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Грошові кошти є найважливішою ланкою системи управління підприємства, оскільки основні зусил-
ля повинні бути спрямовані на вирішення питань ефективного управління грошовими потоками від опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності. За таких умов зростає важливість проведення внутріш-
нього аудиту грошових коштів у касі, який дозволяє якісно перевірити інформацію, отриману із системи
обліку, виявити помилки та оцінити можливі порушення організації обліку готівки та запропонувати
напрями підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метою роботи є удосконалення методичних засад проведення внутрішнього аудиту касових операцій
як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метою внутрішньому аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності та доціль-
ності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і правильність їх відображення в обліку.

Завданням проведення внутрішнього аудиту касових операцій є: визначення фактичної наявності го-
тівки в касі та перевірка: залишку готівки на момент інвентаризації, правильності оформлення прибут-
кових та видаткових касових ордерів, своєчасності та повноти відображення руху готівки в касовій книзі
та в звіті касира, дотримання встановленого ліміту готівки в касі, дотримання умов видачі готівки під
звіт на виробничі та господарські потреби, своєчасності та повноти оприбуткування готівки, стану об-
ліку касових операцій, відповідності інформації про готівку у фінансовій звітності.

Запропонована методика внутрішнього аудиту касових операцій, що на відміну від існуючих вклю-
чає: анкету, загальний план, програму аудиту та робочі документи аудитора. Це надасть змогу внутріш-
ньому аудитору охопити всі аспекти обліку касових операцій на підприємстві, дослідити правильність,
своєчасність, законність відображення в обліку касових операцій, вчасно виявити порушення, провести
якісний внутрішній аудит та підвищити ефективність діяльності підприємства.

Monetary funds are the most important part of the management system, therefore, the main efforts should
be directed to solving the issues of efficient cash flow management from operational, financial and investment
activities. Under such conditions, it is becoming increasingly important to carry out an internal audit of cash in
the cash register, which allows qualitative checking of the information received from the accounting system, to
identify errors and to evaluate possible violations of the organization of cash accounting and to offer directions
for improving the efficiency of the enterprise.

The aim of the work is to improve the methodical principles of conducting internal audit of cash operations
in order to increase the efficiency of the company activity.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201910

The purpose of the internal audit of cash operations is to establish the legality, reliability and feasibility of
transactions with cash assets of the enterprise and the correctness of their reflection in the accounts.

The purpose of the internal audit of cash operations is: to determine the actual availability of cash at the cash
desk and check: the balance of cash at the time of inventory, the correctness of the execution of income and cash
orders, timeliness and completeness of the cash flow display in the cash book and cashier's report, compliance
with the established limit of cash in cash register, compliance with the conditions for issuing cash for the report
on production and economic needs, timeliness and completeness of posting cash, accounting of cash transactions,
compliance information of cash in the financial statements.

The proposed method of internal audit of cash operations, which unlike the existing ones, includes: a
questionnaire, general plan, audit program and working documents of the auditor. This will enable the internal
auditor to cover all aspects of the accounting of cash transactions in the enterprise, to investigate the correctness,
timeliness, legality of the reflection in the accounting of cash transactions, timely detection of violations, to
conduct a qualitative internal audit and improve the efficiency of the enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Грошові кошти є найважливішою ланкою системи

управління підприємства, оскільки основні зусилля по-
винні бути спрямовані на вирішення питань ефективно-
го управління грошовими потоками від операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності. За таких умов
зростає важливість проведення внутрішнього аудиту
грошових коштів у касі, який дозволяє якісно перевіри-
ти інформацію, отриману із системи обліку, виявити
помилки та оцінити можливі порушення організації об-
ліку готівки та запропонувати напрями підвищення
ефективності діяльності підприємства. Тому актуальним
питанням є удосконалення методики проведення внут-
рішнього аудиту касових операцій з метою її впровад-
ження у діяльність підприємства, що дасть змогу підви-
щити ефективність управління грошовими коштами
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні питання аудиту касових

операцій на підприємстві були розглянуті у працях та-
ких науковців, як Усач Б.Ф., Бутинець Ф.Ф., Малю-
га Н.М., Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М.
та ін. Автори розглядають це питання з різних точок
зору та акцентують увагу на різних аспектах проведен-
ня зовнішнього аудиту касових операцій. Проте саме
питання побудови дієвої методики внутрішнього ауди-
ту касових операцій авторами розкрито недостатньо і
потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є удосконалення методичних засад

проведення внутрішнього аудиту касових операцій як
дієвий засіб підвищення ефективності діяльності
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою внутрішньому аудиту касових операцій є
встановлення законності, достовірності та доцільності
здійснених операцій з грошовими коштами підприємства
і правильність їх відображення в обліку.

