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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УМОВАХ 

АУТСОРСИНГУ 

 

В сучасних економічних умовах значної популярності набуло залучення 

висококваліфікованих фахівців до ведення бухгалтерського обліку на умовах 

аутсорсингу. Це  зумовлено стрімким розвитком інформаційно-комп’ютерних 

технологій, підвищенням цін на  програмне забезпечення, а також високими 

заробітними платами штатних працівників.  

Тому дуже часто керівництво невеликих підприємств розглядає такий варіант: 

передача деяких функцій іншим підприємствам, особливо ведення бухгалтерського 

обліку.  

Проблемами  теоретичних та організаційних засад бухгалтерського обліку в 

умовах аутсорсингу займалися такі науковці як О.П. Войналович, І.К. Дрозд, Ф.Ф. 

Бутинець, С.М. Лайчук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, С.Л. Беручук, В.Г. Швець, Б.М. Литвин.  

Серед науковців зарубіжних країн були такі, як С.М. Бичкова, І.Л. Рудая, А.Є. 

Шевельов, Д.М. Михайлов. Слід відмітити, що нещодавно бухгалтерський аутсорсинг 

стає об’єктом дослідження, який не можна вважати завершеним.  

Головними клієнтами аутсорсингових послуг є малі та середні підприємства. 

Великі підприємства в Україні доволі рідко вдаються до послуг аутсорсингу. Зміст 

терміну “аутсорсинг” (з англ. outsourcing) можна розкрити як використання сторонніх 

суб’єктів; а в сфері бухгалтерського обліку – як передача окремих бухгалтерських 

функцій, можливо всіх справ ведення обліку для підвищення якості їх виконання.  

Бухгалтерський аутсорсинг є однією із форм організації бухгалтерського обліку. 

Організацію бухгалтерського обліку в умовах аутсорсингу потрібно розглядати як 

сукупність певних етапів та дій, які призведуть до формування та удосконалення 

відносин між замовником і виконавцем. 

       Причому, слід зазначити переваги та недоліки бухгалтерського аутсорсингу в 

сучасних умовах. Так, до переваг аутсорсингу можна віднести такі: 

 зниження значних витрат на утримання штату бухгалтерів; 

 залучення висококваліфікованих працівників; 

 відсутність ризику плинності кадрів; 

 концентрація фірми на головній меті підприємства. 

Недоліками можуть бути: 

 недостатній рівень законодавчої бази стосовно питань аутсорсингу; 

 загроза витоку інформації та банкрутства аутсорсингової компанії; 

 ризик зниження якості ведення бухгалтерського обліку. 

       Головним засобом врегулювання відносин між двома сторонами при організації та 

веденні бухгалтерського обліку в умовах аутсорсингу є договір, від якого великою 

мірою залежить якість, своєчасність наданих послуг та виконання відповідних 



обов’язків сторонами цього процесу. У цьому договорі обов’язково потрібно прописати 

такі пункти: 

 обов’язки сторін; 

 порядок виконання робіт; 

 відповідальність сторін; 

 умови оплати праці. 

       Фахівці аутсорсингової компанії укладають договори про співробітництво та 

обслуговування в сфері ведення бухгалтерського обліку з різними фізичними та 

юридичними особами, зазначивши вимоги для кожного конкретного випадку.  

       Ці договори повинні бути достатніми за обсягами, для того щоб передбачити 

операції обміну документами, надання звітної інформації та інших даних із 

зазначенням меж відповідальності. Аутсорсингові договори укладаються на тривалий 

проміжок часу. Аутсорсингові компанії в ідеалі виконують свої обов’язки відразу після 

укладання відповідного договору на високому професійному рівні.  

       Найважливішим у договорі є пункт про наявність страхування діяльності 

аутсорсингової компанії, як запорука уникнення ризиків втрат фінансової інформації 

підприємства. Через те, що зовнішній суб’єкт ведення бухгалтерського обліку не є 

штатним працівником підприємства, то він може бути притягнутий тільки до цивільно-

правової відповідальності відповідно до Цивільного кодексу України. Дослідивши 

договори про надання послуг з бухгалтерського аутсорсингу, виявлено недоліки в 

частині їх змісту та структури, що дає можливість висловити пропозиції щодо їх 

усунення. В предметі договору варто зазначити перелік супутніх послуг, потреба в яких 

виникне в процесі співпраці, що дасть можливість уникнути витрат, які пов’язані з 

неодмінним здійсненням додаткової оплати послуг. Стосовно заключних положень 

договору, то потрібно визначити порядок дій замовника і виконавця у випадку його 

дострокового розірвання, для того щоб врегулювати умови співпраці до моменту 

оформлення відносин з новим виконавцем, що дасть можливість удосконалення змісту 

положень договору.  

       Встановлено, що однією із проблем, яка виникає в ході організації бухгалтерського 

аутсорсингу, є недосконалий рівень нормативного регулювання даного питання. Для 

успішного розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні потрібно чітке закріплення 

на законодавчому рівні структури договору аутсорсингу. 

       Аутсорсинг – це найновіша форма розподілу праці, яка забезпечує функціонування 

бізнесу за рахунок переваг його діяльності. Сучасний бізнес важко уявити без 

аутсорсингу, зокрема: бухгалтерського, тому потрібно розвивати нормативно - правову 

базу України щодо системи аутсорсингу.  
 


