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Осмятченко В. О., Вавілов В. В. Особливості застосування комп’ютеризованих інформаційних систем 
бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах

Метою статті є дослідження особливостей застосування комп’ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку та подання звіт-
ності у фізкультурно-оздоровчих установах. Доведено, що прийняття менеджерами різних ланок фізкультурно-оздоровчих установ ефективних 
управлінських рішень, особливо в умовах світової пандемії COVID-19, є можливим лише за допомогою отримання своєчасної, повної, достовірної, 
об’єктивної інформації про господарську діяльність підприємств, що надає система бухгалтерського обліку та подання звітності. Обґрунто-
вано, що в умовах глобалізації та світової пандемії COVID-19 відбувається модифікація існуючих і поява нових завдань бухгалтерського обліку, 
що обумовлено переорієнтацією на онлайн-послуги, зміну мотивів та запитів усіх зацікавлених в обліковій інформації учасників господарських 
відносин. Сформовано та систематизовано завдання бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих установах. Для прийняття ефектив-
них управлінських рішень в обліково-аналітичній системі фізкультурно-оздоровчих установ запропоновано виділити чотири зрізи інформації: 
облікову, аналітичну, прогнозну й управлінську. Доведено, що головним завданням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку 
у фізкультурно-оздоровчих установах України є створення більш якісного рівня співпраці, координації та комунікації інформаційних зв’язків між 
підрозділами та споживачами послуг для прийняття ефективних управлінських рішень. Запропоновано алгоритм автоматизованого процесу 
обліку будь-яких господарських операцій фізкультурно-оздоровчих установ через бухгалтерське моделювання.
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The article is aimed at studying the peculiarities of application of the computerized information systems of accountance and reporting in the institutions of 
physical culture and health recreation. It is proved that the adoption by the managers of different levels at institutions of physical culture and health recreation 
of effective managerial decisions, especially in the conditions of world pandemic COVID-19, is possible only when receiving timely, complete, accurate, objec-
tive information on economic activities of the enterprises provided by the system of accountance and reporting. It is substantiated that, in the conditions of 
globalization and world pandemic COVID-19, a modification of the existing and emergence of new accounting tasks is going on, which is caused by the reorien-
tation to the online services, change of motives and requests of all interested in accounting information of the participants of economic relations. The tasks of 
accountance at the institutions of physical culture and health recreation are formed and systematized. To make efficient managerial decisions in the accounting 
and analytical system of an institution of physical culture and health recreation, it is proposed to allocate four sections of information: accounting, analytical, 
forecasting, and management. It is proved that the main task of information systems and technologies of accountance at the institutions of physical culture and 
health recreation of Ukraine is achievement of a more qualitative level of cooperation, coordination and communication of the information relations between 
the departments and consumers of the services for making efficient managerial decisions. The algorithm of the automated process of taking account of any 
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У ринкових умовах фізична культура і спорт ви-
ступають як єдине ціле не лише у формі соці-
ально-ідеологічного спрямування, а як ділове 

середовище, в якому кожний індивідуальний суб’єкт 
задовольняє широке коло вимог споживачів. У сфе-
рі матеріального виробництва сюди можна віднести 
як чималу кількість компаній, що мають дотичну або 
беруть безпосередню участь у спортивній сфері, де 
виготовляються спортивні снаряди, обладнання, ін-
вентар, спортивна символіка й аксесуари для спортс-
менів, так і організації, установи й окремих людей, 
що організовують, забезпечують та управляють про-
цесами. На всіх рівнях відносин з приводу фізичної 
культури і спорту виникають фінансово-економічні 
розрахунки, які виступають для однієї сторони – за-
собом реалізації покращення здоров’я та спортивних 
результатів, а для іншої – доходом або заробітною 
платою. Особливістю фізкультурно-оздоровчих від-
носин є те, що у фізичній культурі виникає потреба 
одночасного вирішення як питань спортивного, фі-
нансового, психологічного характеру з організації 
спортивного процесу, так і безпосередньої участі в 
ньому суб’єктів та об’єктів спортивної галузі.

