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Вавілов В. В. Організація бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах
Метою статті є розгляд теоретико-методичних основ організації бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах. Доведено, що 
прийняття ефективних управлінських рішень, які одночасно забезпечать позитивні економічні результати діяльності фізкультурно-оздоровчих 
установ і розвиток здорового суспільства в цілому, є можливим лише за допомогою отримання своєчасної, повної, достовірної, об’єктивної 
інформації, що надає система бухгалтерського обліку. Обґрунтовано мету та завдання фізкультурно-оздоровчих закладів України. Проведено 
порівняльний аналіз державних (муніципальних) і приватних фізкультурно-оздоровчих установ з визначенням особливостей функціонування. На 
основі аналізу визначень, наданих національними та зарубіжними науковцями, під організацією бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих 
установ пропонується розуміти специфічний вид діяльності, що через скоординовану систему заходів забезпечить позитивний синергетичний 
ефект від управління обліковим процесом і збільшення різноманітних вигід фізкультурно-оздоровчих установ. Доведено, що вдосконалення орга-
нізації бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих установ дасть можливість збільшити ефективність та підвищити результативність 
їх господарської діяльності. Визначено найважливіші напрямки організації бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих установ. Сформовано 
перелік факторів, який дозволяє керівництву (менеджменту) фізкультурно-оздоровчої установи через зважені управлінські дії максимально зни-
зити вплив негативних і посилити вплив позитивних чинників мікро-, макро- та мегарівнів на розвиток суб’єктів господарювання. Визначено, 
що результатом облікової політики має бути обрання для фізкультурно-оздоровчої установи методів обліку для складання звітності, яка відпо-
відатиме якісним характеристикам, включаючи інформацію про соціальний, інноваційний та екологічний розвиток.
Ключові слова: облік, організація, облікова політика, фізкультурно-оздоровчі установи, сталий розвиток.
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Вавилов В. В. Организация бухгалтерского учета  
в физкультурно-оздоровительных заведениях

Целью статьи является рассмотрение теоретико-методических ос-
нов организации бухгалтерского учета в физкультурно-оздоровитель-
ных заведениях. Доказано, что принятие эффективных управленческих 
решений, которые одновременно обеспечат положительные экономи-
ческие результаты деятельности физкультурно-оздоровительных 
учреждений и развитие здорового общества в целом, возможно толь-
ко посредством получения своевременной, полной, достоверной, объ-
ективной информации, которую предоставляет система бухгалтер-
ского учета. Обоснованы цели и задачи физкультурно-оздоровитель-
ных учреждений Украины. Проведен сравнительный анализ государ-
ственных (муниципальных) и частных физкультурно-оздоровитель-
ных учреждений с определением особенностей функционирования. На 
основе анализа определений, данных национальными и зарубежными 
учеными, под организацией бухгалтерского учета физкультурно-оздо-
ровительных учреждений предлагается понимать специфический вид 
деятельности, который через скоординированную систему меропри-
ятий обеспечит положительный синергетический эффект от управ-
ления учетным процессом и увеличит выгоды физкультурно-оздорови-
тельных учреждений. Доказано, что совершенствование организации 
бухгалтерского учета физкультурно-оздоровительных учреждений 
позволит увеличить эффективность и повысить результативность 
их хозяйственной деятельности. Определены важнейшие направления 
организации бухгалтерского учета физкультурно-оздоровительных 
учреждений. Сформирован перечень факторов, который позволяет ру-
ководству (менеджменту) физкультурно-оздоровительного учрежде-
ния через взвешенные управленческие действия максимально снизить 
влияние негативных и усилить влияние положительных факторов 
микро-, макро- и мегауровней на развитие субъектов хозяйствования. 
Определено, что результатом выбранной учетной политики должно 
быть избрание физкультурно-оздоровительным учреждением мето-
дов учета для составления отчетности, которая будут отвечать 
качественным характеристикам, включая информацию о социальном, 
инновационном и экологическом развитии.

