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Електронна касова книга: 
необмежені можливості 

Не так давно з’явилися бухгалтерські комп’ютерні програ-
ми, але сучасний бухгалтер уже не мислить своєї роботи без 
них. Та технічний прогрес, як то кажуть, не стоїть на місці,  
і зараз користувачам запропоновано автоматизувати ве-
дення касової книги та інших форм, які й досі заповнюють 
за старим звичаєм 

Касова книга на окремому електронному носії

Відповідно до пункту 4.4 Положення про ведення касових опе-
рацій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою 
НБУ від 15.12.2004 №  637 (далі  — Положення №  637), підприєм-
ствам надано можливість вести касову книгу в електронній формі. 
Але зауважимо, за умови, що касові документи належним чином збе-
рігають. Новітні бухгалтерські програми забезпечують візуальне ві-
дображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової 
книги («Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира»), які за 
формою і змістом відтворюють паперову касову книгу. Після закін-
чення календарного року касову книгу на електронних носіях пере-
дають для зберігання відповідно до законодавства.

1С:Бухгалтерія 8, 1С:Управління торговим підприємством 8, 
1С:Управління виробничим підприємством дозволяють формувати, 
роздруковувати такі форми:

 – Касову книгу ф. КО-4 (дод. 5 до Положення № 637);
 – Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових доку-

ментів ф. КО-3 (дод. 4 до Положення № 637);
 – Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових доку-

ментів ф. КО-3а (дод. 4 до Положення № 637);
 – Книгу обліку виданих та прийнятих старшим касиром гро-

шей ф. КО-5 (дод. 6 до Положення № 637).
У звіті «Касова книга» для журналів КО-3, КО-3а, а також ка-

сової книги КО-4 є, крім того, можливість роздрукувати титульну 
сторінку. 

Деякі особливості роботи з електронними 
касовими документами

Звичайно ж, усі знають, що виправлення у касовій книзі, та й у ін-
ших формах, вкрай небажані. А якщо вже таке відбувалося, то кожне 
виправлення засвідчували своїми підписами касир, головбух або особа, 
що його заміщує. Такі вимоги зазначено в пункті 4.2 Положення про 
ведення касових операцій. І в кожного, мабуть, виникало запитання: 
як засвідчувати виправлення в електронних документах? Заспокойте-
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ся, ця вимога Положення № 637 стосується виключно паперового ва-
ріанту касової книги. 

А як же тоді запобігти несанкціонованим виправленням, якщо 
касову книгу і касові документи складають в електронній формі  
в 1С? У перерахованих вище конфігураціях можна формувати пер-
винні касові документи, а саме прибутковий та видатковий касові 
ордери. Форми КО-3, КО-3а, КО-4 заповнюють як звіти (показують 
зведені дані з раніше введених первинних документів). Тож аби запо-
бігти непомітним виправленням у первинних документах, можна  
використовувати засоби 1С, доступні користувачам відповідних 
конфігурацій. У цій програмі можна налаштувати права доступу, на-
приклад, заборонити інтерактивну зміну проведених документів — 
інтерактивне редагування проведеного документа. Якщо таке право 
користувачу не надано, то він не може проведений документ зміни-
ти, видалити, встановити помітку видалення, перепровести чи зро-
бити непроведеним. Такий документ програма відкриє виключно  
в режимі перегляду. Таким чином, неможливо буде непомітно випра-
вити бухгалтерські записи.
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