Прийняття менеджерами різних ланок фізкуль-
турно-оздоровчих установ ефективних управлін-
ських рішень, особливо в умовах світової пандемії 
COVID-19, є можливим лише за допомогою отри-
мання своєчасної, повної, достовірної, об’єктивної 
інформації про господарську діяльність підприємств, 
що надає система бухгалтерського обліку та подання 
звітності. 

Зростання важливості обліково-аналітичної 
інформації приводить до появи нових завдань у ді-
яльності фізкультурно-оздоровчих установ. Бухгал-
терський облік і система подання фінансової звітно-
сті мають адаптуватися згідно з новими потребами, 
мотивами та запитами користувачів, швидкозміню-
ваними умовами зовнішнього та внутрішнього се-
редовища господарської діяльності підприємств і в 
умовах закінчення або введення нових карантинних 
обмежень, пов’язаних з COVID-19, виконуючи поряд 
з інформаційною комплекс додаткових функцій. 

Власники фізкультурно-оздоровчих підпри-
ємств потребують одержання повної, структуро-
ваної обліково-звітної інформації для прийняття 
ефективних управлінських рішень. На сьогоднішній 
день через світову пандемію COVID-19 майже всі 
послуги, зокрема і фізкультурно-оздоровчі, перехо-
дять в онлайн-режим, що потребує вдосконалення та 
модернізації підходів до системи ведення бухгалтер-
ського обліку та подання звітності.

Аналіз досліджень і публікацій. Особливості 
бухгалтерського обліку господарської діяльності фіз-
культурно-оздоровчих закладів наведено в публікаці-
ях: М. І. Бондаря, Ф. Ф. Бутинця [1], С. Ф. Голова, В. 
М. Костюченко [2], Д. О. Грицишена [3], В. В. Євдо-
кимова [4], Я. О. Ізмайлова [5; 6], О. В. Кантаєвої, Л. 

М. Кіндрацької, М. В. Кужельного, Ю. А. Кузьмінсько-
го, С. Ф. Легенчука [7], В. М. Пархоменко, С. В. Свір- 
ко [9]В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка тощо. Серед за-
рубіжних авторів відчутний внесок до розгляду цих 
аспектів бухгалтерського обліку зробили: Х. Андер-
сон, Г. Александер, С. Барнес, Дж. Бейлі, Г. Бірман,  
Г. Велш, Р. Еклес, Р. Каплан, В. Ковальов, Д. Колдуелл, 
Я. Соколов, М. Фрідман, Р. Холт, У. Шарп, С. Шмідт,  
Р. Шортрідж та інші. 

Разом із тим, методично-організаційні питання 
ведення бухгалтерського обліку та подання звітнос-
ті у фізкультурно-оздоровчих установах, особливо в 
умовах світової пандемії COVID-19, досить обмеже-
но висвітлені у працях українських і зарубіжних вче-
них, тому дуже актуальним є проведення досліджен-
ня у відповідному напрямку.

Метою статті є дослідження особливостей за-
стосування комп’ютеризованих інформаційних сис-
тем бухгалтерського обліку та подання звітності у 
фізкультурно-оздоровчих установах.

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» 
[10] фізична культура подається як діяльність 
суб’єктів сфери фізичної культури і спор-

ту, спрямована на забезпечення рухової активності 
людей з метою їх гармонійного, передусім фізично-
го, розвитку та ведення здорового способу життя, а 
спорт – як діяльність суб’єктів сфери фізичної куль-
тури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіко-
ване порівняння досягнень людей у фізичній, інте-
лектуальній та іншій підготовці шляхом проведення 
спортивних змагань і відповідної підготовки до них.

