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АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ 
У СФЕРІ СПОРТУ

Мета статті полягає в узагальненні та удосконаленні організаційних та ме-
тодичних аспектів аудиту безготівкових розрахунків підприємств у сфері спор-
ту. Методологія дослідження полягає у використанні наступних методів: аналіз, 
синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, формалізація. Наукова 
новизна статті полягає в обґрунтуванні інформаційної концепції аудиту безго-
тівкових розрахунків та системи моделювання аудиту безготівкових розрахунків 
підприємств у сфері спорту. Висновки. Застосування інформаційної концепції 
аудиту безготівкових розрахунків та системи моделювання аудиту безготівкових 
розрахунків на підприємстві у сфері спорту дозволить значно підвищити ефек-
тивність проведення аудиторських перевірок, що безпосередньо вплине на фі-
нансово-господарську діяльність підприємства. Запропонований план та про-
грама аудиту безготівкових розрахунків дозволить якісно і детально здійснити 
аудиторську перевірку на підприємстві у сфері спорту. 

Ключові слова: аудит, безготівкові розрахунки, план аудиту, програма 
аудиту, підприємство у сфері спорту.
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Аудит áезналичных расчетов предприятий в сфере спорта

Цель статьи состоит в обобщении и совершенствовании организационных и 
методических аспектов аудита безналичных расчетов предприятий в сфере спор-
та. Методология исследования заключается в использовании следующих методов: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, формализация. 
Научная новизна статьи заключается в обосновании информационной концепции 
аудита безналичных расчетов и системы моделирования аудита безналичных 
расчетов предприятий в сфере спорта. Выводы. Применение информационной 
концепции аудита безналичных расчетов и системы моделирования аудита 
безналичных расчетов на предприятии в сфере спорта позволит значительно 
повысить эффективность проведения аудиторских проверок, непосредственно 
повлияет на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Предложенный 
план и программа аудита безналичных расчетов позволит качественно и подроб-
но осуществить аудиторскую проверку на предприятии в сфере спорта.

Ключевые слова: аудит, безналичные расчеты, план аудита, программа 
аудита, предприятие в сфере спорта.
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audit of cash-less calculations of sport enterprises

the purpose of the article is to summarize and improve the organizational and 
methodological aspects of the audit of cash-less payments of enterprises in the 
field of sports. research methodology is to use the following methods: analysis, 
synthesis, induction, deduction, analogy, modeling, formalization. the scientific 
novelty of the article is to substantiate the information concept of non-cash 
payments audit and the system of modeling cash-less payments audit of enterprises 
in the field of sports. conclusions. The application of the information concept of 
cash-less payments audit and the system of modeling cash-less payments at a sports 
enterprise will significantly increase the efficiency of audits, which will directly 
affect the financial and economic activity of the enterprise. The proposed plan and 
program for the audit of cash-less payments will allow qualitative and detailed 
audit of the enterprise in the field of sports.

Keywords: audit, non-cash payments, audit plan, audit program, sports enterprise.

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах розвитку 
ринкових відносин в Україні все більше уваги приділяють проведен-
ню аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств, особливо, 
аудиту безготівкових розрахунків на підприємстві. 
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Питання обліку і аудиту безготівкових розрахунків підприємств 
висвітлюють у своїх дослідженнях такі відомі українські вчені, як 
Ю.В. Бакун, М.Т. Бiлуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.I. Валуєв, А.М. Ге ра- 
 симович, С.Ф. Голов, Л.П. Кулаковська [1], О. Малолєткова [2], 
М.Ф. Огійчук [3], Ю.В. Піча, Л.Г. Смоляр, М.С. Пушкар, Л.К. Сук, 
Н.М. Ткаченко та інші. Але дослідження теоретичних положень та 
діючої практики бухгалтерського обліку і аудиту безготівкових роз-
рахунків дає змогу визначити низку невирішених проблем: обґрун-
тування інформаційної концепції аудиту безготівкових розрахунків 
та системи моделювання аудиту безготівкових розрахунків під-
приємств у сфері спорту.

Мета дослідження полягає в узагальненні та удосконаленні орга-
нізаційних та методичних аспектів аудиту безготівкових розрахунків 
підприємств у сфері спорту.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку еко-
номіки управління грошовими потоками суб’єктів господарювання 
є важливою складовою діяльності підприємства. Підприємства сфе-
ри спорту постійно підтримують фінансові взаємовідносини з інши-
ми підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і 
окремими особами, здійснюючи як готівкові, так і безготівкові 
розрахунки. 

