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д) одиниці виміру; 
є) сума до сплати.
Приклад регістра з оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв наведено у таблиці 2.
Щоб визначити суму до сплати, треба обсяг вико-

ристання помножити на ціну.
Для того щоб заповнити регістр, треба на кожен 

вид комунальних послуг скласти договір та отримати 
акт приймання-здавання робіт. Після цього заповню-
ється «Регістр з оплати комунальних послуг та енер-
гоносіїв».

Порядок заповнення «Регістра з оплати комуналь-
них послуг та енергоносіїв» наведено на рисунку 2.
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Рис. 2. Порядок заповнення «Регістра з оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв»

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можливо зробити висновок, що головною 
проблемою бюджетних установ є те, що вони не в 
повному обсязі отримують фінансування з держав-
ного бюджету, тому важливим фактором для розпо-
рядника бюджетних коштів є недопущення виник-
нення прострочених заборгованостей з оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв, що може при-
звести до припинення постачання комунальних. 
З метою вирішення цієї проблеми було запропо-
новано удосконалити управлінські документи з 
обліку комунальних послуг, а саме ввести доку-
мент з назвою «План-графік погашення кредитор-
ської заборгованості з оплати комунальних послуг», 

а також для уникнення не раціонального викорис-
тання коштів, визначення чіткої суми до сплати та 
уникнення помилок в розрахунках з оплати кому-
нальних послуг пропонується ввести документ під 
назвою «Регістр з оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв». Ці документи нададуть можливість 
уникнути прострочення заборгованостей, визначити 
чіткі суми до сплати та нададуть можливість слідку-
вати за виникненням та погашенням заборгованості 
з оплати комунальних послуг.
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Постановка проблеми. Бухгалтерський облік – 

це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про діяльність підприємства зовнішнім 
та внутрішнім користувачам для прийняття ними 
управлінських рішень [1]. Ефективне функціону-
вання бухгалтерського обліку передбачає дотримання 
основних принципів його ведення, складання звіт-
ності та корисне використання облікової інформації. 
Йдеться про надання повної, достовірної, своєчасної 
та об’єктивної інформації широкому колу зацікавле-
них сторін для миттєвої реакції в умовах невизначе-
ності, виправлення помилок, прийняття раціональ-
них управлінських рішень, планування, аналізу, 
контролю і аудиту. Доцільно акцентувати увагу на 
значущості бухгалтерського обліку як інформаційної 
системи, а також виділити критерії його ефектив-
ного функціонування та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у дослідження ефективного функціонування і 
розвитку бухгалтерського обліку зробили Т.А. Бути-
нець [2], О.П. Кундря-Висоцька [3], В.О. Осмят-
ченко [4], Т.О. Пасько [5] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження та обґрунтування критеріїв 
ефективного функціонування та розвитку бухгалтер-
ського обліку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід 
зазначити, що ефективне функціонування і розвиток 
бухгалтерського обліку неможливий без його раці-
ональної організації, комп’ютеризації та стратегіч-
ного напряму.

Так, раціональна організація бухгалтерського 
обліку забезпечує успішне виконання поставлених 
завдань при мінімальних затратах часу і засобів, а 
також ефективність праці обліковців. Йдеться про 
чітку організацію облікового процесу, який передба-
чає збір, опрацювання і синтез облікової інформації, 
документальне оформлення господарських фактів, 
здійснення бухгалтерських проведень, опрацювання, 
контроль і оцінку бухгалтерських операцій, скла-
дання реєстрів аналітичного обліку, узагальнення 
аналітики, закриття рахунків, ведення реєстрів син-
тетичного обліку і складання звітності. 

Налагодити такий процес можливо за умови 
забезпечення персоналом, методичного і методоло-
гічного, інформаційного, технічного та програмного 
забезпечення.

Персонал. Праця обліковців – це рушійна сила 
облікового процесу. Завдання організації праці облі-
ковців полягає у раціональному розподілі їхніх 
обов’язків, визначенні послідовності облікових робіт, 
оптимізації чисельності облікових працівників, орга-
нізації робочої зони та її ергономічне забезпечення.

