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У статті розглянуто підхід до трактування сутності аутсорсингу з точки зору теорії транзакційних 
втрат та досліджено механізм прийняття рішення про передачу бізнес-процесів в сфері бухгалтерського обліку 
на аутсорсинг. Визначено сутність витрат на ведення обліку та витрат на організацію ведення бухгалтерсь-
кого обліку і встановлено, що такі витрати можуть бути внутрішніми або зовнішніми. Витрати внутрішні, 
якщо здійснюються в межах підприємства, а зовнішні й випадку, коли використовуються послуги сторонніх 
(зовнішніх) організацій. Розглянуто фактори, що впливають на розмір транзакційних витрат при веденні бух-
галтерського обліку власними силами підприємства та із залученням сторонньої організації.
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В статье рассмотрен подход к трактовке сущности аутсорсинга с точки зрения теории транзакционных 
издержек и проведено исследование механизма принятия решения о передаче бизнес-процессов в сфере бухгал-
терского учета на аутсорсинг. Определено сущность затрат на ведение учета и затрат на организацию ведения 
бухгалтерского учета, а также установлено, что такие затраты могут быть внутренними или внешними. 
Расходы внутренние, если осуществляются в пределах предприятия, а внешние в случае, когда используются 
услуги сторонних (внешних) организаций. Рассмотрены факторы, воздействующие на размер транзакционных 
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Постановка проблеми. Аутсорсинг в бухгалтер-
ському обліку передбачає часткову або повну передачу 
певних облікових процесів на виконання іншій компанії, 
яка спеціалізується на наданні такого виду послуг та вико-
нанні такого виду робіт. Дана форма організації бухгалтер-
ського обліку є альтернативою для самостійного ведення 
бухгалтерського обліку силами самого підприємства. 
Проте перед керівництвом підприємства на етапі організа-
цію системи бухгалтерського обліку на підприємстві стоїть 
важливе питання про вибір із цих двох можливих форм.

Існують різні теорії, які пояснюють причини пере-
ведення бізнес-процесів на аутсорсинг, проте в нашому 
дослідженні зосередимо увагу саме на теорії транзак-
ційних витрат, яка, на нашу думку, найбільш вдало 
пояснює причини аутсорсингу в сфері бухгалтерського 
обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням питань аутсорсингу займались такі вчені, 
як Т. Алімов, Б. Анікін, В. Боков, О. Білоус, П. Брінь, 
В. Вайнштейн, І. Грозний, О. Добронравов, О. Єрмо-



–64–

Інтелект ХХІ № 6 ‘2017 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

шина, А. Загородній, С. Баден-Фуллер, К. Кетлер, 
Д. Таргет, В. Хайт, Дж. Б. Хейвуд, Дж. Хендрі та інші. 
Теорію транзакційних витрат та її застосування в різ-
них сферах економіки досліджували Р. Коуз, Д. Норт, 
О. Уільямсон, Дж. Уолліс та багато інших.

Формулювання цілей статті. Метою даного дослі-
дження є обгрунтування аутсорсингу в сфері бухгал-
терського обліку на основі теорії транзакційних витрат.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з основних теорій, що пояснює аутсорсинг є 
теорія транзакційних витрат. Це пояснюється тим, що 
дана теорія розроблялася для умов обмеженості ресур-
сів, в яких фірми намагаються максимізувати свій при-
буток та підвищити ефективність діяльності. Теорія 
постіндустріального суспільства Дж. К. Гелбрейта [2] 
також підходить до питання організації фірми з позиції 
найбільш ефективного та раціонального використання 
наявних ресурсів, і не лише матеріальних або фінансо-
вих. Як зазначають В.В. Бондарчук та А.В. Рабошук [1],  
відповідно до позиції Гелбрейта, природа сучасної 
технології вимагає деталізованих технічних знань, 
талановитих, здатних вирішувати проблеми працівни-
ків, якісного і масштабного планування, а в кінцевому 
результаті і його ефективної координації. Крім того, 
це стратегічні кадри, які приймають рішення щодо 
діяльності фірми, яким вчений надає місце в класі 
бізнес-фахівців, які відповідальні за діяльність. Гелб-
рейт Дж.К. зараховує юристів, бухгалтерів, технічних 
фахівців, стратегічних планувальників і працівників 
з високим рівнем володіння необхідними знаннями 
виробничого процесу до групи, яку називає «техно-
структура». Відповідно, це, передусім, знання, вклю-
чені в усталені практики планування організації, а не 
певні приватні особи, які мають владу в корпорації або 
керівну посаду. Техноструктура втілює технічні зна-
ння, досвід та інтуїцію і знаходить своє вираження й 
взаємозалежному і органічному соціальному процесі. 
Прийняття рішень у таких умовах – в поєднанні знань 
фахівців та інформаційних асиметрій ринку – стано-
вить адекватну відповідь на складні процеси та неви-
значеність економічного середовища [1].