З метою ефективного управління грошовими потоками, керівни-
цтву підприємства сфери спорту необхідно мати оперативну, досто-
вірну і достатню інформацію, яка дозволяє забезпечити вирішення 
завдання в умовах нестабільності української економіки. Оскільки 
бухгалтерський облік є найбільш місткою інформаційною системою 
підприємства сфери спорту, то саме в цій системі і повинна форму-
ватися вся необхідна інформація про грошові потоки. Ця вимога 
випливає із положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
активне впровадження яких у практику українського обліку відбу-
вається в теперішній час.

Сучасні умови існування підприємств сфери спорту, а також про-
цеси, що протікають в економіці України, підтверджують важливість 
і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господар-
ської діяльності суб’єктів підприємництва. Водночас тема готівкових 
і безготівкових розрахунків є дуже важливою ділянкою при оцінці 
платоспроможності та подальшого існування підприємств сфери 
спорту. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі 
умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та 
рухом грошових коштів. 

Метою аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту є підтвердження аудиторським висновком інформації щодо 
повноти, достовірності, законності та об’єктивності здійснених і відо-
бражених у бухгалтерському обліку й звітності безготівково-розра-
хункових операцій та дебіторської і кредиторської заборгованості.

Основним завданням аудиту безготівкових розрахункових опера-
цій підприємства сфери спорту є встановлення об’єктивної істини 
щодо інформації про безготівково-розрахункові операції, дебіторську 
і кредиторську заборгованість, складання думки аудитором про до-
стовірність, законність, повноту та об’єктивність відображених у 
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бухгалтерському обліку і фінансовій звітності операцій, донесення 
цієї думки через аудиторський висновок до користувачів інформації. 

Проведення аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфе-
ри спорту регламентується законом України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» [4].

Систему моделювання аудиту безготівкових розрахунків на під-
приємстві сфери спорту необхідно розглядати як сукупність окремих 
моделей у розрізі його стадій. 

При моделюванні початкової стадії аудиту безготівкових розра-
хунків підприємства сфери спорту аудитором можуть бути викорис-
тані такі моделі, як: модель відбору клієнтів (моделі відбору клієн-
тів), модель оцінки системи обліку і внутрішнього економічного 
контролю, модель визначення і оцінки аудиторського ризику, моде-
лі розробки плану і програми аудиту. 

Моделювання дослідної стадії аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту полягає в: сценарії перевірок господар-
ських операцій і облікових запасів, моделі контрольних моментів, 
моделі аналізу фінансової звітності, моделі розробки робочих доку-
ментів аудитора на цій стадії. 

До моделей завершальної стадії аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту відносять: моделі оцінки результатів ау-
диторської перевірки, модель розробки аудиторського висновку, 
модель розробки пропозицій і рекомендацій аудитора [5, с. 12].

Інформаційну концепцію аудиту безготівкових розрахунків під-
приємства сфери спорту необхідно формувати за такими напрямами:

•	 законодавча	інформація;
•	 інформація,	що	безпосередньо	пов’язана	з	підприємством	сфе-

ри спорту;
•	 інформація,	пов’язана	із	третіми	сторонами;
•	 інформація,	пов’язана	із	проведенням	аудиту.
В процесі проведення аудиторської перевірки безготівкових роз-

рахунків на підприємстві сфери спорту аудитору необхідно сформу-
вати план аудиту безготівкових розрахунків (таб. 1):

– Підприємство сфери спорту, що перевіряється.
– Період аудиту.
– Запланований аудиторський ризик, %.
– Запланований рівень суттєвості, %.

Таблиця 1
План аудиту áезготівкових розрахунків підприємства сфери спорту

№ Заплановані види роáіт
Період  

проведення
Виконавець Примітки

1 2 3 4 5

1 
Аудит операцій по розрахун-
ковому рахунку

Оляніна А.В.

2 
Аудит операцій по валютно-
му рахунку

Оляніна А.В.
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3 
Аудит розрахункових опера-
цій

Оляніна А.В.

4 
Аудит операцій з грошовими 
коштами на спеціальних ра-
хунках у банку

Оляніна А.В.

У плані аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту визначаються основні етапи аудиту із зазначенням терміну 
проведення кожного з них, який необхідний для повного і точного 
здійснення всіх поставлених завдань.

Виходячи з розробленого плану аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту, важливим є дотримання терміну про-
ведення, що визначається, виходячи з обсягів роботи. Використан-
ня плану аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту дає змогу організувати, систематизувати та полегшити робо-
ту аудитора.