UDC 657.01:330.34
JEL: I12; M40; M41

Vavilov V. V. Organization of Accountance  
in Health and Fitness Institutions

The article is aimed at considering the theoretic and methodical bases of 
organization of accountance in health and fitness institutions. It is proved 
that efficient managerial decision-making, which will simultaneously ensure 
positive economic results of activities of health and fitness institutions and 
the development of a healthy society in general, can only be made through 
obtaining a timely, complete, reliable, objective information provided by 
an accountance system. The goals and objectives of the health and fitness 
institutions of Ukraine are substantiated. A comparative analysis of the 
State-owned (municipal) and private health and fitness institutions with 
the definition of functioning features is carried out. Based on the analysis 
of definitions provided by national and foreign scientists, under the orga-
nization of accountance of health and fitness institutions is proposed to un-
derstand a specific type of activity, which through a coordinated system of 
measures will provide a positive synergistic effect from the management of 
the accounting process and will increase the benefits of health and fitness 
institutions. It is proved that improving the organization of accountance in 
health and fitness institutions will increase efficiency and improve the effec-
tiveness of their economic activities. The most important directions of the 
organization of accountance in health and fitness institutions are defined. 
A list of factors is formed, which allows the administration (management) 
of a health and fitness institution through balanced managerial actions to 
minimize the impact of negative and increase the influence of positive fac-
tors of the micro- macro- and mega-levels on the development of economic 
entities. It is defined that the result of the chosen accounting policy should 
be the choice of accounting methods for reporting by a health and fitness 
institution, which will meet the quality characteristics, including information 
on social, innovation and ecological development.
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Внаслідок здійснення глобалізаційних процесів, 
посилення конкуренції та швидких змін рин-
кових умов перед суб’єктами господарювання 

постають нові завдання, котрі потрібно вирішува-
ти спільними зусиллями персоналу та в найкоротші 
терміни. Декларуючи підтримку принципів концеп-
ції сталого розвитку, Україна повинна прагнути до 
формування системи суспільних відносин на засадах 
солідарності, свободи, партнерства, екологічності, 
довіри, турботи про майбутні покоління, етичні та 
духовні цінності. 

Спорт і фізична культура є засобами укріплен-
ня здоров’я, фізичного та духовного розвитку, вияв-
лення соціальної та життєвої позиції людей, однією з 
форм дозвілля. Також заняття спортом впливають на 
ціннісні орієнтації населення країни, а тому розгляд 
питань, пов’язаних з діяльністю спортивних і фізкуль-
турно-оздоровчих установ, має велику актуальність.

Прийняття ефективних управлінських рішень, 
які одночасно забезпечать позитивні економіч-
ні результати діяльності фізкультурно-оздоровчих 
установ і розвиток здорового суспільства в цілому,  
є можливим лише за допомогою отримання своєчас-
ної, повної, достовірної, об’єктивної інформації про 
господарську діяльність фізкультурно-оздоровчих 
установ, що надає система бухгалтерського обліку 
та звітності. Тому поліпшення організації бухгалтер-
ського обліку, зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовища функціонування фізкультурно-оздоров-
чих установ, постійний розвиток комп’ютеризації та 
програмного забезпечення визначають актуальність 
вирішення цієї наукової та практичної проблеми, 
набуваючи важливого значення на шляху реалізації 
концепції сталого розвитку та оздоровлення нації.

Питання організації бухгалтерського обліку та 
функціонування фізкультурно-оздоровчих установ 
досить широко і ґрунтовно висвітлено у працях ба-
гатьох українських і зарубіжних учених. Зокрема, до-
сить цікаві підходи до теоретико-методологічних ас-
пектів організації бухгалтерського обліку господар-
ської діяльності містяться в публікаціях М. І. Бонда-
ря, Ф. Ф. Бутинця [1], С. Ф. Голова, В. М. Костюченко,  
Д. О. Грицишена, О. П. Войналович [2], С. В. Івахненко-
ва [3], Я. О. Ізмайлова [4; 5], М. В. Кужельного, С. О. Ле - 
вицької [6], В. С. Леня [7], С. Ф. Легенчука, Л. Г. Ло-
вінської, І. Б. Стефанюк [8], В. О. Осмятченка [9],  
М. С. Пушкаря [10], В. М. Рожелюк [11], С. В. Свір-
ко [12; 13], М. Г. Чумаченка тощо. Серед зарубіжних 