Методичне та методологічне забезпечення. Робота 
облікових працівників має бути чітко регламенто-
вана відповідними законодавчими і нормативно-пра-
вовими документами, а також вказівками (рекомен-
даціями) і роз’ясненнями щодо порядку і процедури 
здійснення бухгалтерського обліку та складання 
звітності. 

Інформаційне забезпечення. Обліковий процес 
передбачає використання обліковими працівниками 
вхідних даних для опрацювання, передачі і збері-
гання. Згодом вхідна інформація трансформується 
у вихідну облікову інформацію, що готова для про-
ведення аналізу, контролю чи аудиту і прийняття 
управлінських рішень.

Технічне забезпечення – це засоби опрацювання 
інформації (ПК, планшети, принтери, сканери), що 

забезпечують оперативне опрацювання і передачу 
інформації, а також знижують рівень трудомісткості 
виконуваних операцій. 

Програмне забезпечення – це спосіб опрацювання 
інформації. Адже ефективне функціонування бух-
галтерського обліку можливе із використанням у 
процесі діяльності не тільки комп’ютерів, а й відпо-
відного програмного забезпечення. В цілому, процес 
швидкого отримання чи пошуку інформації, її опра-
цювання і передача з мінімальними витратами часу 
має назву «автоматизація бухгалтерського обліку».

Комп’ютеризація – це процес розвитку і впрова-
дження комп’ютерів, що забезпечує автоматизацію 
інформаційних процесів і технологій у бухгалтер-
ському обліку. Комп’ютеризація бухгалтерського 
обліку забезпечує його вдосконалення та розвиток 
через зміну системи бухгалтерського обліку, обліко-
вого процесу, підвищення рівня управління, ефек-
тивності праці обліковців, якісні, кількісні і струк-
турні зміни при незмінних загальних принципах 
бухгалтерського обліку.

Новітні технології і сервіс у бухгалтерському 
обліку сьогодні дозволяють підвищити якість роботи, 
зменшити витрати часу, спростити розрахунки, раці-
онально організувати обліковий процес, документо-
обіг тощо. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку 
передбачає створення або вибір такого програмного 
забезпечення, яке дозволить реалізувати процес орга-
нізації бухгалтерського обліку в автоматизованому 
режимі. Комп’ютеризацію бухгалтерського обліку 
доцільно розглядати з позицій облікового процесу і 
праці обліковців.

Комп’ютеризацію облікового процесу можна поді-
лити на три етапи:

1. Первинний етап – передбачає збір та реє-
страцію первинних даних для подальшого їх опра-
цювання. Для цього передбачені і створені АРМ у 
кожному структурному підрозділі підприємства, не 
тільки у бухгалтерії, але й на складі, в цеху. З метою 
економії часу, крім комп’ютерів, використовуються 
також планшети, сканери, касові апарати та ін.

2. Поточний етап включає формування Журналу 
господарських операцій, синтетичних та аналітич-
них рахунків, довідників аналітичних об’єктів. 

3. На підсумковому етапі відбувається отримання 
результатів за запитом користувача у вигляді регі-
стрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, 
довідок з бухгалтерських рахунків за звітний період.

Отже, комп’ютеризація бухгалтерського обліку 
суттєво змінює організацію облікового процесу 
завдяки використанню електронних носіїв первин-
ної інформації, створенню електронних первинних 
документів і автоматичному складанні первинних 
документів. Загалом, документообіг електронних і 
паперових документів має ряд суттєвих відмінностей 
(табл. 1).

В цілому, перевагами комп’ютеризації облікового 
процесу є мобільність і швидкий пошук або ство-
рення первинних документів, доступ до аналітич-
них і синтетичних рахунків, накопичення облікових 
даних і можливість їх багатократного використання, 
формування облікових регістрів і форм звітності, 
можливість обрання програмного забезпечення з 
незначними витратами на придбання і обслугову-
вання, компактність зберігання документів в архіві.

