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У ринкових умовах готівка є найважливішою ланкою системи кругообігу грошових коштів, тому
основні зусилля керівників спрямовані на ефективне управління грошовими потоками. Витра�
ти грошових коштів на господарську діяльність будуть приносити прибуток, коли доходи від
здійснення цієї діяльності будуть перевищувати витрати. Ефективну систему управління побу�
довано на достовірній та якісної інформації обліку. Тому на сьогодні контроль касових операцій
є частиною системи внутрішнього контролю за діяльністю для підвищення ефективності діяль�
ності підприємства.

Метою роботи є удосконалення методичних підходів до контролю касових операцій для підви�
щення ефективності діяльності підприємства.

Метою контролю касових операцій є встановлення законності, достовірності, правильності,
своєчасності касових операцій та відображення їх в обліку та звітності.

Завдання проведення контролю касових операцій полягає в перевірці: понадлімітних за�
лишків готівки у касі у національній валюті, відповідності залишків у облікових регістрах готівки
у національній валюті, відповідності залишків у облікових регістрах готівки у іноземній валюті,
правильності визначення залишку готівки у іноземній валюті, первинних документів з обліку
готівки, правильності розрахунку готівки у іноземній валюті з проведеної господарської опе�
рації.
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ВСТУП
У ринкових умовах готівка є найважливішою лан�

кою системи кругообігу грошових коштів, тому основні

зусилля керівників спрямовано на ефективне управлін�

ня грошовими потоками. Витрати грошових коштів на

господарську діяльність будуть приносити прибуток,

коли доходи від здійснення цієї діяльності будуть пере�

вищувати витрати. Ефективну систему управління побу�

довано на достовірній та якісної інформації обліку. Тому

на сьогодні контроль касових операцій є частиною сис�

теми внутрішнього контролю за діяльністю для підви�

щення ефективності діяльності підприємства.

Загальний план внутрішнього контролю складається з етапів: 1) попередній — ознайомлен�
ня з діяльністю підприємства; 2) основний — перевірка відповідності облікової політики вимо�
гам законодавства; 3) заключний — складання звіту контролю.

Удосконалено методичні підходи до контролю касових операцій для підвищення ефектив�
ності діяльності підприємства, яка на відміну від сучасних включає: анкету, загальний план
проведення контролю, програму контролю, робочі документи до кожного пункту програми, що
дасть змогу перевіряючому дослідити законність, достовірність, правильність, своєчасність
касових операцій та відображення їх в обліку та звітності. Це допоможе провести якісний
внутрішній контроль, зменшить помилки в веденні обліку та складанні звітності, а також зни�
зить витрати та підвищить ефективність діяльності підприємства. Наявність на підприємстві
розроблених методик проведення перевірки, з урахуванням специфіки діяльності, впливає на
якість проведення контролю. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу
контролеру охопити всі аспекти обліку на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність,
законність відображення в обліку, вчасно виявити порушення, провести якісний внутрішній кон�
троль.

In a market environment, cash is the most important element of the cash flow system. Spending
money on improving the business will be profitable. An effective management system is built on
reliable information.

Therefore, control of cash operations, system parts, and internal controls is required to ensure
the efficiency and simplicity of techniques, control over the control of operations to ensure efficiency.

The purpose of controlling cash transactions is to establish legality.
The task of conducting control of cash transactions is to check: foreign currency limit in national

currency, the corresponding balance in national currency registers, the corresponding balance in
foreign currency registers, the correctness of determining the cash balance in foreign currency,
primary accounting documentation, correct quotations of currency in the country where the state
operation is conducted.

The general plan of internal control of stages: 1) Preliminary — familiarization with the activity of
the enterprise; 2) The main one is revivification of compliance of accounting policies with the
requirements of the legislation; 3) Final — preparation of the control report.

Improving the methodological approach to the control of cash operations to improve the efficiency
of the enterprise, as opposed to modern includes: questionnaire, general plan of carrying out control,
control program, working documents for each item of the program, which will allow the examiners to
investigate the legality, reliability, correctness, timeliness of cash transactions. The availability of
audit techniques developed at the enterprise, taking into account the specific nature of the activity,
affects the quality of the control. The proposed methodology of the control will allow the controller
reaching the all aspects of accounting at the enterprise, to detect breaks, to internal control
qualitatively.

