновків сучасної економічної 

науки, яка вважає грошима не тільки готівкові 

банкноти і монети, але і грошові кошти на 

рахунках і вкладах”. Розглянутий підхід до 

поняття грошей сформувався під впливом 

практики торговельного обороту. 

Однак, на наш погляд, дати конкретну 

відповідь на запитання про ідентичність 

понять „гроші” та „грошові кошти” є досить 

складно саме в силу невизначеності першого з 

них. З впевненістю можна стверджувати лише 

одне: практично жодне з досліджених нами 

понять „грошей” не може бути виділеним без 

жодних змін і перенесеним (спроектованим) 

без певних доповнень і уточнень на поняття 

„грошові кошти”, що використовується для 

потреб бухгалтерського обліку, для його 

коректного визначення. 

Прикладний характер бухгалтерського 

обліку, як окремої економічної науки, вимагає 

чіткості, логічності й стрункості побудови 

визначень та не допускає подвійного їх 

тлумачення. 

Степова Т.Г. говорячи про абсолютну 

ліквідність грошових коштів називає такі 

основні їх характеристики: 

- абсолютна оборотність в інші товари 

(роботи, послуги), тобто можливість грошових 

коштів в будь-який момент перетворитися в 

споживчу форму; 

- абсолютна стійкість по своїй економічній 

цінності; 

- відсутність яких-небудь операційних витрат 

при проведенні розрахункових операцій; 

- володіння властивістю абсолютної 

подільності і переносності (мобільності) [3]. 

Таким чином очевидним є той факт, що 

ліквідність грошових коштів є максимально 

можливою, а тривалість періоду трансформації 

для них рівна нулю.  

На рівні підприємства грошові кошти 

відіграють роль елементів своєрідної крово-

носної системи, які повинні постійно цирку-

лювати для забезпечення його життєздатності і 

динамічного розвитку. Саме тому чітке визна-

чення обсягу грошової маси суб’єкта господа-

рювання є однією з найбільш актуальних 

проблем, які постають перед обліковими та 

аналітичними працівниками підприємства. Без 

чіткої і ясної відповіді на питання про те, які 

складові входять в поняття „грошові кошти”, 

цю проблему вирішити неможливо [11]. 

Грошові кошти фактично виступають 

об’єктом чи, точніше, засобом для здійснення 

управління грошовими потоками. Лише тісна 

взаємодія грошових коштів і грошових потоків 

породжує ефективне функціонування як 

грошово-кредитної системи, так і 

налагодженого обліку загалом. 

Таким чином, інформація про грошові 

кошти та їх рух є основою для ефективного 

отримання прибутку. Цією ланкою і займа-

ється облік, оскільки він надає інформацію для 

подальшого опрацювання її контролерами,  

менеджерами, аналітиками. Інформація повин-
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на бути вичерпною та достовірною, окрім того 

не лише зовнішньою, а й внутрішньою, 

враховувати й непередбачені події, потреби. 

Вважаємо, що предметом обліку грошових 

коштів є система облікового відображення та 

документального оформлення їх руху за об’єк-

тами як базису інформаційного забезпечення 

системи управління підприємства. Врахову-

ючи склад грошових коштів об’єктами висту-

пають: готівка в касі, кошти на рахунках в 

банківських установах, еквіваленти грошових 

коштів, депозити, грошові кошти в дорозі, 

грошові документи, електронні гроші. 

Можна з упевненістю стверджувати, що з 

позиції бухгалтерського обліку електронні гроші 

є новим об’єктом дослідження. Існує кілька 

специфічних властивостей досліджуваного нами 

об’єкта, які безпосередньо впливають на 

порядок його відображення в бухгалтерському 

обліку. Серед них такі:  

– електронні гроші генеруються та перера-

ховуються не банківськими установами, а опера-

торами платіжних систем (до них відносять: 

розробника, власника, адміністратора електрон-

ної системи; організації, що приймають кошти 

до зарахування для подальшої трансформації у 

електронні гроші), тобто групою осіб, які в 

більшості випадків є або фізичними особами, 

або суб’єктами господарювання, що не належать 

до фінансово-кредитних установ;  

– електронні гроші у зв’язку з наявністю 

різноманітних платіжних систем мають безліч 

варіантів умовних валют, які застосовуються 

окремими суб’єктами електронної комерції 

[12, с. 123].  

