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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ 

 

Прийняття рішення про використання аутсорсингу є складним комплексним завданням, що стосується 

стратегічних інтересів, тому воно знаходиться в компетенції вищої управлінської ланки підприємства. Саме тому 

перед прийняттям рішення щодо передачі будь-якого процесу чи функції необхідно детально вивчити всі можливі 

переваги та недоліки даного рішення.  

В першу чергу, слід зазначити, що аутсорсинг дозволяє компанії-замовнику скоротити витрати і значно знизити 

трудомісткість і витрати на експлуатацію інформаційних систем, концентруватися на основних бізнес-процесах 

підприємства, не відволікаючись на другорядні.  

Що стосується бухгалтерського аутсорсингу, то слід визначитися, в першу чергу, з тим, що саме передається на 

аутсорсинг – окремі ділянки бухгалтерського обліку або всі облікові функції. Основними перевагами бухгалтерського 

аутсорсингу для підприємства-замовника можуть стати: 

- залучення фахівців належної професійної підготовки. При веденні обліку аутсорсинговою компанією, остання 

отримує можливість залучати до виконання функцій тих співробітників, які найкраще підходять для вирішення 

конкретного облікового завдання; 

‒  можливість отримання суміжних послуг від аутсорсингової компанії. Так, підприємства можуть отримати від 

аутсорсингових компаній послуги з реєстрації юридичних осіб різних організаційно-правових форм бізнесу, 

підготовки та здачі звітності, внесення змін до установчих документів, відновлення бухгалтерського обліку, супровід 

ліквідації та реорганізації. 

- використання новітніх технологій. Працюючи з великою кількістю клієнтів, маючи вузьку спеціалізацію щодо 

надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, підприємства-виконавці накопичують достатньо велику базу знань 

про те, як найбільш ефективно виконувати ті чи інші дії, які технології залучати. Таким чином, вони ознайомлені з 

найкращими способами та методами обробки та передачі інформації, впровадження яких у практику сприятиме 

оперативності виконання поставлених завдань; 

- зниження витрат на утримання персоналу. Залучаючи аутсорсингову компанію, підприємству не потрібно 

нараховувати заробітну плату обліковому персоналу, сплачувати внески на соціальне відрахування від їх заробітної 

плати, оплачувати відрядження; 

- економія витрат на наймання та навчання персоналу. Підприємству-замовнику не потрібно нести витрати на 

комплектування штату і підвищення кваліфікації облікових працівників; 

- відсутність залежності результату від організації роботи та технологічних особливостей на підприємстві-

замовнику. Незалежно від того, чи працює підприємство, які особливості його діяльності (нічний час тощо) 

підприємство-замовник повинно отримати результат відповідно до укладеного договору.  

В той же час, є ряд вагомих причин, які перешкоджатимуть ефективному здійсненню бухгалтерського 

аутсорсингу. До таких проблемних питань слід віднести: 

- значна вартість послуг. Це один з основних недоліків, адже аутсорсингова компанія, встановлюючи ціну на свої 

послуги, включає в них не тільки накладні витрати, а також значну частку прибутку; 

- неможливість проконтролювати досвід виконавців. За умови залучення зовнішніх фахівців підприємство-

замовник не завжди може проконтролювати хто саме виконує обов’язки щодо ведення бухгалтерського обліку; 

- відповідальність. Для покладення відповідальності на підприємство-замовник, це питання повинно бути досить 

детально прописане в договорі, враховуючи усі можливі аспекти; 

- загроза витоку інформації. Навіть за умови підписання угоди про нерозголошення інформації залишається ризик 

витоку інформації.  

Залучення аутсорсингової компанії вигідна для підприємства-замовника в силу об'єктивних причин, причому 

вигода отримується, як за умови повного (передбачає передачу всіх робіт щодо організації та ведення обліку), так і 

часткового (передбачає передачу тільки окремих робіт щодо організації та ведення обліку) аутсорсингу. 

Для можливості усунення недоліків бухгалтерського аутсорсингу необхідною є чітка організація даного процесу, 

регламентація бізнес-процесу одержання облікової інформації. У разі наявності чітко налагодженого бізнес-процесу 

отримання облікової інформації, зазначенні всіх прав та обов’язків, можливою є отримання найкращого результату від 

ведення бухгалтерського обліку сторонніми фахівцями. 
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