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Аутсорсинг є перспективним засобом управління бізнесом в Україні,
однією з ознак сучасного підходу до здійснення керівництва, можливості
якого можна застосовувати в будь-яких сферах. Аутсорсинг – це залучення
ресурсів спеціалізованих організацій в конкретних видах і напрямах діяльності підприємства на середньостроковій і довготривалій основі, замість їх
розвитку власними силами, і з метою підвищення економічної ефективності
проекту, а також як засіб оптимізації діяльності підприємства за рахунок зосередження зусиль на основному предметі діяльності та передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим компаніям.
Розрізняють два варіанти бухгалтерського аутсорсингу. Перший варіант передбачає ведення всієї бухгалтерії, другий – передачу функцій по
окремим ділянкам, наприклад облік основних засобів, облік заробітної плати.
Сьогодні багато компаній, переслідуючи різні цілі, все більше і більше
виявляють зацікавленість в аутсорсингу фінансової функції. Великі компанії, до складу яких входять дочірні підрозділи у різних регіонах, мають на
меті спрощення складання консолідованої звітності та керівництва підприємством. У цьому випадку компанія, що надає послуги із зовнішнього ведення бухгалтерського обліку, забезпечує збір та централізовану обробку
інформації на всіх підприємствах групи. Середні та малі підприємства, які
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прагнуть побудувати прозору систему фінансового обліку, у тому числі на
основі МСФЗ, і впровадити ефективний внутрішній контроль та управлінський облік, зацікавлені в залученні кваліфікованого фахівця, що має досвід
у галузі українського бухгалтерського та податкового обліку, МСФЗ, внутрішнього аудиту та бюджетування. У таких умовах тема бухгалтерського
аутсорсингу в Україні є особливо актуальною.
Особливість аутсорсингу бухгалтерського обліку підприємств полягає
в тому, що бухгалтерський і податковий облік на підприємстві може вестися силами власника бізнесу до настання певного моменту. Можливий варіант складання мінімального списку первинних документів і на їх основі формування бухгалтерської і податкової звітності. Це стає можливим тільки в
тому випадку, якщо оподаткування господарських операцій підприємства
дуже просте і не вимагає складних розрахунків. Коли ж кількість господарських операцій, які підприємство здійснює за місяць, перевищує необтяжливу кількість, ведення бухгалтерського та податкового обліку силами керівника підприємства є не кращим рішенням з точки зору правильності ведення обліку та визначення суми податків і зборів, які підприємство зобов’язане сплатити до бюджету за підсумками звітного періоду. Виникає
необхідність вибору між аутсорсингом бухгалтерських послуг та наймом
штатного бухгалтера.
Бухгалтерський аутсорсинг є формою взаємодії, при якій зовнішня
компанія (аутсорсер) включається в робочі бізнес-процеси компаніїзамовника як цілісний функціональний підрозділ, залишаючись при цьому
організаційно і юридично самостійним. Аутсорсинг бухгалтерії є одним із
способів бухгалтерського забезпечення діяльності підприємства, що передбачає винесення функцій, пов’язаних із організацією, веденням бухгалтерського обліку і складанням звітності на підприємстві за його межі, та передачу їх для виконання аутсорсеру. На відміну від бухгалтерських послуг,
які частіше мають епізодичний характер, аутсорсинг бухгалтерії – це стратегія на перспективу, яка тягне за собою серйозну перебудову бізнеспроцесів всередині компанії. Бухгалтерський аутсорсинг є досить вигідною
пропозицією для підприємств, які потребують професійного бухгалтерського обслуговування та організації оптимальних бізнес-процесів. Аутсорсинг
бухгалтерського обліку підприємств містить у собі: аналіз установчих документів та консультування з питань бухгалтерського та податкового обліку; розробка та впровадження бухгалтерської облікової політики; створення
та підтримка повної бази даних в програмах бухгалтерського обліку; відновлення бухгалтерського обліку; складання первинної документації;ведення
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регістрів бухгалтерського обліку; діловодство і кадровий облік; нарахування та виплата заробітної плати, складання звітності із заробітної плати;
складання податкової, фінансової та управлінської звітності відповідно до
чинного законодавства та організація її подання до відповідних інспекцій;
представлення інтересів і захист клієнта в контролюючих органах; комунікація та проведення звірок з контрагентами, збір вхідної первинної документації; оформлення внутрішньої первинної документації; казначейські послуги; надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, а також трудового законодавства; проведення діагностики бухгалтерського та податкового обліку за минулі періоди з метою виявлення помилок і
потенційних податкових ризиків; проведення тестування та співбесід персоналу для бухгалтерії; перевірка рівня кваліфікації співробітників бухгалтерії.
Наведений вище перелік послуг не є обов’язковим і узгоджується аутсорсером з підприємством індивідуально, відповідно до його потреб.
Таким чином, застосування аутсорсингу на підприємстві є перспективним та необхідним засобом для забезпечення ефективної діяльності. Безперечно, ця модель організації та ведення бізнесу є ефективною, адже вона
дозволяє зосередитися на першочергових завданнях підприємства, сприяє
підвищенню основних показників діяльності компанії, знижує ризик припущення помилок при складанні звітності та забезпечує стабільний розвиток бізнесу.
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