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У статі досліджено методику проведення аудиту касових операцій в 
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Застосування комп'ютерних програм бухгалтерського обліку вимагає 

удосконалення методики аудиту фінансово-господарської діяльності 

підприємств. Для цього сучасна комп'ютерна техніка має великі можливості, за 

її допомогою наприклад можна виконувати розрахунки за тривалі періоди часу. 

При цьому комп'ютерні технології сьогодні використовуються на всіх стадіях 

аудиту: під час планування, здійснення, документування аудиторської роботи, 

оформлення аудиторського висновку. Застосування комп'ютерної техніки не 

змінює мети проведення аудиторських процедур на кожній з цих стадій, проте 

суттєво впливає на способи і порядок проведення цих процедур, а отже, на 

методологію аудиту. 

Дослідженням методики аудиту в комп’ютерному середовищі займаються 

такі вчені як Івахненков С.В., Голов С.Ф., Давидов Г.М., Завгородний В. П., 

Кулаковська Л. П., Клименко О.В., Комісаров В.Л., Лісіна В.Ю., Подольский 

В.Й., Усач Б.Ф. та інші. 

Вітчизняний ринок спеціальних інформаційних систем аудиту лише 

починає розвиватися. На світовому ринку представлені аудиторські програми 

трьох типів: 

– спеціальні програмні засоби комп'ютерного аудиту; 

– програмні засоби підтримки аудиторських процедур; 

– пакети прикладних програм загального і проблемно-орієнтованого 

призначення. 



На сьогоднішній час найпоширенішими  є програми третьої  групи, які  

охоплюють набір готових універсальних програм, з якими повинен уміти 

працювати аудитор. До них відносяться текстові редактори, табличні 

процесори, правові бази даних і довідники тощо. 

Аудитору належить добре орієнтуватися в діючих автоматизованих 

системах обліку, контролю й аналізу, знати принципи розподілу функцій 

взаємного контролю серед працівників, котрі беруть участь у процесі обробки 

облікової інформації. Зважаючи на різноманітність і складність комп'ютерних 

технологій, від аудитора вимагається бути ще й спеціалістом з комп'ютерного 

бухгалтерського обліку. Аудитор зобов'язаний [2]: 

– мати знання в галузі систем обробки економічної інформації; 

– чітко уявляти особливості технології комп'ютерної обробки облікової 

інформації; 

– знати організацію роботи бухгалтерії в умовах використання 

інформаційних систем обліку; 

– уміти працювати на комп'ютері з основними офісними програмами; 

– мати практичний досвід роботи з різними системами бухгалтерського 

обліку та аналізу, з правовими і довідковими системами, із спеціальними 

інформаційними системами аудиту. 

Усі ці знання йому необхідні, щоб правильно визначити, який вплив на 

організацію, планування, проведення аудиту справляють умови використання 

інформаційних систем на підприємстві, що перевіряється. 

Методика комп’ютерного аудиту має такі переваги перед традиційними 

методами обробки інформації [1]: 

– надає можливість збільшити ефективність аудиторської роботи, 

зменшивши при цьому витрати; 

– зменшує кількість даних, що обробляються вручну, внаслідок чого в 

аудитора з'являється час для детальнішої перевірки документів; 

– надає можливість розширити сферу аудиторської перевірки, збільшити 

кількість проведених тестів; 



– знижує ризик пов'язаний з тестами, вибірковою перевіркою; 

– надає можливість одночасно працювати з багатьма документами та 

спостерігати, як зміна показників одного документа відображається на 

інформації інших, пов'язаних з ним. 

Аудитор може перевірити діяльність підприємства за підрозділами, що дає 

йому нагоду вивчити детальніше систему обліку на підприємстві та глибше 

перевірити кожну ділянку роботи бухгалтерської служби без одночасної 

обробки великого обсягу інформації.[3]  

Він має можливість відслідковувати операції, що відбуваються на низових 

ланках управління, тобто перевіряти законність складання первинних записів, 

їх достовірність і точність. Особливу увагу при цьому приділяється зіставленню 

даних первинних документів з машинними носіями інформації та також 

перевірці процесу автоматизованої реєстрації первинної інформації.  

Розглянемо методику проведення аудиту касових операцій на прикладі 

системи автоматизації бухгалтерського та податкового обліку для 

госпрозрахункових підприємств та установ «Парус-Бухгалтерія». Система 

забезпечує одночасну роботу працівників різних підрозділів підприємства: 

бухгалтерії, складу, відділу кадрів та інших. Зведена інформація та загальна 

база даних доступні лише головному бухгалтеру. Така побудова програми 

позбавляє можливості вносити необґрунтовані зміни на місцях та дає змогу 

здійснювати централізований поточний контроль.  

Під час документальної перевірки касових операцій аудитор особливу 

увагу зосереджує на правильності оформлення касових документів, які 

згруповані в окремому підрозділі «Касові документи» розділу «Платіжні 

документи». Під час перевірки звіту касира і доданих до нього документів 

аудитор зіставляє номери останніх прибуткових і видаткових касових ордерів, 

прикладених до звіту касира, із записами в цьому розділі, щоб переконатися у 

повноті обліку останніх касових операцій. Відеограму з відповідним звітом він 

може відкрити в окремому вікні, тому що в програмі передбачено що всі 

документи формуються на окремих листах книги в MS Excel. 



Наступним кроком перевірки є визначення відповідності нормативно-

довідкової інформації. Наприклад, співставлення списків довідників МВО та 

Співробітники в розділі Словники, що дасть змогу здійснювати ув'язку 

інформації. При перевірці вихідної інформації аналізується достовірність роз-

рахунків, зіставляються підсумки та визначається їх відповідність 

бухгалтерським проведенням, задля цього аудитор повинен проаналізувати 

законність складання кожної бухгалтерської проводки, більшість з яких 

жорстко закріплено у словнику господарських операцій. 

Таким чином можна зробити висновок що комп'ютерний аудит охоплює 

перевірку алгоритмів комп'ютерних облікових систем клієнтів і консультування 

з питань їх належної побудови; аналіз великих масивів фінансових і 

оперативних даних в електронному вигляді; аналіз фінансових показників 

клієнта та їх прогнозування за допомогою відповідного програмного 

забезпечення; допомогу клієнту з питань забезпечення інформаційної безпеки. 
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