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Неможливо представити операційну, фінансову та інвестиційну діяльність підприємства без
грошових коштів у національній валюті. Важливою умовою для забезпечення їх збереження та
правильності здійснення обліку є вчасне та правильне документальне оформлення касових
операцій при надходженні, вибутті та зберіганні грошових коштів на підприємстві. Для забез�
печення цього необхідне проведення перевірки правильності, своєчасності та законності офор�
млення грошових коштів у національній валюті. Тому важливим питанням на сьогодні є методи�
ка аудиту грошових коштів у національній валюті для підвищення ефективності діяльності
підприємства.

Метою роботи є удосконалення методики аудиту грошових коштів у національній валюті для
підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метою аудиту грошових коштів у національній валюті є встановлення законності, достовір�
ності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і правильності їх
відображення в обліку. Метою аудиту грошових коштів у національній валюті є встановлення
відповідності застосовуваної в організації методики обліку грошових коштів у національній ва�
люті, що діють в Україні в періоді, коли відбувається перевірка, нормативним документам, для
того щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспек�
тах.

Завдання проведення аудиту грошових коштів у національній валюті: перевірка правильності
оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів; перевірка своєчасності та повноти
відображення руху готівки в касовій книзі та в звіті касира; перевірка дотримання встановлено�
го ліміту готівки в касі; перевірка стану обліку касових операцій.

Удосконалена методика аудиту грошових коштів у національній валюті, яка на відміну від су�
часних включає: анкету, загальний план проведення аудиту, програму аудиту, що дасть змогу
аудитору охопити всі аспекти обліку касових операцій на підприємстві, дослідити правильність,
своєчасність, законність відображення в обліку грошових коштів у національній валюті, вчасно
виявити порушення, провести якісний внутрішній аудит та підвищити ефективність діяльності
підприємства. Крім того, для якісного подання інформації, розроблено робочі документи для
перевірки грошових коштів у національній валюті.

It is impossible to imagine operating, financing and investing activity without cash assets in national
currency. The important condition for providing their saving and correctness of carrying out of
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ВСТУП
Неможливо представити операційну, фінансову та

інвестиційну діяльність підприємства без грошових

коштів у національній валюті. Важливою умовою для

забезпечення їх збереження та правильності здійснен�

ня обліку є вчасне та правильне документальне оформ�

лення касових операцій при надходженні, вибутті та збе�

ріганні грошових коштів на підприємстві. Для забезпе�

чення цього необхідним є проведення перевірки пра�

вильності, своєчасності та законності оформлення гро�

шових коштів у національній валюті. Тому важливим пи�

танням на сьогодні є методика аудиту грошових коштів

у національній валюті для підвищення ефективності

діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями аудиту грошових коштів у

національній валюті займалися такі вітчизняні та за�

рубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Горді�

єнко Н.І., Давидов Г.М., Дерій В.А., Іванова Н.А., Кар�

пенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Мелі�

хова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савченко В.Я., Са�

харцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають таке

питання зі своєї точки зору та акцентують увагу на різних

accounting is well�timed and right execution of documentation of cash transactions when takings,
outflow and keeping cash assets in the enterprise.

In order to provide this it is necessary to check correctness, well�timed and legality of execution
of cash assets in national currency. Therefore today the crucial issue is the audit method of cash
assets in national currency for increasing effectiveness of enterprise activity.

The aim of the article is the improvement of the audit method of cash assets in national currency
for increasing effectiveness of enterprise activity.

The goal of audit of cash assets in national currency is the establishment of legality; reliability and
appropriateness of carried out operations with cash assets of enterprise and correctness of their
reflection in accounting. The goal of audit of cash assets in national currency is to establish
accordance of accounting method of cash in national currency, which act in that period in Ukraine
when the checking take place, to normative documents in order to form the opinion on the reliability
of accounting in all significant aspects.

The tasks of carrying out audit of cash assets in national currency are: the checking of correctness
of execution of cash warrant income and spending cash order; the checking of timeliness and
completeness of reflection of cash flow in cash book and cashier's report; the checking of keeping
with established cash limit in the cashier; the checking of the state of cash transactions accounting.

The improved audit method of cash assets in national currency, which in contrast to modern
methods, includes questionnaire, general audit plan, and audit programme. It will allow the auditor
to cover all aspects of cash transactions accounting in the enterprise, to investigate correctness,
actuality, legality of the reflection of cash assets in national currency in accounting; to discover
violation in time; to conduct quality internal audit and to increase the effectiveness of the enterprise.
Moreover, the working papers for checking of cash assets in national currency were elaborated in
order to provide quality reporting.

Ключові слова: аудит, грошові кошти, ефективність, касові операції, перевірка, програма, робочий

документ.

Key words: audit, cash assets, effectiveness, cash transactions, checking, programme, working paper.

аспектах проведення аудиту грошових коштів у націо�

нальній валюті. Проте саме питання розробки програ�

ми аудиту грошових коштів у національній валюті для

підвищення ефективності підприємства розкрито недо�

статньо і потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розробка програми аудиту грошо�

вих коштів у національній валюті для підвищення ефек�

тивності діяльності підприємства.

Метою аудиту грошових коштів у національній ва�

люті є встановлення законності, достовірності і доц�

ільності здійснених операцій з грошовими коштами

підприємства і правильності їх відображення в обліку.