Фізкультура та спорт, як соціальні інститути, 
нарівні з освітою, сім’єю, державою грають помітну 
роль у соціумі, надаючи інструменти соціалізації, со-
ціальної мобільності, формують життєві стратегії лю-
дей. Спортивні заходи, перемоги, видатні спортсме-
ни формують внутрішній і зовнішній імідж держави. 
Крім того, спорт сьогодні є бізнесом, який приносить 
прибуток. Головними проблемами, які перешкоджа-
ють розвитку українського спорту, є: застаріла сис-
тема управління; не досить активне проникнення у 
сферу фізичної культури і спорту ринкових відносин; 
хронічний дефіцит коштів і зародковий стан спор-
тивної індустрії, що спричинюють гостру невідпо-
відність між намаганням держави зберегти провідну 
роль у забезпеченні життєдіяльності сфери та її об-
меженими ресурсними можливостями. 

С. В. Свірко завданнями бухгалтерського обліку 
вважає визначене функціями бухгалтерського обліку 
коло доручень-вимог для виконання зазначеною сис-
темою [9, с. 149–150].

За В. В. Євдокимовим [4], основне завдання роз-
витку бухгалтерського обліку – це підвищення якості 
інформації, що формується в його системі. У сукуп-
ності економічної інформації найбільшу питому вагу 
займає облікова, що базується на даних бухгалтер-
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ського обліку. На частку цієї інформації припадає 
понад 80% загального обсягу економічної інформа-
ції. Саме бухгалтерський облік фіксує та накопичує 
синтетичну та аналітичну інформацію про стан і рух 
майна підприємства, джерела його утворення, гос-
подарські процеси, кінцеві результати фінансової та 
господарської діяльності суб’єкта господарювання. 
Але багатоваріантність правил і методик ведення 
бухгалтерського обліку не тільки не забезпечує підви-
щення методологічного рівня та на цій основі якості 
облікової інформації, а й призводить до її суттєвого 
викривлення [4, с. 12–13].

Проф. М. С. Пушкар основним завданням об-
ліку вважає професійне упорядкування інформації. 
Чим більшими та різноманітнішими є запити до об-
ліку, тим досконалішою стає його система, тим зна-
чимішим буде бухгалтерський облік і в економічній 
системі [8].

Отже, метою системи бухгалтерського обліку 
та подання звітності фізкультурно-оздоров-
чих установ є: забезпечення інформацією для 

управління та контролю за ефективним наданням по-
слуг, ресурсами підприємства; передбачення та про-
гнозування економічній ситуації та пошук ефектив-
них управлінських рішень.

В умовах глобалізації та світової пандемії 
COVID-19 відбувається модифікація існуючих і поява 
нових завдань бухгалтерського обліку підприємств, 
що обумовлено переорієнтацією на онлайн-послуги, 
зміну мотивів і запитів усіх зацікавлених в обліковій 
інформації учасників господарських відносин. За-
вдання бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздо-
ровчих установах можливо розглянути крізь при-
зму взаємовідносин на двох рівнях, запропонованих  
Д. О. Грицишеним [3]:  1) підприємство – підприєм-
ство (характеризує відносини підприємства з покуп-
цями, постачальниками, інвесторами, конкурентами 
тощо); 2) підприємство – держава (характеризує вза-
ємовідносини підприємства з державними органами: 
фіскальною службою, місцевою владою, міністер-
ствами та відомствами всіх рівнів, пенсійним фон-
дом, соціальними фондами, екологічною інспекцією 
тощо) (табл. 1).