авторів відчутний внесок у розгляд організації бух-
галтерського обліку фізкультурно-оздоровчих уста-
нов зробили Х. Андерсон, Г. Александер, С. Барнес,  
Дж. Бейлі, Г. Бірман, Г. Велш, Р. Каплан, В. В. Ковальов, 
Д. Колдуелл, М. І. Кутер, М. Ю. Медведєв, Б. Нідлз,  
Я. В. Соколов, М. Фрідман, Р. Фатхутдінов [14],  
Р. Холт, У. Шарп, С. Шмідт та інші.

Враховуючи існуючі теоретико-методичні до-
сягнення науковців, фізкультурно-оздоровчі уста-
нови постійно вдосконалюють свою діяльність, щоб 
відповідати вимогам сучасної людини та процесам 
розвитку економіки, тому система організації бух-
галтерського обліку повинна сприяти формуванню 
інформації, що є адекватною запитам менеджменту.

Метою статті є розгляд теоретико-методичних 
основ організації бухгалтерського обліку у фізкуль-
турно-оздоровчих закладах. 

Надання послуг і реалізація товарів може здій-
снюватися фізкультурно-спортивними орга-
нізаціями, що функціонують у різноманітних 

організаційно-правових формах, які відображають 
законодавчо дозволені в Україні відносини власності. 
Залежно від того, хто є суб’єктом власності, виділя-
ють різні її види й форми. У переважній більшості ви-
падків виробники фізкультурно-спортивних послуг –  
це некомерційні структури. Хоча буде помилково не 
враховувати частки комерційних структур, яка в міру 
розширення ринкових процесів у суспільстві в цілому 
й у галузі зокрема, може зростати. Різниця між дер-
жавними (муніципальними) та приватними фізкуль-
турно-оздоровчими закладами наведена в табл. 1.

Основні завдання фізкультурно-оздоровчих за-
кладів, які працюють на території України, наведено 
на рис. 1.

Перед усіма підприємцями, комерційними та 
некомерційними фізкультурно-оздоровчими закла-
дами постає завдання встановлення цін на свої то-
вари й послуги. Від правильності встановлення цін 
багато в чому залежать рентабельність установ, їх 
конкурентоспроможність, обсяг реалізації продукції 
та інші показники господарської діяльності.

Щоб визначити особливості організації бухгал-
терського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах, 
потрібно проаналізувати економічні категорії «органі-
зація» та «організація бухгалтерського обліку».

Проф. Р. А. Фатхудіновим сформульоване ви-
значення категорії «організація» як процесу зміни 
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Таблиця 1

Різниця між державними (муніципальними) та приватними спортивно-оздоровчими закладами

Державні (муніципальні) заклади Приватні заклади

Утримуються на кошти платників податків Утримаються на внески клієнтів

Обслуговують різноманітний контингент відвідувачів Обслуговують цільові ринки

Ціни нижчі Ціни вище

Якість послуг нижча Якість послуг вище

Належать держустановам (школам, лікарням та ін.) Належать приватним власникам

Некомерційні Орієнтовані на прибуток

Будівництво оплачується із податків населення Будівництво оплачується власником чи за допомогою займу

На маркетинг витрачається не більше 3% бюджету На маркетинг витрачається 10% бюджету та більше

Не бояться невдач, оскільки утримуються державою Повинні приносити прибуток, або власник припинить цей 
бізнес

Джерело: авторська розробка.

