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У статті розглянуто сутність сучасних альтернативних способів організації 
бухгалтерського обліку, зокрема аутсорсингу, офшорингу, ніашорингу, аутстафінгу, 
лізингу персоналу, інсорсингу та косорсингу. Висвітлено відмінності між такими 
способами організації бухгалтерського обліку, їх переваги та недоліки. Окреслено 
проблеми їх впровадження в Україні. 
Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, аутсорсинг, офшоринг, ніашоринг, 
аутстафінг, лізинг персоналу, інсорсинг, косорсинг. 
 
В статье рассмотрена сущность современных альтернативных способов организации 
бухгалтерского учета, в частности аутсорсинга, офшоринга, ниашоринга, аутстафинга, 
лизинга персонала, инсорсинга и косорсинга. Освещены различия между такими 
способами организации бухгалтерского учета, их преимущества и недостатки. 
Обозначены проблемы их внедрения в Украине. 
Ключевые слова: организация бухгалтерского учета, аутсорсинг, офшоринг, ниашоринг, 
аутстафинг, лизинг персонала, инсорсинг, косорсинг. 
 
The article explores the essence of modern alternative methods of the accounting organization 
such as outsourcing, offshoring, nearshoring, outstaffing, staff leasing, insourcing and 
cosourcing. The distinctions between such methods of the accounting organization, their 
advantages and disadvantages are highlighted. The problems of their introduction in Ukraine 
are indicated. 
Keywords: the accounting organization, outsourcing, offshoring, nearshoring, outstaffing, staff 
leasing, insourcing, cosourcing. 

 
В сучасних умовах ринкової економіки, що характеризуються інтернаціоналізацією 

господарського життя та посиленням конкуренції, підприємства, щоб адаптуватися до 
мінливого середовища господарювання та втримати провідні позиції на ринку, повинні 
здійснювати ефективне управління операційними процесами. Важливим чинником 
успішного функціонування суб’єкта господарювання є оптимальна організація 
бухгалтерського обліку, покликана забезпечити надання користувачам повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. 
Розвиток цифрових технологій впливає та змінює підхід до ведення бізнесу, облікових 
систем та їх організації. Актуальним є пошук сучасних способів організації бухгалтерського 
обліку, які полягають у залученні зовнішніх виконавців до ведення облікових процесів.  

Проблематиці ведення бухгалтерського обліку зовнішніми провайдерами присвятили 
наукові праці І. В. Алєксєєв, О. М. Анохін, Р. Й. Бачо, Є. С. Бистрова, О. В. Дідух,  
Г. І. Ляхович, В. К. Макарович, С. А. Наумова, О. М. Тищенко, В. Є. Хаустова та інші, 
завдяки напрацюванням яких сформовано підґрунтя для подальших наукових досліджень. 

Відсутність єдиного трактування значень термінів, що характеризують альтернативні 
моделі організації бухгалтерського обліку, неповне висвітлення їх форм обумовлює 
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актуальність проведеного дослідження. 
Метою статті є порівняння різних альтернативних способів організації 

бухгалтерського обліку, виявлення взаємозв’язку та відмінностей в їх застосуванні. 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

передбачено, що кожне підприємство має право обрати таку форму організації 
бухгалтерського обліку як «…ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку 
централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, 
самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або 
аудиторської діяльності» [1], що фактично є аутсорсингом (від англ. outsourcing (outer-
source-using)) − залучення підприємством зовнішніх виконавців, що спеціалізуються у 
відповідній області, для виконання деяких функцій або обслуговування окремих бізнес-
процесів [2, С. 129]. 

Залучення бухгалтерського аутсорсингу є доцільним при високому рівні завантаження 
за операціями з обробки інформації, що не дає змоги зосередитись на основних видах 
діяльності; високому рівні накладних витрат; відсутності висококваліфікованого персоналу 
для ведення бухгалтерського обліку [3, С. 1382].  

Основними перевагами аутсорсингу бухгалтерського обліку є: зменшення 
адміністративних витрат; зосередження уваги на основному виді діяльності; скорочення 
вкладень в основні засоби, програмне забезпечення; залучення працівників-фахівців в 
конкретній ділянці бухгалтерського обліку; конфіденційність даних бухгалтерського обліку; 
зменшення ризику шахрайства або розкрадання [3, С. 1383]. Однак, ця модель організації 
бухгалтерського обліку має ризики і недоліки, зокрема: втрата контролю над переданими 
функціями; зниження безпеки та втрата конфіденційності; зниження якості наданих послуг 
при несумлінності аутсорсера [3, С. 1382].  

Досить поширеним різновидом аутсорсингу у розвинених країнах є офшоринг (від 
англ. offshoring), який з’явився під впливом розвитку глобальних технологій, а саме 
інформаційних систем. Під бухгалтерським офшорингом слід розуміти надання послуг з 
бухгалтерського обліку на території іншої країни. Причому, до надання таких послуг може 
залучатися як внутрішній, так і іноземний підрядник. 

У першому випадку веденням бухгалтерського обліку займається відкрита з цією 
метою філія або дочірнє підприємство. Такий спосіб організації бухгалтерського обліку 
забезпечує повний контроль над переданими функціями, тим самим дає змогу захистити 
інформацію, пов’язану з діяльністю підприємства-замовника. Другий варіант є дорожчим, 
порівняно з попереднім, несе в собі ризики щодо контролю за якістю ведення обліку, проте 
дає змогу залучити фахівців з більшим досвідом та глибшими знаннями щодо обліку та 
оподаткування. Причинами офшорингу є бажання скористатися дешевою робочою силою, 
певними податковими або тарифними пільгами в деяких країнах [3, С. 1382]. 

