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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ 

 

Формування ринку цінних паперів та розвитку бізнесової політики 

роботи підприємства передбачає оцінку операцій з грошовими коштами, що 

включає  перевірку касових, банківських і валютних операцій та іншої 

економічної інформації шляхом вивчення реально існуючого фінансового 

стану. 

Операції за рухом грошових коштів починають проводити із суцільної 

перевірки касових операцій. 

Здійснюючи аудит касових операцій, слід керуватися Положенням про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим 

постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 № 72. Це 

Положення поширюється на усіх юридичних осіб (крім банків і підприємств 

зв'язку) незалежно від форми власності та виду діяльності, а також на фізичних 

осіб – суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. 

Підприємства та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку, 

зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків.  

Перевірка операцій з грошовими коштами в касі, являє собою процес 

виявлення їх правильності по проведенню та використання відповідно до 

чинного законодавства України. 

Теперішній стан економіки держави та розвиток галузей промисловості в 

умовах стану та розвитку міжгалузевих  зв'язків та взаємозв'язків між іншими 

резидентами, вимагають посиленого контролю використання готівки. 
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Перед безпосереднім проведенням аналізу аудитор повинен визначити 

його мету та завдання, далі розробити програму аналізу. 

Методи аналізу обігу грошових коштів в касі, які використовуються в 

практиці аудиту має свої особливості що впливають на дії аудитора щодо 

використання результатів аналізу. 

Перевіряючи касові операції, необхідно встановити їх законність, 

достовірність і господарську доцільність. Особливості перевірки касових 

операцій являється перевірка виконання наступних умов: 

- умови зберігання, збереження кількості грошей та інших цінностей 

в касі та при транспортуванні їх в банк; 

- встановлення порядку зберігання чекових книжок, виписки із чеків 

та отримання по них готівки; 

- правила документального оформлення операцій по 

оприбуткуванню та видачі готівки із каси; 

- ліміти зберігання готівки в касі та її видачі під звіт на відрядження, 

господарських потреби та інше; 

- своєчасності та повноти оприбуткування отриманих із банків, від 

юридичних та фізичних осіб готівки та виручки; 

- дотримання при виконанні касових операцій та касової 

документації; 

- облік касових операцій та ведення касової книги та книги 

аналітичного обліку по інших цінностях які зберігаються в касі; 

- порядок розрахунків готівкою із юридичними особами за 

відправлену продукцію та інші матеріальні цінності; 

- використання по призначенню отриманих по чеках із банків готівки 

(цільове використання); 

- повноти повернення в банк по закінченню робочого дня понад 

лімітних залишків готівки: 

- виявлення випадків видання готівки стороннім особам без 

оформлення довіреностей. 
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Особливо ретельно аналізують повноту і своєчасність, одержаних із 

поточних рахунків підприємств у банку, встановлюють шляхом зустрічної і 

взаємної звірки даних банківських виписок із рахунками підприємств. 
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СИНХРОНІЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

До сучасного розуміння поняття «контролінг» еволюціонувало 

концептуально[1, 2]. Нині контролінг асоціюється з системою управління 

підприємством. Необхідно проаналізувати підґрунтя еволюційного розвитку 

контролінгу. Важливо встановити відмінності між сучасним контролінгом та 

менеджментом, а також з’ясувати їх структурну та інформаційну взаємодію. 

Проведений аналіз дозволяє нам констатувати, що контролінг є 

своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, який забезпечує 

зворотний зв'язок у контурі керування. Він не замінює управління, а лише 

переводить його на якісно новий рівень. Тому варто розглядати контролінг як 

інтегруючу й координуючу систему. Служба контролінгу не визначає що 

планувати, а радить, як і коли варто планувати. 

Таким чином успіх організації досягається за допомогою визначення 

цільових векторів, тобто кількісного вираження рівня, якому має відповідати 

той чи інший показник та встановлення стратегічним відділом причинно-

наслідкових зв’язків таким чином, щоб при поєднанні стратегічних цілей 

організації в єдину систему, досягнення однієї з них створювало прогрес у 

досягненні іншої. З точки зору методологічної структури системи 

контролінгу, то вона включає етапи збору інформації, зокрема кількісного та 