 

 

Створення відповідних умов і можливостей для задоволення різнобічних
інтересів населення у сфері фізичної культури та спорту   
 
Формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної 
культури та спорту 

Сприяння здійсненню заходів щодо зміцнення та відновлення здоров’я 

Забезпечення виконання комплексних і цільових програм з питань 
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи 

Пропаганда здорового способу життя, запровадження фізичної культури
та спорту в систему навчання, роботи, побуту й відпочинку населення 

Організація та проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
заходів, надання послуг у сфері фізичної культури та спорту

 
  

Створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій, команд
із різних видів спорту, спортивних шкіл різного профілю тощо 

Мета та завдання фізкультурно-оздоровчих закладів України

Рис. 1. Мета та завдання фізкультурно-оздоровчих закладів України
Джерело: авторська розробка.

стану елементів системи для їх упорядкування в не-
обхідну єдність [14, с. 13–14].

Для раціональної організації обліку господар-
ської діяльності на підприємстві необхід-
но установити прямий і зворотний зв’язок 

(співпрацю) між власниками, менеджерами, бухгал-
терами, аналітиками, контролерами для того, щоб 
суб’єкт господарювання функціонував як єдиний ор-
ганізм. Існує проблема дотримання фахівцями з облі-
ку Кодексу етики Міжнародної федерації бухгалтерів, 
який включає такі основні критерії ефективності ро-
боти бухгалтера як достовірність подання інформа-

ції; професіоналізм; надання якісних послуг відповід-
но до вимог споживачів; довіра з боку користувачів 
та суспільства [15].

О. П. Войналович доведено, що основою орга-
нізації бухгалтерського обліку та забезпечення спра-
ведливого розподілу фінансових результатів є відно-
сини власності. Нею уточнено поняття «організація 
бухгалтерського обліку» як сукупності заходів з упо-
рядкування облікової роботи, які здійснює адміні-
страція підприємства за дорученням власника задля 
забезпечення виконання завдань бухгалтерського об-
ліку на відповідному етапі розвитку суспільства [2,  
с. 35–45].
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В. С.  Лень визначає організацію бухгалтерського 
обліку як сукупність дій зі створення цілісної системи 
бухгалтерського обліку, підтримання та підвищення її 
організованості, функціонування якої спрямоване на 
забезпечення інформаційних потреб користувачів об-
лікової інформації, включаючи вибір форм організації 
та формування матеріального й інформаційного за-
безпечення облікового процесу [7, с. 6].

Проф. Ф. Ф. Бутинець під організацією бухгал-
терського обліку розуміє цілеспрямовану діяльність 
керівників підприємства щодо створення, постійно-
го впорядкування та вдосконалення системи бухгал-
терського обліку з метою забезпечення інформацією 
внутрішніх та зовнішніх користувачів [1, с. 40].

Проф. С. В. Івахненков об’єднав визначення ор-
ганізації бухгалтерського обліку в три групи: 1) побу-
дова системи обліку; 2) важлива функція управління; 
3) управління обліковим персоналом [3, с. 114–118].

Проф. С. О. Левицька трактує організацію бух-
галтерського обліку як раціональну систему відобра-
ження операцій і результатів діяльності з урахуван-
ням економіко-організаційних особливостей підпри-
ємства, результатами впровадження якої буде досто-
вірність та повноцінність інформації для прийняття 
оперативних і стратегічних рішень. Можна повністю 
погодитися з думкою автора про те, що організації 
обліку властиво досягнення синергетичного ефекту 
через втілення «організаційної синергії», яка виникає 
через методологічну уніфікацію та гармонізацію під-
систем обліку, ефективне застосування інформацій-
них технологій і продуктивність праці обліково-еко-
номічного персоналу [6, с. 17].

В. М. Рожелюк визначає організацію бухгалтер-
ського обліку як впорядковану, взаємопов’язану в 
часі сукупність засобів і складових, включаючи пра-
цівників з відповідною професійною компетентніс-
тю, що здатна до формування облікових даних та ін-
формації, необхідної для забезпечення ефективності 
функціонування суб’єкта господарювання [11].