Фундаментальна праця О. Уільямсона [5] заснована 
на припущенні, що теорія транзакційних витрат роз-
глядає транзакцію, як основний структурний елемент 
аналізу, який лежить в основі прийняття управлінських 
рішень на підприємстві. Аналогічним чином, при 
прийнятті рішення щодо використання аутсорсингу 
в сфері бухгалтерського обліку, теж можна в якості 
структурного елементу розглядати транзакцію, тобто 
певну роботу (дію) з ведення бухгалтерського обліку.

Уільямсон спочатку зосередив свою увагу на тому, 
які існують відмінності в транзакціях між фірмою та 
ринком, хоча в обох цих випадках є певний набір дій, 
який повторюється і є незмінним. При цьому, в основі 
даної теорії є два припущення про поведінку управ-
лінського персоналу. Перше з них полягає в тому, що 
менеджмент компанії володіє обмеженою раціональ-
ністю, яка властива людям. Наслідком цього є немож-
ливість сформулювати ідеальний контракт та вирішити 
всі проблеми, що виникають на підприємстві. Друге 
припущення грунтується на тому, що сторони контр-
акту заздалегідь готові надавати неправдиву або непо-
вну інформацію задля досягнення додатковий переваг 
або преференцій.

Основним питанням при прийнятті рішення про 
передачу на аутсорсинг бухгалтерських бізнес-проце-
сів є порівняння витрат на здійснення таких процесів. 
Розмір транзакційних витрат залежить від трьох осно-
вних факторів: частоти здійснення операцій, що пере-
даються на аутсорсинг; невизначеності, що пов’язана 
з такими операціями; специфічності активів, що вико-
ристовуються у здійсненні таких операцій.

Прийняття рішення про те, чи самостійно забез-
печувати ведення бухгалтерського обліку (формуючи 
власну службу бухгалтерського обліку на підприємстві) 
або користуватися послугами сторонньої організації, 
здійснюється із врахуванням вищезазначених факто-
рів із поправкою на обмеженість ресурсів. В даному 
випадку, обмеженими можуть бути як фінансові 
ресурси (для фінансування заробітної плати служби 
бухгалтерського обліку або оплата послуг сторонньої 
організації), так і людські ресурси (наявність або від-
сутність кваліфікованого бухгалтерського персоналу). 

Специфіка бухгалтерського обліку полягає в тому, 
що на різних ділянка здійснюються різні облікові про-
цеси, що потребують різної кваліфікації бухгалтерів. 
Тобто, управлінський персонал, що приймає рішення 
про передачу на аутсорсинг бухгалтерські бізнес-про-
цеси, повинен побудувати чітку модель даних процесів 
і проаналізувати забезпеченість кожного процесу необ-
хідними ресурсами і вартість таких ресурсів.

Розглянемо фактори, що впливають на розмір тран-
закційних витрат в контексті бухгалтерського обліку. 
Під частотою здійснення операцій Уільямсон розуміє 
інтенсивність операцій покупця на ринку, тобто як 
часто на підприємстві здійснюються певні облікові 
операції та в якій кількості. При цьому варто врахо-
вувати, що на підприємстві можуть здійснюватись 
різні облікові операції: одноразові, повторювані тощо. 
Кожна з таких операцій потребує певних затрат.