Комп’ютеризація суттєво змінює і процес організа-
ції праці облікових працівників. Це зумовлено пере-
дусім забезпеченням кожного облікового працівника 
АРМ, кожне з яких призначене для вирішення пев-
ного облікового завдання. АРМ бухгалтера потребує 
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створення технології опрацювання інформації щодо 
введення даних, формування первинних документів, 
контроль вхідних даних, складання форм вихідних 
документів, контроль вихідних даних і передбачає 
участь при цьому бухгалтерів, операторів, секрета-
рів, комірників, керівників та інших спеціалістів. 
Можливості комп’ютеризації бухгалтерського обліку 
дозволяють чітко розподілити роботу між обліко-
вими працівниками на різних ділянках обліку. Так, 
структура облікових завдань залишається незмінною 
при різних їх обсягах, а перелік виконавців суттєво 
відрізняється в залежності від розміру підприємства 
і обсягу здійснених операцій [6]. 

Суттєвими перевагами комп’ютеризації бухгал-
терського обліку є:

- можливість вибору відповідного програмного 
забезпечення, яке найбільш адаптоване і підходить 
до організаційно-правової форми підприємства;

- мобільність і доступ до бази даних будь-де за 
наявності підключення до Інтернету;

- опрацювання локальної інформації на порівняно 
незначній інформаційній базі;

- контроль документів, які надходять в електро-
нному вигляді з чітко визначеною будовою;

- зменшення відповідальних функцій, адже про-
грамна система, як правило, забезпечує безперерв-
ний контроль за веденням облікових записів та скла-
данням документів;

- ймовірність помилкових записів та бухгалтер-
ських проведень дуже низька, так як програма їх 
відстежує і виправляє; 

- посилена функція контролю, що підвищує ефек-
тивність та законність здійснених господарських 
операцій.

Поряд із низкою переваг слід врахувати і недо-
ліки комп’ютеризації бухгалтерського обліку, а саме:

- ймовірність придбання і використання нелі-
цензійного програмного забезпечення;

- низький рівень захисту облікових даних та 
можливість доступу до них зловмисників;

- втрата даних через відсутність резервних 
копій;

- залежність від Інтернету;
- використання ІТ-технологій витісняє людський 

фактор (не тільки ІТ-працівників, а й бухгалтерів).
В цілому комп’ютеризація бухгалтерського 

обліку вимагає створення нового або вибір серед вже 
відомих програмного продукту. Прийняття такого 
рішення залежить від кооперації керівника, бух-
галтера та працівника відділу ІТ-технологій. Необ-
хідно дуже відповідально поставитись до обрання 
програмного продукту і врахувати особливості орга-
нізаційно-правової форми господарювання підпри-
ємства.

Розвиток бухгалтерського обліку та ефективне 
його функціонування можливі з допомогою чітко 
визначених стратегічних напрямів, цілей і завдань, 
а також поетапного їх досягнення, що передбачає:

– вдосконалення діяльності з допомогою вико-
ристання новітніх розробок та досягнень науки і тех-
ніки;

– перспективний розвиток – курс на євроінтегра-
цію, вдосконалення обліку, впровадження європей-
ських стандартів його ведення;

– дослідження досвіду іноземних країн;
– визначення нових стратегічних цілей і завдань 

як безперервний процес стратегічного розвитку біз-
несу.

Тобто мова йде про організацію стратегічного 
обліку. Завданнями стратегічного обліку є дослі-
дження зовнішнього економічного середовища, роз-
робка фінансової стратегії підприємства, аналіз і 
планування фінансової діяльності, прийняття інвес-
тиційних рішень. 

Умови організації стратегічного обліку включа-
ють цілеспрямованість, систематичність, цілісність, 
всебічність, оперативність та оптимальність. Орга-
нізація стратегічного обліку на підприємстві відбу-
вається з урахуванням його організаційно-правової 
форми, розміру, системи бухгалтерського обліку, 
менеджменту і маркетингу. 