Завданням проведення внутрішнього аудиту касо-
вих операцій є: визначення фактичної наявності готів-

Ключові слова: внутрішній аудит, касові операції, план, програма, робочі документи аудитора, ефек-
тивність.

Key words: internal audit, cash operations, plan, program, auditor's working documents, efficiency.

ки в касі та перевірка: залишку готівки на момент інвен-
таризації, правильності оформлення прибуткових та ви-
даткових касових ордерів, своєчасності та повноти
відображення руху готівки в касовій книзі та в звіті ка-
сира, дотримання встановленого ліміту готівки в касі,
дотримання умов видачі готівки під звіт на виробничі та
господарські потреби, своєчасності та повноти оприбут-
кування готівки, стану обліку касових операцій, відпо-
відності інформації про готівку у фінансовій звітності.

Анкета перевірки касових операцій наведена в таб-
лиці 1.

Одержавши в процесі попереднього планування дані
та необхідну інформацію, внутрішній аудитор починає
розробку загального плану внутрішнього аудиту (табл.
2).

Програму внутрішнього аудиту касових операцій
наведено в таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань внутрішнього
аудиту касових операцій пропонуємо робочі докумен-
ти внутрішнього аудитора, які, на думку автора, стануть
обгрунтованими доказами якісного внутрішнього ауди-
ту касових операцій (таблиця 4—15).

ВИСНОВКИ
Запропонована методика внутрішнього аудиту ка-

сових операцій, що на відміну від існуючих включає:
анкету, загальний план, програму аудиту та робочі до-
кументи аудитора. Це надасть змогу внутрішньому
аудитору охопити всі аспекти обліку касових операцій
на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність,
законність відображення в обліку касових операцій,
вчасно виявити порушення, провести якісний внутрішній
аудит та підвищити ефективність діяльності підприєм-
ства.
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Таблиця 1. Форма анкети перевірки касових операцій

№ Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Інформація 
відсутня 

Так Ні Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1 Скільки років Ви працюєте на підприємстві та ведете облік касових операцій? 

0-1 / 0-1 
    

1-5 / 1-5     

5 і більше / 5 і більше     
2 Що впливає на розмір ліміту каси: 

- обсяг касових оборотів (надходжень і витрат) 
    

- установлені строки здачі готівки     
- місцезнаходження підприємства     

3 Надходження готівки до каси підприємства оформляється прибутковими 
касовими ордерами за формою № КО-1? 

    

4 Хто повинен підписувати ПКО: 
- касир; 

    

- менеджер;     
- головний бухгалтер;     

- керівник;     
- одержувач     

5 Чи можна видавати грошові кошти особі, яка не зазначена у видатковому 
документі? 

    

6 Видача грошей іншій особі здійснюється тільки за дорученням?     
7 Коли відкривається касова книга: 

- кожного місяця; 
    

- кожного дня;     
- раз на квартал;     
- раз на рік     

8 На якому рахунку обліковується «Готівка в національній валюті»: 
- 301; 

    

- 302;     
- 311;     
- 312     

9 Чи є на підприємстві наказ про облікову політику     
Перевірка правильності обліку касових операцій 
10 Одержано з поточного рахунка в національній валюті готівку для різних цілей: 

- Дт 301 Кт 311 
    

- Дт 311 Кт 302     
- Дт 301 Кт 312     

11 Одержано готівку з поточного рахунку в іноземній валюті для виплати авансу 
на відрядження: 

- Дт 311 Кт 301 

    

- Дт 302 Кт 311     
- Дт 302 Кт 312     

12 Надійшла в касу виручка за продукцію власного виробництва: 
- Дт 301 Кт 731 

    

- Дт 311 Кт 361     
- Дт 301 Кт 701     

13 Отримано готівкою до каси внесок до статутного капіталу: 
- Дт 301 Кт 40 

    