На рівні «підприємство – підприємство» облі-
ково-аналітична інформація по наведених підгрупах 
завдань впливає на систему економічних відносин 
на фондовому та інших ринках із залучення капіталу,  
а також з різноманітними кредиторами. Інформація, 
що генерується в системі обліку, дозволяє виявити 
резерви економії товарно-матеріальних цінностей  
і ресурсів, відповідно, дозволяє підвищити конкурен-

Таблиця 1

Завдання бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих установах

Підгрупа завдань Завдання – формування та контроль інформації про:

Управління інвестиційними ресур-
сами

– джерела інвестиційних коштів;

– потребу в інвестиційних ресурсах;

– можливе та фактичне надходження інвестиційних ресурсів;

– структуру фінансування інвестицій;

– цільове використання інвестиційних ресурсів установою;

– результати та ефективність діяльності установи

Ефективне використання товарно-
матеріальних цінностей для надан-
ня послуг

– потребу в обладнанні, інструменті та ефективне його використання;

– економію ресурсів;

– упровадження технологій ресурсозбереження;

– запровадження інноваційних технологій при наданні послуг;

– інші заходи, що забезпечують раціональне використання ресурсів

Створення послуги та її реалізація

– створення фізкультурно-оздоровчих послуг;

– використання та впровадження інновацій у фізкультурно-оздоровчих послугах;

– налагодження системи просування фізкультурно-оздоровчих послуг;

– налагодження системи реалізації фізкультурно-оздоровчих послуг; 

– результати створення нових фізкультурно-оздоровчих послуг;

– заходи соціального характеру

– заходи просвітницького характеру;

– реалізація послуг в онлайн-режимі

Джерело: авторська розробка.
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тоспроможність підприємства та збільшити його до-
хідність. Облікова інформація по наведених підгру-
пах завдань дає можливість залучати нових інвесто-
рів, партнерів, споживачів послуг, підвищує соціальну 
значущість та імідж фізкультурно-оздоровчих послуг.

На рівні «підприємство – держава» обліково-
аналітична інформація по наведених підгрупах за-
вдань впливає на можливість фізкультурно-оздоров-
чої установи отримати додаткові пільги від держави: 
зниження ставки оподаткування, порядок дозвільної 
діяльності, розміри сплати коштів і штрафних санк-
цій. А також визначає параметри інформації, які по-
трібні державним органам на місцевому, регіональ-
ному та державному рівнях. 

Таким чином, відповідно до встановлених за-
вдань змінюється пріоритетність об’єктів бух-
галтерського обліку, відбувається трансфор-

мація елементів методу бухгалтерського обліку та 
принципів, які визначають напрями їх використання.

Правильне обрання підприємством типу інфор-
маційної системи потребує класифікації таких систем 
за критерієм комплексності виконуваних функцій і 
завдань на підприємстві. Для прийняття ефективних 
управлінських рішень в обліково-аналітичній систе-
мі фізкультурно-оздоровчих установ пропонується 
виділити чотири зрізи інформації: облікову, аналі-
тичну, прогнозну й управлінську. Побудовану схему 
взаємозв’язку процесів формування обліково-звітної 
інформації, аналітичних і прогнозних розрахунків 
і прийняття управлінських рішень у фізкультурно-
оздоровчих установах наведено на рис. 1.

Розроблена схема взаємозв’язків сприяє упо-
рядкуванню та конструктивній взаємодії окремих 
елементів системи обліку господарської діяльнос-
ті та прийняття рішень у фізкультурно-оздоровчих 
установах.

Проф. Я. О. Ізмайлов доводить, що становлення 
інформаційного суспільства передбачає підпорядку-
вання економічного зростання якісним параметрам 
соціального та економічного розвитку. Адже подаль-
ший прогрес визначатиметься не стільки виробни-
цтвом товарів, скільки розширеним використанням 
інформації. Цифрова економіка складається з трьох 
основних частин, а саме: розвиток та підтримка інф-
раструктури; електронний бізнес та електронна ко-
мерція. Для ефективного функціонування та розви-
тку кожної складової цифрової економіки потрібна 
чітка обліково-аналітична система, яка буде давати 
якісну, достовірну та повну інформацію для прийнят-
тя управлінських рішень [6].

