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Временной аспект организации управленческого учета включает
качестве ее элемента сроки обработки и предоставления
информации для управления.
Список использованных источников:

1. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер.с
англ. / Под ред. Н.Д. Эриашвшш. - М.: ЮНИТИ, 2008. – 783 с.
2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий
аспект: Пер.с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 2000.
– 416 с.
3. Ивашкевич В.Б., Зайцев С.Н. Современные тенденции развития
управленческого учета // Бухгалтерский учет. - 2002. - N° 12. - С. 34-38.

Лагутіна М.О., Діцький Д.С.
студенти,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
В умовах діяльності підприємств існує потреба в постійному
взаємозв'язку з іншими підприємствами, установами, організаціями
та окремими особами. Для фінансових операцій використовують як
готівкові, так і безготівкові розрахунки. Розрахунки готівкою
підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами
проводяться як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за
рахунок готівкової виручки і здійснюються через касу підприємств з
веденням касової книги встановленої форми [1].
Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що
відбуваються в економіці України ще раз підтверджують важливість
і необхідність грошових коштів для здійснення фінансовогосподарської діяльності суб'єктів підприємництва. Адже саме
грошовими коштами та іншими активами визначається фінансова
платоспроможність підприємства [1].
Роль і значення обліку грошових коштів особливо підвищилися
з розширенням міжнародних економічних відносин України та
прийняттям владою відповідних законів та положень. Більшість
підприємств звертає недостатньо уваги за правильності та
ефективності організації обліку грошових коштів.
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Основою ефективного функціонування сучасного підприємства
є безперервний періодичний рух грошових коштів. Як показує
практика, перед господарюючими суб’єктами постійно виникають
проблеми щодо організації контролю над поновленням та
подальшим збереженням динаміки циклів всієї діяльності
підприємства. При цьому, кошти є обмеженим ресурсом, і тому
успіх функціонування підприємства в значній мірі залежить від
раціонального їх розподілу та використання [3].
Основними нормативними актами, що регламентують
здійснення операцій з грошовими коштами є:
1. Положення про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку
України від 15.12.2004 р. № 637 (зареєстрованою в Мін'юсті України
13-01.2005 р. за № 40/10320, за текстом – Положення № 637) із
наступними змінами та доповненнями.
2. Інструктція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті вiд 21 січня 2004 року за № 22 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за №377/8976).
3. Указ Президента України «Про застосування штрафних
санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» вiд 12
червня 1995 року за № 436/95 із наступними змінами та
доповненнями.
4. Постанова Правління Національного банку України „Про
встановлення граничної суми готівкового розрахунку” від 09 лютого
2005 року за №32 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
18 квітня 2005 р. за № 410/10690) [2].
Звичайно, що існують певні правила, установлений порядок для
здійснення операцій з готівкою. Це – касова дисципліна. Основним
документом бухгалтерського обліку встановленої форми, що
застосовується для здійснення обліку готівки в касі підприємства є
касова книга.
Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство
повинно мати касу.
Каса підприємства – це приміщення або місце здійснення
готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання
готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.
Касові операції – операції підприємств між собою та з
підприємцями i фізичними особами, що пов'язані з прийманням і
видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу
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підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі
обліку розрахункових операцій [4].
Серед існуючих облікових проблем стосовно руху та наявності
грошових коштів слід віднести: 1) визнання та класифікація
грошових коштів; 2) правильне їх відображення у фінансовій
звітності; 3) організація контролю за процесом збереження та
використання грошових коштів; 4) оптимізація надходжень і виплат
готівки та формування інформаційної бази даних для аналізу
отриманих і втрачених вигод від проведених заходів; 5) повнота та
своєчасність відображення в системі обліку рух грошових коштів –
якщо грошові кошти не будуть повністю та своєчасно
оприбутковані, то не буде чіткого відображення наявності коштів. А
далі неправильне відображення податкових стягнень. Постійний
контроль за дотриманням правил ведення операцій з грошовими
коштами дозволить зменшити масштаби використання готівки
підприємствами і організаціями, а отже, і обмежити роль
готівкового обігу як засобу обслуговування руху тіньового капіталу,
приховування доходів та ухилення від сплати податків до бюджету.;
6) матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення
обліку грошових коштів [3].
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