- Дт 46 Кт 30     
- Дт 301 Кт 46     

14 Виплачено з каси працівникам підприємства заробітну плату: 
- Дт 661 Кт 301 

    

- Дт 301 Кт 311     
- Дт 661 Кт 302     

15 Повернуто готівку в касу підзвітними особами: 
- Дт 301 Кт 311 

    

- Дт 301 Кт 372     
- Дт 301 Кт 371     

16 Повернуто касиром нестачу готівки у касу: 
- Дт 301 Кт 661 

    

 - Дт 301 Кт 311     
- Дт 301 Кт 375     

17 Чи проводиться аналіз касових операцій?     
18 Чи проводяться планова інвентаризація?     
19 Чи проводяться позапланова інвентаризація?     
20 Чи укладено договір про матеріальну відповідальність?     
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Таблиця 2. Форма загального плану проведення
внутрішнього аудиту касових операцій

Етапи 
внутрішнього 

аудиту 
Перелік аудиторських процедур 

ПІБ переві-
ряючого 

Термін 
перевірки 

1 2 3 4 
Підготовчий Анкетування, планування проведення контролю касових операцій   
Фактичний  Проведення інвентаризації готівки у касі   
Основний Перевірка виконання Положення № 148 щодо дотримання порядку ведення касової книги та 

оформлення операцій з приймання та видачі готівки з каси, ведення відповідних касових документів 
  

Перевірка повноти та своєчасності оприбуткування готівкових надходжень, одержаних 
підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за 
позареалізаційні операції) 

  

Перевірка наявності самостійно встановленого ліміту каси та його відповідність самостійно 
здійсненим розрахункам 

  

Перевірка отримання підприємством значних сум готівки відповідно до банківських документів    
Перевірка дотримання підприємством порядку витрачання готівкової виручки (готівки)    
Перевірка дотримання підприємством установленого порядку видачі готівки під звіт (у тому числі на 
відрядження) та її використання відповідно до вимог Положення № 148 та інших нормативно-
правових актів України 

  

Перевірка дотримання підприємством установлених обмежень під час здійснення ними готівкових 
розрахунків між собою та/або з фізичними особами 

  

Перевірка відображення касових операцій на рахунках обліку   
Перевірка відповідності інформації про готівку у фінансовій звітності   

Заключний Аналіз результатів перевірки, надання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту, 
документальне оформлення результатів перевірки   

  

 

Таблиця 3. Форма програми внутрішнього аудиту
касових операцій

Перелік 
аудиторських 

процедур  

Мета внутрішнього 
аудиту 

Завдання внутрішнього 
аудиту 

Джерела інформації для 
внутрішнього аудиту 

Код робочих 
документів 

ПІБ 
перевіря-

ючого 

Термін 
проведення 
контролю 

1 2 3 4 5 6 7 

Визначення 
фактичної 
наявності готівки в 
касі 

Впевнитись у 
правильності 
наявності готівки в 
касі 

Визначити фактичну 
наявність готівки в касі 

Прибуткові касові ордери, 
видаткові касові ордери, 
касова книга 

ІНВКО-1   

Перевірка залишку 
готівки на момент 
інвентаризації 

Перевірка залишку 
готівки на момент 
інвентаризації 

Перевірити залишок готівки 
на момент інвентаризації 

Прибуткові касові ордери, 
видаткові касові ордери, 
касова книга 

ІНВКО-2   

Перевірка 
правильності 
оформлення 
прибуткових та 
видаткових касових 
ордерів 

Впевнитися у 
правильності 
оформлення 
прибуткових та 
видаткових касових 
ордерів відповідно 
до Положення 148 

- Перевірити наявність 
первинних документів; 
- перевірити заповнення усіх 
реквізитів у прибуткових та 
видаткових касових ордерах 

Прибуткові касові ордери, 
видаткові касові ордери 

РДКО-1.1, 
РДКО-1.2 

  

Перевірка 
своєчасності та 
повноти 
відображення руху 
готівки в касовій 
книзі та в звіті 
касира 

Впевнитися у 
своєчасності та 
повноті 
відображення руху 
готівки в касовій 
книзі та в звіті 
касира 

- Перевірити відповідність 
касової книги даним звіту 
касира; 
- перевірити правильність 
визначення залишків коштів 
на кінець дня у касовій книзі 

