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В умовах нестабільності та ризику сучасного фінансового середовища, зростаючих темпів інфляції, розширення 

міжнародних фінансових відносин складовою успішного управління грошовими потоками є ефективна система обліку, контролю та 

аналізу грошових коштів та їх руху на підприємстві. Проте, інтеграційні процеси в країні та необхідність гармонізації законодавства 

з міжнародними стандартами обумовлюють визначення проблем та шляхів їх вирішення у сфері організації та вдосконалення 

бухгалтерського обліку грошових потоків на підприємстві.   

Серед основних  проблем системи організації та обліку грошових потоків можна виділити наступні. 

По-перше, не зважаючи на останні вдосконалення системи організації та обліку грошових коштів в Україні, існує проблема 

неузгодженості національних положень, що регламентують цю сферу бухгалтерського обліку, із міжнародними стандартами, 

основними з яких є: 

- відмінність  у трактуванні поняття «грошові кошти» у національних та міжнародних положеннях бухгалтерського 

обліку;  

- при тотожності у тлумаченні, відмінність самих категорій: «рух грошових коштів» у національних положеннях та 

«грошові потоки» – у міжнародних; 

- розбіжності в ідентифікації потоків грошових коштів за видами діяльності (наприклад, віднесення грошових потоків, 

що виникають від податків на прибуток до певного виду діяльності; розбіжності у відображенні сплачених та отриманих дивідендів 

та відсотків тощо); 

- неузгодженість норм і правил щодо складання фінансової звітності з руху грошових коштів тощо.  

Другою проблемою є недосконалість системи управлінського обліку та відсутність управлінської звітності з руху грошових 

коштів на підприємстві, що зумовлює нестачу аналітичних та оперативних даних що характеризують реальні фінансові процеси на 

підприємстві для подальшого проведення цих операцій у бухгалтерському обліку, формування і складання повної та достовірної 

фінансової звітності та прийняття ефективних управлінських рішень. 

Крім того, до загальних  облікових проблем у сфері управління грошовими коштами можна віднести: недостатність та 

недосконалість форм та методів розрахунків, особливо для здійснення зовнішньоекономічної діяльності; слабе матеріально-

технічне та організаційне забезпечення ведення обліку грошових коштів; наявність грубих порушень платіжної дисципліни  та 

недосконалість механізмів контролю за дотриманням касової дисципліни, тощо. 

Для усунення як зазначених проблемних питань, так і проблем організації  та обліку грошових потоків загалом, можна 

запропонувати наступні шляхи вдосконалення системи бухгалтерського обліку у сфері управління грошовими коштами: 

- розширення та вдосконалення форм та методів здійснення розрахунків (клірингових розрахунків, використання рахунків 

овердрафт, тощо); 

- вдосконалення та розвиток систем і технологій банківського обслуговування підприємств (корпоративних карток, 

системи «Клієнт – Банк» тощо); 

- подальше адаптування Національних положень бухгалтерського обліку що регламентують організацію та облік грошових 

коштів до міжнародних стандартів; 

- розробка механізмів та методів зміцнення платіжної дисципліни і контролю за дотриманням касової дисципліни 

(наприклад, проведення інвентаризації каси не рідше одного разу на місяць, створення фонду дрібної готівки та введення 

відповідного активного рахунку в Плані рахунків бухгалтерського обліку [1]);  

- розробка та запровадження форм, методів та механізмів функціонування управлінської система обліку грошових коштів 

(наприклад, запровадження автоматизованої системи управління грошовими потоками на підприємстві, розробка форм 

управлінської звітності з руху грошових коштів та механізмів її складання тощо); 

- необхідність розширення та удосконалення нормативно-правової бази з ведення бухгалтерського обліку грошових коштів 

на підприємствах. 

Тож, перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у пошуку нових методів, механізмів та форм, щодо 

вдосконалення наявної системи організації бухгалтерського обліку грошових потоків в Україні. Адаптація національних положень 

до міжнародних стандартів та впровадження нових методів дозволить значно покращити організацію та ведення бухгалтерського 

обліку грошових коштів, знизить ризики помилок і дозволить підвищити ефективність роботи підприємств. 
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