На наш погляд поняття „грошові кошти”, яке 

використовується для потреб бухгалтерського 

обліку та контролю, а також такі, що 

зустрічаються в науковій літературі вимагають 

уточнення, що пов’язано з такими причинами: 

1. Виокремлення електронних грошей, як 

платіжного засобу, який зазнає бурхливого 

розвитку останніми роками, в складі грошових 

коштів, що продиктовано подальшим 

розвитком академічних поглядів на економічну 

сутність поняття „електронні гроші”; 

2. Уточнення факту включення до категорії 

грошових коштів лише тих активів, що 

можуть бути використані для проведення 

розрахунків в будь-який момент.  

Висновки та пропозиції. За результатами 

проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що на сьогоднішній день відсутній 

єдиний комплексний підхід щодо визначення 

сутності поняття «грошові кошти».  

Вважаємо необхідним на законодавчому 

рівні удосконалити регулювання обліку 

електронних грошей, як складової грошових 

коштів, чітко визначити методичні підходи до 

облікового відображення їх руху, обґрунту-

вати класифікацію. Достовірне облікове забез-

печення є інструментом для раціональних рі-

шень щодо платоспроможності та управління 

грошовими коштами.  

Нами обґрунтовано предмет обліку грошо-

вих коштів та об’єкти. Такий обєкт бухгалтер-

ського обліку як грошові кошти займає вагоме 

місце у функціонуванні підприємства, оскіль-

ки є вираженням оборотних коштів на стадіях 

постачання і реалізації кругообороту діяль-

ності та вираженням капіталу підприємства, 

який спрямований на забезпечення його 

життєдіяльності. З’ясовано, що найбільш про-

блемним об’єктом на даний час є електронні 

гроші. 

Побудова належної системи бухгалтерсь-

кого обліку грошових коштів передбачає пра-

вильність здійснення й відображення всіх 

етапів їх руху. Ефективність організації обліку 

грошових коштів забезпечить раціональний 

розподіл та використання грошових коштів, а 

тим самим успішну фінансову діяльність будь-

якого підприємства. 
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Боднар Ореста Владимировна 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В статье исследовано теоретическую сущность понятия «денежные средства» и приведены основные тенденции 

их развития. Обоснованно предмет учета денежных средств и объекты. Считаем к объектам денежных средств 

относить наличные в кассе, средства на счетах в банковских учреждениях, эквиваленты денежных средств, 

депозиты, денежные средства в пути, денежные документы, электронные деньги. Установлено, что денежные 

средства занимают важное место в функционировании предприятия и является выражением оборотных средств 

на стадиях поставки и реализации кругооборота деятельности и выражением капитала предприятия, который 

направлен на обеспечение его жизнедеятельности. Мы выяснили, что самым проблемным объектом в настоящее 

время являются электронные деньги. Доказано, что эффективность организации учета денежных средств 

обеспечит рациональное распределение и использование денежных средств, а тем самым успешную финансовую 

деятельность любого предприятия. 

Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, денежные средства и их эквиваленты, наличные, 

электронные деньги. 
 

Bodnar Oresta 

CASH AS AN OBJECT OF ACCOUNTING 

The article investigates the theoretical essence of the concept of "cash" and presents the main trends in their development. 

The subject of accounting of cash and objects is substantiated. We believe that the objects of cash include cash at the box 

office, funds in bank accounts, cash equivalents, deposits, cash on the go, cash documents, electronic money. It is established 

that cash occupies an important place in the functioning of the enterprise and is an expression of working capital at the stages 

of supply and implementation of the cycle of activities and an expression of the capital of the enterprise, which is aimed at 

ensuring its viability. We have found that electronic money is the most problematic object at the moment. It is proved that the 

efficiency of the organization of cash accounting will ensure the rational distribution and use of funds, and thus the successful 

financial performance of any enterprise. 

Key words: cash, cash flows, cash and cash equivalents, cash, electronic money. 