Слід зауважити, що стратегічний облік тісно 
пов’язаний із стратегічним аналізом та контролем. 
Так, завдання стратегічного аналізу такі:

– визначення внутрішніх стратегічних показни-
ків і їх оптимальних значень;

– порівняння планових та фактичних значень;
– розрахунки критичних відхилень;
– виявлення факторів і чинників, які впливають 

і спричиняють суттєві відхилення;
– визначення системи зовнішніх показників 

(аналіз цін, витрат конкурентів).
Стратегічний контроль дозволяє вчасно виявити 

проблеми, а також розробити комплекс заходів аби 
запобігти негативним явищам стратегічної діяль-
ності. Головна мета стратегічного контролю – забез-
печити виконання завдань підприємства. Страте-
гічний контроль має бути гнучким, своєчасним, 
оперативним, дієвим і ефективним; має перевіряти 
обсяги, терміни виконання і якість робіт, а також 
продуктивність праці та якість продукції. Крім того, 
завданням стратегічного контролю є перевірка дотри-
мання вимог діючого законодавства, реалізації пев-
них напрямків та програм, рішень, вказівок, нака-
зів, розпоряджень керівництва підприємства [7].

Отже, організація стратегічного обліку на під-
приємстві тісно пов’язана із роботою відділу плану-
вання і бюджетування, аналітичного відділу, відділів 

Таблиця 1
Відмінності електронного і паперового документообігу

Етапи
Опис робіт

Електронний документообіг Паперовий документообіг

1.

1.1.Пошук е-документа в базі даних (за номером, датою, вико-
навцем) 
1.2. Якщо документ надійшов у паперовому вигляді –  
скан-копія)

Складання документа вручну

2. Передача по базі даних в бухгалтерію Передача в бухгалтерію для опрацювання

3.
Заповнення реєстраційної картки і перенесення реєстрацій-
ного номера на документ в штамп з позначкою про отримання 
документа

Запис вручну бухгалтерських проведень у жур-
налі операцій

4. Опрацювання і контроль документа Запис вручну в журналі реєстрації первинних 
документів

5. Передача в е-архів Передача в архів
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маркетингу і контролінгу. Така співпраця передба-
чає використання внутрішніх і зовнішніх інформа-
ційних потоків різного змісту, що передаються між 
співробітниками для колективної роботи в мережі та 
між споживачами, виробниками і постачальниками. 
Для цього потрібне відповідне забезпечення. Вико-
ристання новітніх технологій і програм забезпечує 
основні напрями розвитку та вдосконалення страте-
гічного обліку на підприємстві. 

Загалом, стратегічний облік у поєднанні із страте-
гічним аналізом і контролем забезпечує керівництво 
підприємства інформацією, що підтримуватиме його 
стратегічну позицію на ринку стосовно конкурентів. 

Висновки з даного дослідження. Зміни в еконо-
мічному та політичному житті країни як позитивно, 
так і негативно впливають на вітчизняний бізнес, 
вносять певні корективи. Негативний вплив прояв-
ляється через інфляцію, що знецінює національну 
валюту, знижує купівельну спроможність населення 
і рівень споживання. Позитивним є те, що підпри-
ємства в особі їх власників прагнуть розвиватись за 
будь-яких умов, не втрачати конкурентних переваг і 
займати достойну позицію на ринку. Аби цього досяг-
нути, вітчизняні підприємства повинні здійснити ряд 
реформ і перетворень. За таких умов більші вимоги 
висуваються до їх діяльності в цілому і до бухгалтер-
ського обліку зокрема. Тому визначено, що крите-
ріями ефективного функціонування і розвитку бух-

галтерського обліку є його раціональна організація 
на підприємстві, комп’ютеризація і трансформація, 
розширення його функцій і завдань. Так, функції 
бухгалтерського обліку поєднуються із функціями 
управлінського для прийняття внутрішніми корис-
тувачами управлінських стратегічних рішень.
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У статті розглянуто поняття облікової політики бюджетних установ. Проаналізовані особливості формування облікової політи-
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В статье рассмотрено понятие учетной политики бюджетных учреждений. Проанализированы особенности формирования 

учетной политики бюджетних учреждений в Украине в связи с началом применения Национального положения (стандарта) бух-
галтерского учета в государственном секторе 125 (далее – НП(С)БУГС). Выделены основные проблемы организации учетной 
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The article dealt with the concept of accounting policies of budgetary institutions. Features of formation of accounting policy of 

budgetary institutions in Ukraine since the entry into force of the National Regulation (standard) of accounting in the public sector number 
125 (further NR(S)APS 125) were analyzed. Basic problems of accounting policies in public institutions and solution of this problems by 
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