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

документ.

Key words: control, cash, efficiency, cash transactions, verification, program, working document.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями аудиту грошових коштів

займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Бути�

нець Ф.Ф., Гончарук Я.А., Гордієнко Н.І., Давидов

Г.М., Дерій В.А., Іванова Н.А., Карпенко М.Ю.,

Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О.,

Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савченко В.Я., Сахарцева

І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають зазначе�

не питання зі своєї точки зору, але не акцентують

увагу на різних аспектах проведення контролю ка�

сових операцій.
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Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки 

1 Чи є договір з касиром про повну матеріальну відповідальність?     
2 Чи є на підприємстві сейф для зберігання грошових коштів?     
3 Чи пронумерована, прошнурована та поставлена печатка та підпис у 

касовій книзі? 
    

4 Чи є суцільна реєстрація первинних документів?     
5 Чи є випадки пропусків у нумерації первинних документів?     
6 Чи проводиться інвентаризація грошових коштів у касі?     
7 Як часто проводиться інвентаризація: 

-  раз на місяць; 
-  раз у квартал; 
-  раз на півріччя; 
-  раз на рік 

    

8 Чи дотримується підприємства розміру встановленого ліміту грошових 
коштів у касі? 

    

9 Чи здійснюється цільове використання грошових коштів?     
10 Здача грошових коштів здійснюється: 

- касиром банку самостійно в банк; 
- інкасаторами банку 

    

11 Облік касових операцій ведеться: 
- автоматизовано; 
- вручну 

    

Таблиця 1. Анкета перевірки касових операцій

Етапи 
аудиту Процедури аудиту ПІБ переві-

ряючого Термін перевірки

1 2 3 4 
Підготовчий Анкетування, планування проведення контролю  касових операцій   

Перевірка понадлімітних залишків готівки у касі у національній валюті   
Перевірка відповідності залишків у облікових регістрах готівки у національній 
валюті 

  

Перевірка відповідності залишків у облікових регістрах готівки у іноземній 
валюті 

  Основний 

Перевірка правильності визначення залишку готівки у іноземній валюті   
 Перевірка первинних документів з обліку готівки   
 Перевірка правильності розрахунку готівки у іноземній валюті з проведеної 

господарської операції 
  

Заключний Документальне оформлення результатів перевірки      

Таблиця 2. Форма загального плану проведення внутрішнього контролю касових операцій

Таблиця 3. Форма програми внутрішнього контролю касових операцій

Процедури контролю Мета внутрішнього контролю Джерела інформації для 
контролю 

Код робочих 
документів 

ПІБ перевіря-
ючого 

Термін 
проведення 
контролю 

1 2 4 5 6 7 
Перевірка понадлімітних 
залишків готівки у касі у 
національній валюті 

Впевнитися у наявності 
понадлімітних залишків 
готівки у касі у національній 
валюті 

Прибуткові касові 
ордери, видаткові касові 
ордери, касова книга 

КО-1   

Перевірка відповідності 
залишків у облікових 
регістрах готівки у 
національній валюті 

Впевнитися у відповідності 
залишків у облікових 
регістрах готівки у 
національній валюті 

Касова книга, журнал 1, 
Головна книга 

КО-2   

Перевірка відповідності 
залишків у облікових 
регістрах готівки у 
іноземній валюті 

Впевнитися у  відповідності 
залишків у облікових 
регістрах готівки у іноземній 
валюті 

Касова книга, журнал 1, 
Головна книга 

КО-3   

Перевірка правильності 
визначення залишку 
готівки у іноземній 
валюті 

Впевнитися у правильності 
визначення залишку готівки у 
іноземній валюті 

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

КО-4   

Перевірка первинних 
документів з обліку 
готівки 

Впевнитися у правильності 
оформлення первинних 
документів з обліку готівки 

Прибуткові касові 
ордери, видаткові касові 
ордери 

КО-5   

Перевірка правильності 
розрахунку готівки у 
іноземній валюті з 
проведеної господарської 
операції 

Впевнитися у правильності 
розрахунку готівки у 
іноземній валюті з 
проведеної господарської 
операції 

Прибуткові касові 
ордери, видаткові касові 
ордери, довідка 
бухгалтерії 

КО-6   
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МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є удосконалення методичних під�

ходів до контролю касових операцій для підвищення

ефективності діяльності підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Метою контролю касових операцій є встановлення

законності, достовірності, правильності, своєчасності

касових операцій та відображення їх в обліку та звіт�

ності.