Проф. С. В. Свірко наголошує, що організація 
бухгалтерського обліку є специфічним видом діяль-
ності з управління обліковим процесом. А предме-
том організації бухгалтерського обліку виступають: 
1) обліковий процес; 2) праця виконавців облікових 
функцій; 3) забезпечення бухгалтерського обліку;  
4) розвиток бухгалтерського обліку. Кожна зі складо-
вих предмета має свої специфічні об’єкти організації –  
явище або процес, на який спрямована організаційна 
діяльність: технологія облікового процесу, праця ви-
конавців, організаційне, технічне та інші види забез-
печення обліку [12, с. 20].

Таким чином, незважаючи на різноманітність 
трактувань і поглядів на економічну сутність 
та складові організації бухгалтерського облі-

ку, вищенаведені визначення та класифікації, що ре-
комендовані фахівцями з обліку, аналізу та аудиту, не 
вступають у протиріччя, а є взаємодоповнюючими.

З огляду на визначення, які запропоновані про-
відними науковцями, під організацією бухгалтерсько-
го обліку фізкультурно-оздоровчих установ, на думку 
автора, пропонується розуміти специфічний вид ді-
яльності, що через скоординовану систему заходів 
забезпечить позитивний синергетичний ефект щодо 
управління обліковим процесом і збільшення різно-
манітних вигод для фізкультурно-оздоровчих установ. 
Удосконалення організації бухгалтерського обліку під-
приємств України дасть можливість збільшити ефек-
тивність та підвищити результативність господарської 
діяльності фізкультурно-оздоровчих установ.

Можна стверджувати, що через різноманітність 
запитів користувачів на інформацію бухгалтерського 
обліку першочерговим завданням є надання повної, 
достовірної та своєчасної інформації інвесторам та 
іншим зацікавленим користувачам. 

Найважливіші напрямки організації бухгалтер-
ського обліку господарської діяльності фізкультурно-
оздоровчих установ наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Основні напрямки організації бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих закладів
Джерело: авторська розробка.
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Основними пріоритетними напрямками орга-
нізації бухгалтерського обліку господарської 
діяльності фізкультурно-оздоровчих закла-

дів слід вважати упорядкування руху носіїв облікової 
інформації, облікових номенклатур, забезпечення 
облікового процесу, вибір носіїв інформації та фіксу-
вання інформації на них, злагоджену роботу апарату 
бухгалтерії.

На організацію бухгалтерського обліку фізкуль-
турно-оздоровчих закладів впливають фактори мі-
кро-, макро- та мегарівнів, що наведено в табл. 2.

Перелік факторів, що наведений в табл. 2, до-
зволяє керівництву (менеджменту) фізкультурно-
оздоровчої установи через зважені управлінські дії 
максимально знизити вплив негативних і посилити 
вплив позитивних чинників мікро-, макро- та мега-
рівнів на розвиток суб’єктів господарювання.

У сучасних умовах розвитку економіки України 
відбувається модифікація існуючих і поява нових за-
вдань організації бухгалтерського обліку фізкультур-
но-оздоровчих закладів. Це обумовлено переорієнта-
цією даних бухгалтерського обліку та звітності на но-

Таблиця 2

Фактори мікро-, макро- та мегарівнів, що впливають на організацію бухгалтерського обліку  
фізкультурно-оздоровчих закладів

Рівень Фактори

Мікро

– Форма власності;  
– організаційно-правова форма господарювання;  
– вид діяльності;  
– основні користувачі бухгалтерської інформації та їх інтереси;  
– розмір установи, обсяги її діяльності та організаційна структура;  
– технологічний процес виробництва;  
– рівень кваліфікації бухгалтерських працівників, їх досвід, наявність навичок управління обліком кон-
кретної установи;  
– система матеріальної зацікавленості працівників в ефективності роботи та відповідальності за вико-
нання своїх обов’язків;  
– наявність ґрунтовних знань про установу, на якій організовується бухгалтерський облік;  
– необхідність вирішення організаційних питань і подолання недоліків в обліковому процесі установ;  
– рівень розвитку матеріально-технічної бази;  
– стратегія фінансово-господарського розвитку;  
– чисельність працівників;  
– рентабельність послуг;  
– організаційна структура установи та наявність структурних підрозділів, особливості її діяльності, 
кількість і якість здійснюваних операцій;  
– правовий статус окремих підрозділів установи