Різновидом офшорингу є ніашоринг (від англ. nearshoring), який полягає в тому, що 
певні операції чи етапи переносяться у сусідню країну. Це дає змогу підсилити контакт між 
замовником і провайдером та краще зрозуміти психологію персоналу кожному із партнерів 
такої форми надання послуг. Загрози, притаманні для офшорингу (зокрема, викрадення та 
захист інтелектуальної власності), при застосуванні ніашорингу зникають, оскільки, 
зазвичай, у сусідніх країнах нормативно-правові акти схожі або однакові у сфері захисту 
інтелектуальної власності [4, С. 76]. 

Набуває поширення і такий спосіб надання бухгалтерських послуг як аутстафінг. На 
практиці досить часто його ототожнюють із поняттям «оренда (лізинг) персоналу», однак 
вони мають суттєві відмінності. Аутстафінг полягає у виведенні зі штату працівників з 
підприємства-замовника для працевлаштування на підприємстві-виконавці (аутстафері) для 
надання у тимчасове користування підприємству-замовнику для ведення бухгалтерського 
обліку. Тобто фактично вони продовжують працювати на колишньому місці, але обов’язки 
працедавця щодо них виконує вже компанія-підрядник. Натомість, лізинг персоналу 
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передбачає надання співробітників підприємством-виконавцем підприємству-замовнику у 
тимчасове користування [3, С. 1382]. Перевагами аутстафінгу є: зниження адміністративних 
та фінансових витрат підприємства; зменшення ризиків трудових суперечок із працівниками. 
Використання цієї моделі є актуальним при високій плинності кадрів (для уникнення ризику 
звільнення працівника). Переваги лізингу персоналу полягають у: зменшенні витрат, 
пов’язаних з утриманням персоналу; зменшенні простоїв бізнес-процесів; отриманні 
кваліфікованих працівників в потрібній кількості і за короткий термін. Однак, недоліками 
цих моделей є незацікавленість працівників у результатах праці на підприємстві фактичного 
виконання роботи, ризик розкриття конфіденційної інформації [3, С. 1383]. 

В активну практику входить і така модель надання бухгалтерських послуг як інсорсинг 
(від англ. insourcing (in-source-using)) − створення власних автономних структурних одиниць 
(компаній), що надають спеціалізовані бухгалтерські послуги як підрозділам підприємства, 
так і зовнішнім контрагентам. Основні переваги інсорсингу: додаткове використання 
внутрішніх ресурсів підприємства; наочність схеми розрахунку бюджету; контроль над 
виконанням відповідних функцій відділу; ефективна робота персоналу, який розуміє 
особливості ведення бізнес-процесів на підприємстві-роботодавцеві [5, С. 14]. Однак, 
недоліком запровадження інсорсингу є висока вартість послуг (залучення додаткових 
працівників, навчання, підвищення кваліфікації персоналу), тому ефективною ця модель є 
для великих підприємств. 

Сумісне виконання бізнес-функцій як внутрішнім персоналом компанії, так і ресурсами 
ззовні являє собою косорсинг (від англ. соsourcing (со-source-using)). Під косорсингом слід 
розуміти організацію надання бухгалтерських послуг або виконання облікових процесів за 
допомогою власного персоналу та зовнішніх виконавців. Він є гібридом аутсорсингу та 
інсорсингу, що дозволяє певним чином зменшити їхні недоліки і ризики та поєднати в собі 
позитивні риси. Перевагами цієї моделі є: оптимізація вартості послуг; оперативність 
реагування на питання, що виникають під час роботи; підвищення якості послуг, рівня 
відповідальності за результат діяльності. Недолік такого варіанту: залучені експерти можуть 
не помітити унікальних особливостей діяльності підприємства. Тобто за допомогою 
косорсингу можна досягти істотного підвищення якості виконання робіт, порівняно з 
аутсорсингом при нижчому рівні витрат, ніж при інсорсингу [5, С. 14]. 

Однак, розвитку таких способів організації бухгалтерського обліку перешкоджає 
недосконалість законодавчої бази, а саме відсутність статей у Кодексі Законів про Працю, 
присвячених нетиповим формам зайнятості, які б визначали права та обов’язки замовника та 
підрядника, норми щодо захисту та соціальних гарантій працівника, залученого в такий чи 
інший спосіб. До того ж, потрібно враховувати небажання керівництва підприємства-
замовника відкривати зовнішнім провайдерам конфіденційну інформацію та слабку культуру 
договірних відносин, характерну для вітчизняних підприємств. 

Отже, розвиток інформаційних технологій спонукає до формування нових методів та 
принципів управління підприємствами. Нові можливості відкривають нові методи ведення 
бізнесів-процесів, зокрема бухгалтерського обліку, такі як аутсорсинг, офшоринг, ніашоринг, 
аутстафінг, лізинг (оренда) персоналу, інсорсинг та косорсинг. Проте, необхідно ретельно 
підходити до їх вибору, враховуючи їхні переваги, недоліки, характер майбутньої співпраці, 
особливості діяльності підприємства-замовника. 
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