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Рис. 2. Співвідношення бухгалтерської наукової картини світу та об’єктивної
реальності [1, с. 98]
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ
Розподіл функцій на підприємстві - це доволі складна процедура.
Забезпечення правильного проходження даного процесу є запорукою
отримання очікуваних вигід.
Протягом останніх років все більше підприємств передають облікові
функції стороннім організаціям, тобто вдаються до аутсорсингу. Аналіз
діяльності аутсорсерів та підприємств-замовників підтверджує ефективність
бухгалтерського аутсорсингу, проте випадки відмови від аутсорсингових
послуг також непоодинокі. Це актуалізує необхідність описання процесу
аутсорсингу із визначенням елементів, що матимуть на нього вплив.
За умови науково обґрунтованого підходу до розв’язання вказаного
проблемного питання можливими є забезпечення визначення етапів, які
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матимуть важливе значення для вибору конкретних послуг, сприятимуть
досягненню поставлених цілей. Забезпечення ефективного механізму
аутсорсингу передбачає дотримання єдиного підходу до його етапів. Науковці
приділяють даному питанню належну увагу щодо різних видів аутсорсингу.
Аналіз підходів дозволить визначити найбільш важливі аспекти, на які слід
звернути увагу, а врахування особливостей здійснення саме бухгалтерського
аутсорсингу та практичних аспектів дозволить деталізувати та певним чином
розширити змістовне наповнення переліку етапів. Систематизуючи
послідовність здійснення бухгалтерського аутсорсингу, враховуючи також
практичний аспект його реалізації, слід виділити наступні етапи:
1) підготовча стадія - організація переходу на бухгалтерський
аутсорсинг;
2) технологічна стадія - безпосереднє виконання робіт з ведення обліку;
3) результативна стадія - формулювання результату за наданими
послугами, висунення пропозиції (рис. 1).
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Рис. 1. Послідовність процесу бухгалтерського аутсорсингу
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Наведений підхід до структурування процесу бухгалтерського
аутсорсингу, а саме - групування етапів за наведеними стадіями, визначення
учасників на кожній стадії, дозволяє акцентувати увагу на найбільш важливих
моментах його реалізації, тим самим сприяючи ефективності його реалізації та
підтверджуючи доцільність вибору форми організації бухгалтерського обліку.
Дотримання запропонованого підходу дозволить забезпечити ефективність
проходження бухгалтерського аутсорсингу, своєчасне виявлення проблем на
всіх етапах його здійснення, тим самим забезпечуючи реалізацію принципу
ефективності.
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За підрахунками Державної служби статистики [1], площа рубок в
українських лісах у 2017 році становила 419 113 га, а відтворення - 64 700 га.
Загалом заготовили 21 923 000 куб. м деревини, 12 419 000 куб. м із яких формуючі та оздоровлюючі ліси. Зокрема, від суцільних санітарних рубок
отримали 3 073 200 куб. м. Експерти стверджують: такі катастрофічні обсяги
«хворих» дерев не більш як привід заробити. За них видають здорові
насадження, аби одержати відповідні дозвільні документи на рубку та продаж
сировини. Якщо далі піде такими темпами, то Україна перетвориться на
пустелю.
Раціональне лісокористування передбачає найдоцільнішу реалізацію
корисностей лісу, в контексті основних його функцій: природно-екологічної,
соціально-економічної, комерційно-виробничої, напрямів користування (рис.1).
У зв ’язку з екстенсивним використанням лісових ресурсів назріла
необхідність його переведення на наукові засади, що створює передумови
раціонального використання наявного лісового потенціалу і уникнення
непоправних наслідків, застосування превентивних заходів чи заходів з
ліквідації цих наслідків. Цього неможливо зробити без належного облікового
забезпечення управління цими процесами.
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