Макро

– Зміна суспільно-економічних формацій;  
– механізація та комп’ютеризація облікового процесу;  
– вимоги до ведення бухгалтерського обліку та звітності;  
– інфляційні процеси;  
– система оподаткування, рівень свободи дій, система нормативного регулювання;  
– правове поле (стан господарського, податкового та бухгалтерського законодавства);  
– політичні, соціальні та географічні фактори;  
– державний устрій та географічний фактор;  
– національні традиції;  
– розвиток економіки;  
– ступінь участі країни в міжнародних відносинах;  
– особливості правового регулювання бухгалтерського обліку;  
– теоретичні концепції бухгалтерського обліку, що прийняті країною;  
– статус і рівень професійної підготовки облікових працівників;  
– поява нових об’єктів бухгалтерського обліку;  
– інформаційні потреби;  
– економічна політика держави;  
– рівень розвитку економіки та фондового ринку

Мега

– Науково-технічний прогрес;  
– глобалізаційні процеси;  
– світові об’єднання та інституції;  
– розвиток міжнародних економічних відносин та інтеграційні процеси;  
– належність країни до геополітичних об’єднань;  
– міжнародні організації, що регулюють теоретичні концепції, принципи та вектори розвитку бухгал-
терського обліку;  
– екологічні, ресурсозберігаючі, соціальні, військово-політичні та інші глобальні виклики людству

Джерело: складено автором на основі [4].
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вих користувачів, трансформацією мотивів та запитів 
усіх зацікавлених в обліковій інформації учасників 
господарських відносин, що надається через офіційні 
сайти в мережі Інтернет. 

Складові організації бухгалтерського обліку 
господарської діяльності фізкультурно-оздоровчих 
закладів у суспільстві знань доцільно розглядати 
крізь призму відносин на двох рівнях: 1) внутрішній 
(характеризує відносини всередині підприємства між 
бухгалтерами, іншими працівниками, менеджерами, 
інвесторами тощо); 2) зовнішній (характеризує вза-
ємовідносини підприємства з покупцями, постачаль-
никами, потенційними інвесторами, конкурентами, 
державними органами, а саме: фіскальною службою, 
місцевою владою, міністерствами та відомствами 
всіх рівнів, пенсійним фондом, соціальними фонда-
ми, екологічною інспекцією тощо).

Завдання з організації бухгалтерського обліку 
господарської діяльності фізкультурно-оздоровчих 
установ в умовах сучасного розвитку економіки орі-
єнтовані на формування інформаційного просто-
ру управління, що є визначальним для розвитку як 
окремої установи, так і держави в цілому. Похідні 
завдання бухгалтерського обліку фізкультурно-оздо-
ровчих установ можуть зазнавати змін відповідно до 
специфіки зовнішнього середовища. Адже саме спе-
цифіка соціально-економічних відносин визначає за-
пити користувачів обліково-звітної інформації та їх 
пріоритети.

Принципом організації та ведення бухгалтер-
ського обліку фізкультурно-оздоровчих установ є 
правило, яким слід керуватися при вимірюванні, 
оцінці, реєстрації господарських операцій і відобра-
женні їх результатів у фінансовій звітності. 

Отже, оновлення принципів організації обліку 
господарської діяльності фізкультурно-оздо-
ровчих установ за уточненими змістовно-

класифікаційними ознаками та їх застосування на 
практиці є важливим для достовірного відображення 
об’єктів бухгалтерського обліку в мінливих умовах 
господарювання. 