Метою аудиту грошових коштів у національній валюті

є встановлення відповідності застосовуваної в орган�

ізації методики обліку грошових коштів у націо�

нальній валюті, що діють в Україні в періоді, коли

відбувається перевірка, нормативним документам,

для того щоб сформувати думку про достовірність

бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.

Завдання проведення аудиту грошових коштів у на�

ціональній валюті: перевірка правильності оформлен�

ня прибуткових та видаткових касових ордерів; пере�

вірка своєчасності та повноти відображення руху готів�
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ки в касовій книзі та в звіті касира; перевірка дотриман�

ня встановленого ліміту готівки в касі; перевірка стану

обліку касових операцій.

Анкету перевірки операцій при аудиті грошових

коштів у національній валюті подано в таблиці 1. У про�

грамі аудиту грошових коштів у національній валюті

відображає основні процедури для вирішення основних

завдань аудиторської перевірки.

Одержавши в процесі попереднього планування дані

та необхідну інформацію, внутрішній аудитор починає

розробку загального плану внутрішнього аудиту грошо�

вих коштів у національній валюті (табл. 2). Внутрішній

Таблиця 1. Анкета перевірки грошових коштів у національній валюті

№ Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Інформація 
відсутня Так Ні Примітки 

1 Скільки років Ви працюєте на підприємстві?
0-1 

   

1-5    
5 і більше    

2 Що впливає на розмір ліміту каси: 
- обсяг касових оборотів (надходжень і витрат) 

   

- установленні 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 підприємством: 

- кожного місяця 
    

 - кожного дня    
 - раз на квартал    
 - раз на рік    

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

    

- 302    
- 311    
- 312    

9 Чи є на підприємстві наказ про облікову політику     
Перевірка правильності обліку грошових коштів у національній валюті

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 рахунка в іноземній валюті для виплати авансу з 
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
Фонду: 

- 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 гроші в касу підзвітними особами:
- Дт 301 Кт 311 

   

- Дт 301 Кт 372    
- Дт 301 Кт 371    

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

   

- Дт 301 Кт 311    
- Дт 301 Кт 375    

17 Чи проводиться аналіз касових операцій?    
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аудит грошових коштів у національній валюті

підприємства авторами рекомендується про�

водити в кілька етапів.

Процедури внутрішнього аудиту будуть

залежати від рівня довіри до результатів по�

переднього внутрішньому аудиту. Якщо

внутрішній аудит буде базуватися на даних по�

переднього внутрішнього аудиту, то необхід�

но уважно вивчити його робочі документи або

детальний облік грошових коштів у націо�

нальній валюті, чи адекватним був підхід по�

переднього внутрішнього аудитора. Робочу

програму внутрішнього аудиту грошових

коштів у національній валюті наведено в таб�

лиці 3.

Етапи 
аудиту Процедури аудиту 

ПІБ 
переві-
ряючого

Термін 
перевірки

1 2 3 4
Підготовчий Анкетування, планування проведення 

аудиту касових операцій 
Основний Перевірка правильності оформлення 

прибуткових та видаткових касових 
ордерів 
Перевірка своєчасності та повноти 
відображення руху готівки в касовій книзі 
та в звіті касира 
Перевірка дотримання встановленого 
ліміту готівки в касі
Перевірка стану обліку касових операцій 

Заключний Документальне оформлення результатів 
перевірки   

Таблиця 2. Форма загального плану проведення
внутрішнього аудиту грошових коштів у національній

валюті

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 4. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО=1.1 — перевірка
правильності оформлення прибуткових касових ордерів

Наявність реквізитів у Видатковому касовому ордері

Номер 
документа 

Дата 
скла-
дання 

Сума,  
грн 

Код 
цільового 
призна-
чення 

Кому 
видано 

Підпис Корес-
пондую-
чий 

рахунок, 
субраху-
нок 

Код 
аналітич-
ного 

рахунка 
Керівника 

Гол. 
бух-

галтера 
Касира Одер-

жувача 

           

Таблиця 5. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДКО=1.2 — перевірка
правильності оформлення видаткових касових ордерів

Таблиця 3. Форма програми внутрішнього аудиту
касових операцій

Процедури аудиту Мета внутрішнього 
аудиту 

Завдання 
внутрішнього 

аудиту

Джерела 
інформації для 

аудиту

Код 
робочих 

документів 

ПІБ 
перевіря-
ючого 

Термін 
проведення 
аудиту

1 2 3 4 5 6 7
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 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-4   
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Для вирішення поставлених завдань внутрішнього

аудиту грошових коштів у національній валюті пропо�

нуємо робочі документи внутрішнього аудитора, які, на

думку авторів, стануть обгрунтованими доказами якіс�

ного внутрішнього аудиту грошових коштів у націо�

нальній валюті (табл. 4 — 8).

ВИСНОВКИ
Удосконалена методика аудиту грошових коштів у

національній валюті, яка на відміну від сучасних вклю�

чає: анкету, загальний план проведення аудиту, програ�

му аудиту, що дасть змогу аудитору охопити всі аспек�

ти обліку касових операцій на підприємстві, дослідити

правильність, своєчасність, законність відображення в

обліку грошових коштів у національній валюті, вчасно

виявити порушення, провести якісний внутрішній аудит

та підвищити ефективність діяльності підприємства.

Крім того, для якісного подання інформації, розроблені

робочі документи для перевірки грошових коштів у на�

ціональній валюті.
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