Касова книга, звіт касира РД-КО-2   

Перевірка 
дотримання 
встановленого 
ліміту готівки в 
касі 

Впевнитися у 
дотриманні 
встановленого 
ліміту готівки в касі 

Перевірити відповідність 
залишків готівки 
встановленому ліміту 
готівки в касі 

Касова книга, розрахунок 
ліміту готівки в касі 

РДКО-3   

Перевірка 
дотримання умов 
видачі готівки під 
звіт на виробничі 
та господарські 
потреби 

Впевнитися у 
дотриманні умов 
видачі готівки під 
звіт на виробничі та 
господарські 
потреби 

- Перевірити терміни 
повернення залишків готівки 
у касу при видачі авансу на 
господарські потреби; 
- перевірити терміни 
внесення залишків готівки у 
касу при видачі авансу на 
відрядження 

Прибуткові касові ордери, 
видаткові касові ордери, 
звіт про використання 
коштів, виданих на 
відрядження або під звіт 

РДКО-4   

Перевірка 
своєчасності та 
повноти 
оприбуткування 
готівки 

Впевнитися у 
своєчасності та 
повноті 
оприбуткування 
готівки 

- Перевірити відповідність 
записів у прибуткових 
касових ордерах даним 
касової книги; 
- перевірити оприбуткування 
надходжень готівки 

Касова книга, прибуткові 
касові ордери, звіт про 
використання коштів, 
виданих на відрядження 
або під звіт 

РДКО-5.1, 
РДКО-5.2 
 

  

Перевірка стану 
обліку касових 
операцій 

Впевнитися у 
правильності обліку 
касових операцій 

Перевірка правильності 
рознесення касових операцій 
до відповідних рахунків 

Касова книга, прибуткові 
касові ордери, видаткові 
касові ордери, журнал 1, 
Головна книга 

РДКО-6   

Перевірка 
відповідності 
інформації про 
готівку у 
фінансовій 
звітності 

Впевнитися у 
відповідності 
інформації про 
готівку наведену у 
Балансі і Звіті про 
рух грошових 
коштів 

- Перевірити відповідність 
інформації про залишки 
коштів журналу, Головній 
книзі, Балансу та Звіту про 
рух грошових коштів; 
- перевірити рух грошових 
коштів за видами діяльності 

Журнал 1, Головна книга, 
Баланс, Звіт про рух 
грошових коштів 

РДКО-7.1, 
РДКО-7.2 
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Дата проведення 

інвентаризації каси 

Залишок готівки у касовій 

книзі на початок 

Фактичні дані інвентаризації каси 
Відхилення 

Номінал купюр Кількість Сума, грн 

      

 

Таблиця 4. Форма робочого документа внутрішнього аудитора ІНВКО-1 — визначення фактичної наявності готівки в касі

Дата проведення 

інвентаризації 

каси 

Розрахунок залишку готівки відповідно касової книги 
Розрахунок залишку готівки відповідно 

до первинних документів 

Відхи-

лення 

Залишок 

готівки на 
початок 

перевірки, грн 

Надійшла 

готівка у касу, 
грн 

Видано 

готівку з 
каси, грн 

Визначений 

залишок готівки на 
момент перевірки 

аудитором, грн 

ПКО ВКО 

Визначений 

залишок готівки на 
момент перевірки 

аудитором, грн 

         

 

Таблиця 5. Форма робочого документа внутрішнього аудитора ІНВКО-2 — перевірка залишку готівки на момент
інвентаризації

Наявність реквізитів у Прибутковому касовому ордері 

Номер 

документа 

Дата  

складання 

Сума,  

грн 

Код цільового 

призначення 

Від кого 

прийнято 

Підпис 
Кореспондуючий 

рахунок, субрахунок 

Код  

аналітичного 

рахунку 
Гол.  

бухгалтера 
Касира 

         

 

Таблиця 6. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-1.1 — перевірка правильності оформлення
прибуткових касових ордерів

Наявність реквізитів у Видатковому касовому ордері 

Н
о

м
ер

 
д

о
к
у
м

ен
та

 

Д
ат

а 
ск

л
ад

ан
н

я 

С
у
м

а,
 г

р
н

 

К
о

д
 ц

іл
ьо

в
о

го
 

п
р
и

зн
ач

ен
н

я 

К
о
м

у
 в

и
д

ан
о
 

Підпис 

Корес-
пондуючий 

рахунок, 
субрахунок 

Код  
аналітичного 

рахунка 

К
ер

ів
н

и
к
а 

Г
о

л
. 