На сьогоднішній день усі фізкультурно-оздо-
ровчі установи ведуть бухгалтерський облік за до-
помогою інформаційних систем і технологій. Голо-
вним завданням інформаційних систем і технологій 
бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих 
установах України є створення більш якісного рівня 

співпраці, координації та комунікації інформаційних 
зв’язків між підрозділами для прийняття ефективних 
управлінських рішень.

Дуже важливо врахувати можливість викорис-
тання облікової інформації з базового про-
грамного продукту, що обраний і застосову-

ється на підприємстві, у пакетах прикладних програм 
аналітичного, прогнозного та іншого прикладного 
призначення, тобто при проведенні імітаційних роз-
рахунків у прогнозуванні та здійсненні бізнес-проєк-
тів; при підготовці прогнозів розвитку підприємства 
та взаємодії із зовнішніми контрагентами; при аналізі 
фінансового стану й імовірності банкрутства; під час 
формування різних документів аналітичного змісту, 
що містять вибіркову, належним чином узагальнену 
фактичну інформацію для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Для ведення обліку, допомоги в організації та 
управління всіма бізнес-процесами у вітчизняних 
фізкультурно-оздоровчих організаціях (фітнес-клуби, 
салони краси та SPA-салони) використовують пакет 
галузевого рішення «1С: Фітнес клуб» «1С: Підприєм-
ство 8» завдяки невеликій вартості та доступності. Се-
ред його переваг слід відмітити також гнучкість нала-
штування до особливостей підприємства, зрозумілість 
інтерфейсу, зокрема для бухгалтера, швидкий прогрес 
версій. Для ведення бухгалтерського та податкового 
обліку використовують програму «1С:Бухгалтерія 8 
для України», в яку передбачене вивантаження необ-
хідної інформації з «1С:Фітнес клуб» [11]. 

Програма «1С:Фітнес клуб» поєднує в собі силь-
ний функціонал, зручність і простоту у використанні, 
сучасний і красивий інтерфейс. Програма дозволяє 
робити різноманітні операції для різних рівнів пер-
соналу (рис. 2).

Для ефективного управління фізкультурно-
оздоровчими установами потрібно отримувати сво-
єчасну, достовірну, повну облікову інформацію про 
господарські операції, що дасть можливість впливати 
на тактичний і стратегічний їх розвиток.

Вхідна інформація для бухгалтерії фізкультурно- 
оздоровчих установ має містити детальні кількіс-
ні та якісні дані про об’єкти обліку та господарські 
операції. Проміжна інформація надає можливість 
створювати управлінські звіти та облікові відомос-
ті про здійснені господарські операції з детальною 
аналітикою. З’являється можливість відобража-
ти проміжну інформацію про господарські операції  
у вигляді таблиць, графіків, діаграм, гістограм тощо. 
Це сприятиме отриманню інформації про господар-
ські операції різного ступеня деталізації в динаміці та 
взаємозв’язках тощо. Важливим завданням бухгалте-
рів-аналітиків та управлінців є правильне визначення 
раціональних взаємозв’язків між структурними підроз-
ділами підприємства та визначення резервів розвитку 
та прогнозних ефектів. Вихідна інформація передбачає 



204

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
БЛ

ІК
 І 

АУ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2020
www.business-inform.net

 
Формування обліково-звітної інформації  

 

Аналітичні розрахунки  

 

Прийняття управлінських рішень  

Чинники впливу: 

 

Проблеми: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

- 
 

 

 

  

П
 Р

 Я
 М

 И
 Й

  З
 В

 ’ Я
 З

 О
 К

З 
В 

О
 Р

 О
 Т

 Н
 И

 Й
  З

 В
 ’ Я

 З
 О

 К

 

 

 нормативно-правова база;
 форми первинного обліку;
 організація облікової 
роботи, ступінь її 
комп’ютеризації;
 рівень підготовки 
облікового персоналу 
фізкультурно-оздоровчої 
установи

