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За результатами проведеного множинного регресійного аналізу доцільно 
зробити такі висновки: всі соціально-демографічні чинники мають прямий вплив на 
результативну ознаку (рівняння (1)). Зокрема, зі збільшенням кількості сільського 
населення у віці 15-64 роки на 1 тис. осіб, попиту на робочу силу на 1 тис. осіб, 
збільшення частки заробітної плати галузі у економіці на 1% чисельність зайнятих у 
галузі збільшується на 0,898; 0,546 та 0,395 тис. осіб відповідно по відношенню до 
середнього по вибірці.  

Виробництво валової продукції на 1 зайнятого в сільському господарстві й 
співвідношення обсягу інвестицій до ВВП мають обернений вплив на результативну 
ознаку, а зі збільшенням чистого експорту кількість зайнятих у галузі зростає. За 
коефіцієнтами рівняння (2) можна зробити висновок: зі збільшенням продуктивності 
праці на 1 тис. грн., відношення інвестицій до ВВП на 1% та зменшенням чистого 
експорту на 1 млн дол. США кількість зайнятих у галузі зменшується відповідно на 
1,366, 0,185 та 0,579 тис. осіб.  

Обчислення часткових коефіцієнтів кореляції показали, що найбільш вагомими 
соціально-демографічними факторами впливу є перший (кількість сільського 
населення у віці 16-64 років) та другий фактори (попит на робочу силу в сільському 
господарстві) ( 82,0r

321 xxyx   та 79,0r
312 xxyx  ). Найвпливовішим економічним 

фактором є продуктивність праці (𝑟𝑦𝑥7 ∙𝑥11𝑥16
=  −0,84). 

Виходячи з отриманих результатів, стає зрозумілим, що соціально-економічна 
політика держави в першу чергу має включати заходи, які сприятимуть покращенню 
демографічної ситуації на селі, зростанню життєвого рівня сільського населення, 
підвищенню продуктивності праці, зменшенню диференціації між доходами 
сільського і міського населення, сприяти розвитку ефективного підприємницького 
середовища.  

Список літератури 
1. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ 

 

Підприємства України, незалежно від особливостей виробничо-господарської 
діяльності, повинні вести бухгалтерський облік та формувати звітність. У 
відповідності до законодавства, підприємством самостійно обирається форма 
організації та ведення обліку:  

– введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 

– користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи; 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html
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– 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; 

– самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 
безпосередньо власником або керівником підприємства [1].  

Для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств, у 
вітчизняній практиці поступово зростає попит на послуги спеціалізованих 
бухгалтерів та професійного виконання певної облікової роботи. 

В процесі управління сучасним бізнесом зростає значення аутсорсингу. Наразі, 
розширення ринку аутсорсингових послуг спостерігається практично в усіх секторах 
економіки, а стрімкі темпи розвитку технологій сприяють можливості працювати з 
будь-якого куточка світу. 

Аутсорсинг бухгалтерського обліку – це сучасний дієвий метод ведення 
бухгалтерії на договірних засадах, без обтяжливих фінансових вливань, потенційних 
економічних ризиків та непередбачуваного людського фактора, силами зовнішніх 
організацій [2]. 

Бухгалтерський аутсорсинг розвивається і набуває свою популярність в 
Україні. Бухгалтери з високим рівнем професіоналізму та ділової відповідальності 
допомагають: відкрити підприємство; організувати бухгалтерський облік у 
відповідності з діючим законодавством; відновити бухгалтерський і податковий 
облік; скласти фінансову та внутрішню звітність; вирішити юридичні питання; 
своєчасно надати відомості управлінському персоналу про собівартість, структуру 
доходів і витрат, розміри дебіторської і кредиторської заборгованості тощо.  

Високий рівень завантаження з обробки облікової інформації, значний об’єм 
накладних витрат; часті зміни в законодавстві; відсутність висококваліфікованого 
бухгалтерського персоналу, спонукають підприємства до необхідності переходу на 
бухгалтерський аутсорсинг. 

Для значної кількості малих і середніх підприємств, приватних підприємців, 
використання бухгалтерського аутсорсингу стає необхідністю. 