б
у
х

га
л
те

р
а 

К
ас

и
р

а 

О
д

ер
ж

у
в
ач

а 

           

Таблиця 7. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-1.2 — перевірка правильності оформлення
видаткових касових ордерів

 

Касова книга Звіт касира Відхилення 

Д
ат

а 
 

Н
о

м
ер
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о
к
у
м

ен
та

 

Н
аз

в
а 

д
о
к
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П
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с
  

С
у
м

а,
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а 
 

С
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а,
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р
н

 

            

Таблиця 8. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-2 — перевірка своєчасності та повноти
відображення руху готівки в касовій книзі та в звіті касира

№ 
з/п 

Період (дні) 
Установлений ліміт 

каси, грн 
Фактичні залишки 
готівки в касі, грн 

У тому числі в дні виплат 
на оплату праці за 

видатковими відомостями, 
грн 

Перевищення встановленого 
ліміту каси 

(колонка 4 - колонка  
5 - колонка 3), грн 

1 2 3 4 5 6 
      

 

Таблиця 9. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-3 — перевірка дотримання встановленого ліміту
залишку готівки в касі (грн)

№ 

з/п 
Показники 

Період, за який здійснюється перевірка 

За даними обліку, грн За даними внутрішнього аудиту, грн Відхилення, грн 

1 Залишок готівки на початок періоду    

2 Надходження готівки з банку    

2.1 Фактично оприбутковано     

3 Надходження готівкової виручки    

3.1 Оприбутковано фактично    

4 Надходження невикористаних підзвітних сум    

4.1 Фактично оприбутковано    

5 Інші надходження    

5.1 Фактично оприбутковано    

6 Видано готівку    

7 Залишок каси на кінець місяця    

 

Таблиця 11. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-5.1 — перевірка своєчасності та повноти
оприбуткування готівки

Таблиця 10. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-4 — перевірка дотримання умов видачі готівки
під звіт на виробничі та господарські потреби

Підзвітна особа Призначення авансу 
Видатковий касовий 

ордер 
Використання готівки 
за авансовим звітом Відхилення 

(+; -) 
Причина 

Ви-
сновок 

Дата Сума, грн Дата Сума, грн 
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Таблиця 13. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-6 — перевірка правильності відображення
в обліку касових операцій

Звітний 
період 

Касова 
книга, грн 

Журнал 1, 
Відомість 1, 

грн 

Оборотно-
сальдова 

відомість, грн 

Головна 
книга, грн 

Баланс 
(Ф.1р.1165- Сальдо 

Дт рах. 31, 
субрахунків 333, 

334, 351) або 
Ф.1.р.1166, якщо 

готівка 
відображається 

окремою статтею, 
грн 

Відхилення 

Оборотно-
сальдова 

відомості від 
журналу та 

відомості, грн 

Головної 
книги від 
оборотно-
сальдової 

відомості, грн 

Балансу від 
Головної 

книги, грн 

Залишок на 
01.01 

        

Залишок на 
01.04 

        

Залишок на 
01.07 

        

Залишок на 
01.10. 

        

Залишок на 
01.01. 

        

 

Таблиця 14. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-7.1 — перевірка відповідності інформації про
залишки коштів у фінансовій звітності

Вид діяльності 

Надходження грошових коштів  
(Дт 30) 

Витрачання грошових коштів  
(Кт 30) 

За даними обліку, 
грн 

За даними внутрішнього 
аудиту, грн 

Відхилення, 
грн 

За даними 
обліку, грн 

За даними внутрішнього 
аудиту, грн 

Відхилення, 
грн 

Основна діяльність       
Інвестиційна 
діяльність 

      

Фінансова діяльність       
Разом       

 

Таблиця 15. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-7.2 — перевірка руху грошових коштів за видами
діяльності

Таблиця 12. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО-5.2 — перевірка
оприбуткування надходжень готівки

ПІБ підзвітної особи 
Призначення 

авансу 

Прибутковий касовий 

ордер 

Одержання готівки за 

авансовим звітом 
Відхилення 

(+; -), грн 
Причина Висновок 

Дата Сума, грн Дата Сума, грн 
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