 неузгодженість 
законодавства 
та складність роботи 
за МСФЗ;
 неможливість зібрати 
й узагальнити інформацію 
про господарську діяльність 
фізкультурно-оздоровчої 
установи

Шляхи вдосконалення:

Чинники впливу: Проблеми: Шляхи вдосконалення:

Чинники впливу: Проблеми: Шляхи вдосконалення:

 гармонізація національного 
законодавства та МСФЗ; 
 удосконалення обліку 
та процесу подання звітності 
про господарську діяльність 
фізкультурно-оздоровчої установи;
 застосування найбільш 
адаптованих інформаційних 
систем управління

Прогнозні розрахунки 

 якість обліково-звітної
інформації;
 методична база аналізу;
 рівень порівнянності 
аналізованої інформації в часі 
та залежно від позитивних 
і негативних факторів

 розпорошеність методичного 
апарату аналізу;
 орієнтація аналітичних 
розрахунків лише на кількісно-
структурну оцінку об’єктів без 
урахування впливу на них 
позитивних і негативних 
факторів

 розробка методики
комплексного аналізу 
господарської діяльності 
фізкультурно-оздоровчої 
установи

 якість результатів аналізу 
як бази прогнозування;
 вибір методів та горизонту 
прогнозування;
 ризик непідтвердження 
прогнозних даних

 адаптованість комп’ютерних 
програм аналітичних 
і прогнозних розрахунків 
до комп’ютерної системи 
бухгалтерського обліку;
 врахування впливу змін 
зовнішнього середовища

 розробка сучасних ефективних 
методів і програм прогнозних 
розрахунків;
 пошук можливостей урахування
 впливу зовнішніх факторів 
на прогнозні показники 
у відкритих системах

Шляхи вдосконалення:Проблеми:Чинники впливу:
 макросередовище 
(інвестиційний клімат у країні 
та інфраструктура фінансово-
інвестиційного ринку);
 мікросередовище (споживачі, 
постачальники, конкуренти, 
власники);
 мегасередовище (карантинні 
обмеження COVID-19)

 узгодженість оцінки 
управлінських рішень 
за економічними, 
ресурсними 
та нормативними критеріями; 
 контроль за забезпеченням 
якості послуг і задоволеності 
клієнтів фізкультурно-
оздоровчої установи

 розробка прогресивних 
контрольних процедур 
відстеження облікових 
порушень і недотримання 
фінансової дисципліни; 
 запровадження ефективних 
способів обґрунтування 
вибору оптимального 
рішення

Рис. 1. Взаємозв’язок між процесами, що впливають на прийняття управлінських рішень  
у фізкультурно-оздоровчих установах

Джерело: авторська розробка.

складання на підставі вхідної та проміжної інформації 
основних звітних показників про господарські операції 
в бухгалтерській та управлінській звітності.

На рис. 3 наведено розроблену модель взаємо-
зв’язку вхідної, проміжної та вихідної інформації 
комп’ютеризованого бухгалтерського обліку у фіз-

культурно-оздоровчих установах, яка дозволяє авто-
матизувати процес обліку будь-яких господарських 
операцій.

Резервами вдосконалення системи бухгалтер-
ського обліку у фізкультурно-оздоровчих установах 
України є оптимізація виконуваних функцій підрозді-
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Збирає всю інформацію для складання фінансової й управлінської звітності  
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ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО ФУНКЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ УСТАНОВИ

Оборот грошових коштів; відвідування та продажі; рентабельність 
підприємства; звіти про діяльність підприємства; плануваня 
діяльності клубу; керування грошовими потоками

Планування та контроль за завантаженістю співробітників; 
контроль завантаженості відвідувань; керівництво продажами 
та закупівлями; отримання аналітичної звітності

Реєстрація договорів (контрактів) з клієнтами в програмі; 
постановка завдань по роботі з клієнтами та контроль їх виконання; 
аналіз клієнтської бази та проведення маркетингових заходів 
по збільшенню лояльності клієнтів

Планування індивідуальних і групових занять; 
планування відвідування клієнтів

Оформлення, облік, продаж напоїв і страв з бару в програмі 
за допомогою спеціального touchscreen (тачскрін) екрана; 
калькуляція страв для автоматизованого списання інгредієнтів

Рис. 2. Автоматизація та збір інформації для обліку та звітності фізкультурно-оздоровчих установ
Джерело: авторська розробка.