Підприємство, передаючи аутсорсинговій фірмі ведення бухгалтерського 
обліку, отримує багато переваг, але  існують і недоліки щодо такого рішення.  

Найважливішою проблемою є небезпека витоку інформації, що пов’язана з 
ймовірністю розголошення комерційної таємниці. Це викликає недовіру до 
аутсорсингових фірм. Проте звести ризики до мінімуму можливо, якщо прискіпливо 
вибирати аутсорсингову компанію, спираючись на її репутацію, та заздалегідь 
узгоджувати всі подробиці спільної діяльності шляхом підписання угоди про 
нерозголошення комерційної інформації [3, с. 649]. 

Зважаючи на посилені заходи карантину, основним питанням для багатьох 
підприємців стало питання не стільки примножити і розвинути свій бізнес, а як його 
зберегти. Доводиться економити, оптимізувати всі свої внутрішні процеси, щоб не 
втрачати прибутковості і залишатися на плаву. Підприємства переглядають методи 
роботи та шукають способи організації праці у віддаленому режимі. В таких умовах, 
фірмам немає сенсу утримувати дорогий офіс, адже з таким же успіхом можна 
отримати бажаний результат від співробітників, які працюють вдома.  

В умовах карантину, бухгалтерам доводиться вирішувати нестандарті питання, а 
перехід на електронне документування  та можливість організувати дистанційну роботу 
у хмарах з мінімальними вкладеннями, для бухгалтерії стає життєвою необхідністю та 
допомагає зберегти працездатність підприємств в умовах сьогодення. 

Ефективна віддалена робота вимагає наявності правильних фінансових і 
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бухгалтерських технологій, а багатопозиційна діяльності та  хороші ресурси аутсорсера, 
як з точки зору людей, так і систем, дають йому можливість дотримуватися строків 
виконання вимог клієнтів і підтримувати безперервний облік і звітність. 

Таким чином, в умовах сьогодення, грамотно організований облік дає 
можливість господарюючим суб’єктам критично оцінити свою діяльність та 
проаналізувати основні бізнес-процеси.  Використання бухгалтерського аутсорсингу 
як ефективного інструмента скорочення витрат і звільнення часу та ресурсів для 
основної діяльності дає змогу підприємствам отримувати конкурентні переваги. 
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Заробітна плата виступає однією з найважливіших складових економіки 
держави, адже вона є індикатором добробуту суспільства. Саме тому завдання 
грамотної побудови системи оплати праці, організації якісного ведення обліку, 
правильного визначення бази оподаткування, а також подання достовірної 
податкової та статистичної звітності – це фундаментальні питання для економіки 
всієї країни. Найбільше дискусій науковців та дослідників навколо себе збирає тема 
оподаткування розрахунків з працівниками, адже в даному контексті мова йде як про 
соціальну справедливість та мотивацію працівників, так і про значну частину 
наповнення державного бюджету.  

До відрахувань із оплати праці відносять податок на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) та військовий збір, що становлять 18% та 1,5% відповідно. До нарахувань, що 
сплачує роботодавець, належить ЄСВ за ставкою 22% або 8,41%, якщо на 
підприємстві працюють люди з інвалідністю. При порівнянні податкового 
навантаження на заробітну плату в Україні та інших країнах, можна зробити висновок, 
що вітчизняні ставки є досить високими порівняно з високорозвиненими країнами.  

Проте основною відмінністю між зарубіжними країнами та Україною виступає 
не величина ставок податків, а система оподаткування – у більшості розвинених 
країн використовується прогресивна ставка оподаткування, що полягає у збільшенні 
ставок у міру зростання доходу платника. Багато науковців вважають, що саме 
досвід використання прогресивних ставок оподаткування допоможе удосконалити 
наявну систему, посприяє встановленню соціальної справедливості та достатньому 
наповненню бюджету. Аргументами на користь цього твердження слугують такі 
переваги, як збільшення доходів казни, скорочення різниці між прибутком багатих та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zkg.ua/buhhalterski-posluhy/
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