Завдання проведення контролю касових операцій

полягає в перевірці: понадлімітних залишків готівки у

касі у національній валюті, відповідності залишків у

облікових регістрах готівки у національній валюті, відпо�

відності залишків у облікових регістрах готівки у іно�

земній валюті, правильності визначення залишку готів�

ки у іноземній валюті, первинних документів з обліку

готівки, правильності розрахунку готівки у іноземній

валюті з проведеної господарської операції.

Анкету перевірки касових операцій подано в табли�

ці 1. У програмі контролю касових операцій відображає

основні процедури для вирішення основних завдань

аудиторської перевірки.

Одержавши в процесі попереднього планування дані

та необхідну інформацію, перевіряючий починає роз�

робку загального плану внутрішнього контролю касо�

вих операцій (табл. 2). Внутрішній контроль касових опе�

рацій підприємства рекомендується проводити в кілька

етапів.

Процедури внутрішнього контролю будуть залежа�

ти від рівня довіри до результатів попередньої пере�

За даними підприємства За даними аудиту 

Рахунок Залишок у 
іноземній валюті

Залишок у 
перерахунку на 

гривні 

Залишок у 
іноземній валюті Валютний курс 

Залишок у 
перерахунку на 

гривні 

Відхилення 

302       

Таблиця 7. Перевірка правильності визначення залишку готівки у іноземній валюті КО04

Первинний документ 
Назва № Дата Сума, грн Підписи посадових осіб Примітки 

      

Таблиця 8. Перевірка первинних документів з обліку готівки КО05

Таблиця 4. Перевірка понадлімітних залишків готівки у касі у національній валюті КО01

Період 
Залишок 
готівки на 
початок дня 

Надходження 
готівки до каси 

Видача 
готівки з 
каси 

Залишок 
готівки на 
кінець дня 

У т.ч. на 
виплату 
заробітної 
плати 

протягом 3-х 
робочих днів 

Ліміт 
каси 

Потрібно 
здати у банк 

Понадлімітні 
залишки 

         

Таблиця 5. Перевірка відповідності залишків у облікових регістрах готівки
у національній валюті КО02

Залишок на початок місяця 
Відхилення Період У касовій книзі У журналі 1 У головній книзі Журналу від касової книги Головної книги від 

журналу 
      

Таблиця 6. Перевірка відповідності залишків у облікових регістрах готівки
у іноземній валюті КО03

Залишок на початок місяця 
Відхилення Період У касовій книзі У журналі 1 У головній книзі Журналу від касової 

книги 
Головної книги від 

журналу 
Дата      
У іноземній валюті      
У перерахунку на гривні      

Таблиця 9. Перевірка правильності розрахунку готівки у іноземній валюті
з проведеної господарської операції КО06

За даними підприємства За даними аудиту 
Рахунок У іноземній 

валюті 
У перерахунку на 

гривні 
У іноземній 
валюті Валютний курс У перерахунку  

на гривні 
Відхилення 

Видача з каси 
готівки на 
відрядження 
закордон 
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вірки. Робочу програму внутрішнього контролю касо�

вих операцій наведено в таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань внутрішнього

контролю касових операцій пропонуємо робочі доку�

менти, які стануть обгрунтованими доказами якісного

внутрішнього контролю (табл. 4—9).

ВИСНОВКИ
Удосконалено методичні підходи до контролю

касових операцій для підвищення ефективності

діяльності підприємства, яка на відміну від сучасних

включає: анкету, загальний план проведення конт�

ролю, програму контролю, робочі документи до

кожного пункту програми, що дасть змогу перевіря�

ючому дослідити законність, достовірність, пра�

вильність, своєчасність касових операцій та відоб�

раження їх в обліку та звітності. Це допоможе про�

вести якісний внутрішній контроль, зменшить помил�

ки в веденні обліку та складанні звітності, а також

знизить витрати та підвищить ефективність діяль�

ності підприємства.
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