лами, працівниками та обліковим персоналом через 
розподіл додаткових або об’єднання існуючих поса-
дових обов’язків і повноважень.

ВИСНОВКИ 
У статті доведено, що прийняття менеджерами 

різних ланок фізкультурно-оздоровчих установ ефек-
тивних управлінських рішень, особливо в умовах сві-
тової пандемії COVID-19, є можливим лише за до-
помогою отримання своєчасної, повної, достовірної, 
об’єктивної інформації про господарську діяльність 
підприємств, що надає система бухгалтерського об-
ліку та подання звітності. 

Визначено основні проблеми, які перешкоджа-
ють розвитку українського спорту: застаріла система 
управління; не досить активне проникнення у сферу 
фізичної культури і спорту ринкових відносин; хро-
нічний дефіцит коштів і зародковий стан спортивної 
індустрії, що спричиняють гостру невідповідність 
між намаганням держави зберегти провідну роль у 
забезпеченні життєдіяльності сфери та її обмежени-
ми ресурсними можливостями.

На основі досліджень провідних науковців об-
ґрунтовано, що метою системи бухгалтерського об-
ліку та подання звітності фізкультурно-оздоровчих 
установ є: забезпечення інформацією для управління 
та контролю за ефективним наданням послуг, ресур-
сами підприємства; передбачення та прогнозування 

економічній ситуації та пошук ефективних управлін-
ських рішень.

Доведено, що в умовах глобалізації та світової 
пандемії COVID-19 відбувається модифікація існу-
ючих і поява нових завдань бухгалтерського обліку, 
що обумовлено переорієнтацією на онлайн-послуги, 
зміну мотивів та запитів усіх зацікавлених в обліковій 
інформації учасників господарських відносин. Сфор-
мовано та систематизовано завдання бухгалтерсько-
го обліку у фізкультурно-оздоровчих установах.

Для прийняття ефективних управлінських рі-
шень в обліково-аналітичній системі фізкультурно-
оздоровчих установ запропоновано виділити чотири 
зрізи інформації: облікову, аналітичну, прогнозну й 
управлінську. Формування узгоджених потоків ін-
формації забезпечить одночасне задоволення потре-
би підприємства в належним чином контрольованій 
системі бухгалтерського та управлінського обліку та 
в достовірній фінансовій і статистичній звітності.

Доведено, що всі фізкультурно-оздоровчі уста-
нови ведуть бухгалтерський облік за допомогою ін-
формаційних систем і технологій. Головним завдан-
ням інформаційних систем і технологій бухгалтер-
ського обліку у фізкультурно-оздоровчих установах 
України є створення більш якісного рівня співпраці, 
координації та комунікації інформаційних зв’язків 
між підрозділами для прийняття ефективних управ-
лінських рішень. 
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Рис. 3. Модель взаємозв’язку вхідної, проміжної та вихідної інформації комп’ютеризованого бухгалтерського 
обліку у фізкультурно-оздоровчих установах

Джерело: авторська розробка.

Запропоновано загальний алгоритм автомати-
зованого процесу обліку будь-яких господарських 
операцій фізкультурно-оздоровчих установ через 
бухгалтерське моделювання.

Подальші дослідження рекомендується прово-
дити в напрямку вдосконалення економічного ана-
лізу господарської діяльності фізкультурно-оздоров-
чих установ.                    
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