Одним із напрямків удосконалення організації 
бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих 
установ є розробка чіткої та структурованої облі-
кової політики. На сьогоднішній день не існує за-
конодавчо визначеного документа, який визначає 
вимоги до організації роботи бухгалтерської служби 
фізкультурно-оздоровчих установ. Тому керівництву 
фізкультурно-оздоровчих установ рекомендовано 
оформлювати управлінський документ, що визна-
чатиме: функції та завдання бухгалтерського обліку 
господарської діяльності; порядок діяльності бухгал-
терської служби в конкретних умовах та відповідаль-
ність за якість, швидкість та достовірність інформа-
ції; прямий і зворотний зв’язки між бухгалтерією та 
іншими службами установ; посадові обов’язки, вну-

трішній розпорядок і відповідальність працівників 
бухгалтерської служби; структуру бухгалтерії та по-
рядок співпраці з менеджментом.

Як інструмент організації бухгалтерського об-
ліку облікова політика повинна забезпечити надання 
облікової інформації, необхідної для управління фіз-
культурно-оздоровчих установ і підготовки звітності 
для внутрішніх користувачів, відповідність організації 
обліку умовам діяльності суб’єкта господарювання.

Проф. С. В. Свірко стверджує, що «…облікова 
політика – це сукупність облікових принципів, ме-
тодів, процедур та заходів для забезпечення якісно-
го, безперервного проходження інформації від етапу 
первинного спостереження до узагальнюючого скла-
дання звітності» [13, с. 26]. 

Проф. Ловінська Л. Г. і проф. Стефанюк І. Б. у 
спільній монографії зазначають, що облікова політи-
ка є сукупністю принципів, методів і процедур для ве-
дення поточного обліку, складання та подання фінан-
сової звітності в межах, визначених нормативно-пра-
вовими документами, що погоджені з Міністерством 
фінансів України [8, с. 63].

На думку проф. М. С. Пушкаря, облікова політика 
є «конституцією підприємства», яка передбачає права 
й обов’язки системи обліку з приводу формування ін-
формаційних ресурсів для менеджерів [10, с. 10]. 

Таким чином, на думку автора даної статті, об-
лікова політика – це сукупність облікових 
принципів, методів, процедур і заходів для за-

безпечення зовнішніх і внутрішніх користувачів об-
ліково-звітною інформацією.

Результатом обраної облікової політики по-
винно бути обрання для фізкультурно-оздоровчої 
установи методів обліку для складання звітності, яка 
відповідатиме якісним характеристикам, включаючи 
інформацію про соціальний, інноваційний та еколо-
гічний розвиток.

Для ефективного застосування засобів обліко-
вої політики та підвищення рівня організації бухгал-
терського обліку фізкультурно-оздоровчих установ 
також слід звернути особливу увагу на ергономічне 
та соціальне забезпечення облікових працівників, 
формування моделей мотивації праці та покращення 
якості рівня компетентнісних якостей персоналу. 

ВИСНОВКИ
У статті систематизовано погляди науковців, 

проведено критичний аналіз і теоретичне вдоскона-
лення методики та організації бухгалтерського обліку 
фізкультурно-оздоровчих установ. 

Запропоновано авторське тлумачення організа-
ції обліку та облікової політики підприємств. Під орга-
нізацією бухгалтерського обліку рекомендовано розу-
міти специфічний вид діяльності, що через скоордино-
вану систему заходів забезпечить позитивний синер-
гетичний ефект від управління обліковим процесом  
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і збільшення різноманітних вигод для господарюючо-
го суб’єкта. Удосконалення організації бухгалтерсько-
го обліку фізкультурно-оздоровчих установ України 
надасть можливість збільшити ефективність та підви-
щити якість послуг і результативність господарської 
діяльності. Облікову політику запропоновано тракту-
вати як сукупність облікових принципів, методів, про-
цедур і заходів для забезпечення зовнішніх і внутріш-
ніх користувачів обліково-звітною інформацією.

Наведені та згруповані фактори впливу мікро-, 
макро- та мегарівнів на організацію бухгалтерського 
обліку фізкультурно-оздоровчих установ України по-
требують обов’язкового врахування при розробці та 
здійсненні стратегічних управлінських дій. 

Подальші дослідження проводитимуться в на-
прямку формування якісного обліково-аналітичного 
забезпечення господарської діяльності фізкультурно- 
оздоровчих установ з огляду на їх роль в соціальному 
та сталому розвитку економіки України.                      
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