Програма аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту містить завдання аудиту для конкретного об’єкту, процедури, 
необхідні для виконання запланованих видів робіт, обсяг і термін 
їх виконання. Програму аудиту безготівкових розрахунків підпри-
ємства сфери спорту розробляють досить детально, максимально 
передбачаючи усі нюанси діяльності підприємства сфери спорту 
(таб. 2):

Таблиця 2
Програма аудиту áезготівкових розрахунків підприємства  

сфери спорту

№ п/п
Перелік аудиторських 

заходів (процедур)

Період  

проведення
Виконавець Оáлікові реєстри

1 2 3 4 5

1. Аудит операцій по розрахунковому рахунку

1.1.
Підтвердження наяв-
ності діючих рахун-
ків у банках

Оляніна А.В.

Договори про 
бан ківські рахун-
ки, Довідки про 
відкриття і за-
криття рахунків

1.2

Перевірка дотриман-
ня вимог щодо 
оформлення первин-
ними документами 
операцій по розра-
хунковому рахунку

Оляніна А.В. Виписки банків

1.3
Підтвердження сум 
сальдо по рахунках у 
банках

Оляніна А.В.

Виписки банків, 
Відомості, Жур-
нали-Ордери, Го-
ловна книга

Закінчення таблиці 1
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1.4

Арифметична 
перевірка у бан-
ківських випис-
ках

Оляніна А.В. Виписки банків

2. Аудит операцій по валютному рахунку

2.1

Перевірка опера-
цій обліку ку-
півлі і продажу 
валюти

Оляніна А.В.
Відомості,  
Журнали-Ордери

2.2

Перевірка розра-
хунків та відо-
браження курсо-
вих різниць

Оляніна А.В.
Відомості,  
Журнали-Ордери

3. Аудит розрахункових операцій

3.1
Перевірка змісту 
документів.

Оляніна А.В.
Розрахункові  
документи

3.2

Перевірка пра-
вильності оформ-
лення розрахун-
кових докумен-
тів

Оляніна А.В.
Розрахункові  
документи, виписки 
банків.

3.3

Перевірка пра-
вильності скла-
дення 
кореспондент-
ських рахунків

Оляніна А.В.
Розрахункові  
документи, інші  
облікові реєстри

4. Аудит операцій з грошовими коштами на спеціальних рахунках у 
банку

4.1

Перевірка пра-
вильності скла-
дення бухгалтер-
ських проводок

Оляніна А.В.
Журнал господар-
ських операцій, інші 
облікові реєстри

5. Формування аудиторського висновку

5.1
Формування ау-
диторського ви-
сновку

Оляніна А.В. –

Програма аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери 
спорту відображає перелік і послідовність аудиторських процедур, 
які для цього необхідні. Програмою аудиту безготівкових розрахун-
ків підприємства сфери спорту також передбачається час проведення 
перевірки у розрізі аудиторських процедур.

У процесі проведення аудиту безготівкових розрахунків підпри-
ємства сфери спорту аудитором систематизується інформація щодо 
діяльності підприємства сфери спорту, результати вивчення якої 

Закінчення таблиці 2
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важливо документувати в робочих документах аудитора. Робочими 
документами аудитора при проведенні аудиту безготівкових роз-
рахунків підприємства сфери спорту є записи аудитора, здійснені 
ним під час планування, підготовки та проведення перевірки, уза-
гальнення отриманих даних та документально зафіксована інфор-
мація, отримана у процесі аудиту від підприємства сфери спорту, 
третіх осіб тощо. Документальне оформлення аудиту безготівкових 
розрахунків підприємства сфери спорту складається з двох видів 
документації – робочої та підсумкової. До робочої документації 
аудиту безготівкових розрахунків підприємства сфери спорту на-
лежить інформація, яка, на погляд аудитора, є важливою для того, 
щоб правильно виконати аудит безготівкових розрахунків і, яка 
підтверджує сформовані висновки та пропозиції в аудиторському 
висновку. Робоча аудиторська документація аудиту безготівкових 
розрахунків підприємства сфери спорту зазвичай оформлена у ви-
гляді форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних 
носіях інформації. Під час планування та проведення аудиту без-
готівкових розрахунків підприємства сфери спорту робоча доку-
ментація допомагає в повній мірі здійснювати аудиторську пере-
вірку безготівкових розрахунків та контроль за процесом її здій-
снення. У робочій документації аудиту безготівкових розрахунків 
підприємства сфери спорту фіксуються результати аудиторських 
експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудиторських 
рішень.

Отже, формування і використання інформаційної концепції ауди-
ту безготівкових розрахунків та системи моделювання аудиту без-
готівкових розрахунків на підприємстві у сфері спорту дозволить 
значно підвищити ефективність проведення аудиторських перевірок, 
що безпосередньо вплине на фінансово-господарську діяльність під-
приємства сфери спорту. Запропонований план та програма аудиту 
безготівкових розрахунків дозволить суттєво підвищити якість про-
веденої аудиторської перевірки безготівкових розрахунків на підпри-
ємстві у сфері спорту.
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