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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Здійснення внутрішнього аудиту грошових коштів є реальною 

можливістю для підвищення ефективності ведення обліку та 
управління грошовими коштами на підприємстві й є особливо 
актуальним і вкрай необхідним. 

Грошові кошти як в готівковій, так і безготівковій формах 
потребують жорсткого контролю з боку керівництва, адже ці активи 
є найбільш вразливими до крадіжок і зловживань з боку працівників, 
і самої адміністрації підприємства. Такий контроль можна 
здійснювати через систему внутрішнього контролю, який 
здійснюється за допомогою контролюючого відділу підприємства. 

Питаннями внутрішнього аудиту грошових коштів приділяється 
увага вчених, зокрема, такими як Бутинець Ф.Ф., Коваль М.І., 
Нетреба Ю.О., Здирко Н.Г., Петрик О.А., Швець А.Г., Карпенко Є.А., 
Каменська Т.О. та ін. 

Внутрішній аудит обліку грошових коштів – обов'язкова умова 
формування думки про достовірність бухгалтерської звітності, 
оскільки в бухгалтерському балансі міститься сума найбільш 
ліквідних активів. Говорячи про організацію внутрішнього аудиту, 
слід ураховувати низку принципів, що дадуть змогу зробити його 
більш ефективним.  

Виділимо такі:  
– визначення оптимальних стратегічних напрямів у здійсненні 

заходів внутрішнього контролю;  
– своєчасний та різносторонній аналіз результатів раніше 

проведених контрольних заходів;  
– своєчасне й ефективне проведення контрольних заходів для 

уникнення можливості виникнення правопорушень;  
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– розумна економічність і простота дій під час проведення 
контролю [1, c. 529]. 

Метою внутрішнього аудиту грошових коштів у національній 
валюті є встановлення законності, достовірності і доцільності 
здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і 
правильності їх відображення в обліку. 

До основних завдань аудиту грошових коштів належать:  
– перевірка наявності грошових коштів у підприємства та 

виявлення нестач або надлишків; 
– перевірка дотримання Положення ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні;  
– перевірка своєчасності та повноти оприбуткування грошових 

коштів;  
– перевірка достовірності обліку й ефективності внутрішньо-

господарського контролю грошових коштів; 
 – оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку коштів, 

якості відображення господарських операцій у бухгалтерському 
обліку, облікових реєстрах та звітності [2, c. 2]. 

Основними джерелами інформації для проведення аудиту 
грошових коштів у касі та на рахунках у банку можна віднести: 
Наказ про облікову політику, платіжні доручення, виписки банку, 
касову книгу, видаткові та прибуткові касові ордери, Баланс (Звіт про 
фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід), Звіт про рух грошових коштів. 

Внутрішній аудит грошових коштів проводиться за такими 
напрямками: аудит касових операцій та аудит операцій на поточному 
рахунку. Розглянемо роботу аудитора на кожному з напрямків. 

При контролі аудитором грошових коштів у процесі здійснення 
касових операцій, повинні розглядатися загальні питання організації 
роботи каси на підприємстві: 

– інтенсивність касових операцій, основні напрями касових 
надходжень і видатків; 

– кваліфікація і практичний досвід працівників, які забезпечують 
роботу каси на підприємстві;  

– наявність договорів з касирами про повну матеріальну 
відповідальність;  
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– забезпеченість обліку касових операцій електронною 
обчислювальною технікою та обладнання приміщення каси на 
підприємстві [3, c. 19]. 

Аудит грошових коштів у касі здебільшого починається зі 
спостереження аудитора за інвентаризацією готівки в касі. Ця 
процедура дає можливість перевірити, чи припускає зловживання 
управлінський персонал суб’єкта господарювання, чи допускаються 
крадіжки грошових коштів [4, c. 303]. 

При контролі аудитором операцій на поточному рахунку можна 
виділити три етапи.  

На першому етапі контролю операцій на поточному рахунку 
аудитором здійснюється установлення кількості поточних, валютних 
та інших рахунків в установах банку, відповідності господарських 
операцій, які відображаються на вказаних рахунках, чинному 
законодавству.  

На другому етапі контролю аудитором здійснюється перевірка 
повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, що 
надійшли на рахунки підприємств, своєчасності перерахування 
податків до бюджету й обов’язкових платежів.  

У процесі третього етапу контролю аудитором здійснюється 
перевірка правильності застосованої підприємством кореспонденції 
рахунків бухгалтерського обліку за банківськими операціями [5, c. 84]. 

Здійснення аудиту грошових коштів у касі та на рахунку в банку 
являє собою клопітливу роботу, яка передбачає охоплення багатьох 
операцій та документів для проведення перевірки. Успішно 
організована робота внутрішнього аудиту спонукатиме працівників 
підприємств дотримуватися законодавства, внутрішніх правил та 
процедур підприємства, вчасно виявляти та знижувати непередбачені 
витрати, що в подальшому покращить не лише фінансовий стан, але 
й ділову репутацію. 
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