В теорії транзакційних витрат під невизначеністю 
розуміють невизначеність в поведінці агентів, що при-
ймають участь у здійсненні операцій та невизначеність 
зовнішнього середовища. Невизначеність зовнішнього 
середовища становить ризики, що можуть вплинути на 
ведення бухгалтерського обліку: зміни законодавства, 
встановлення нових вимог до підприємств, хакерські 
атаки на програмне забезпечення, що використовується 
для ведення бухгалтерського обліку тощо. Невизначе-
ність в поведінці агентів пов’язана як із можливістю 
того, що бухгалтери підприємства можуть невчасно 
виконати свої посадові обов’язки або ж компанія з 
надання аутсорсингових послуг може невчасно або 
неякісно виконати свої обов’язки.

Під специфічністю розуміється унікальність тих 
активів, які використовуються для ведення бухгалтер-
ського обліку. В даному контексті передбачається уні-
кальність бухгалтерів певної кваліфікації, що необхідна 
для виконання покладених на них обов’язків. Напри-
клад, для трансформації фінансової звітності, складеної 
за національними стандартами у фінансову звітність, 
складену за міжнародними стандартами, необхідні 
фахівці з відповідними знаннями та кваліфікацією.

На основі зазначених припущень, Уільямсон про-
понує вирішення проблеми “купувати чи виробляти” 
(тобто вести бухгалтерський облік силами підприєм-
ства або передати на аутсорсинг) наступним чином. 
Існує два типи витрат – витрати на виробництво та 
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витрати на управління. Витрати на виробництво пред-
ставляють собою витрати на виготовлення продукції 
або надання послуг. Тобто в сфері бухгалтерського 
обліку, це витрати на ведення бухгалтерського обліку 
підприємства. Витрати управління – це витрати на 
організацію, планування та контроль, тобто це витрати 
на організацію бухгалтерського обліку та підтримання 
його у належному стані. 

Як витрати на виробництво, так і витрати на управ-
ління можуть бути внутрішніми або зовнішніми. 
Витрати є внутрішніми, якщо здійснюються в межах 
підприємства, а зовнішні у випадку, коли використову-
ються послуги сторонніх (зовнішніх) організацій. Для 
спрощення представлення інформації Уільямсон вво-
дить наступні позначення:

Витрати на виробництво (С);
Внутрішні витрати на виробництво (Cint);
Зовнішні витрати на виробництво (Cext);
Витрати на управління (G);
Внутрішні витрати на управління (Gint);
Зовнішні витрати на управління (Gext);
Різниця у витратах на виробництво (dC=Cint-Cext);
Різниця у витратах на управління (dG=Gint-Gext).
Таким чином, якщо dC+dG>0, то в даному випадку 

доцільніше використовувати ринок для здійснення 
транзакцій, тобто для ведення бухгалтерського обліку 
варто скористатися послугами аутсорсингової ком-
панії, оскільки внутрішні витрати на ведення бухгал-
терського обліку та організацію, управління, контроль 
цього процесу будуть більшими за аналогічні зовнішні 
витрати.

Якщо dC+dG<0, то підприємству доцільно само-
стійно організувати та вести бухгалтерський облік, 
оскільки внутрішні витрати є меншими за зовнішні.

Якщо ж dC+dG=0, то для підприємства однаково  
(з економічної точки зору) самостійно вести бухгалтер-
ський облік або перевести його ведення на аутсорс.

При цьому важливо зазначити, що між специфіч-
ністю активів та витратами існує взаємозв’язок. При 
збільшенні специфічності активів витрати на виробни-
цтво та витрати на управління зменшуються. Це озна-
чає, що при збільшення кваліфікованості облікового 

персоналу витрати на процес ведення бухгалтерського 
обліку та його організацію зменшуються. Це поясню-
ється тим, що більш кваліфіковані спеціалісти можуть 
покрити більший спектр облікових ділянок, що змен-
шує необхідну чисельність бухгалтерів та фонд оплати 
праці. Це характерно як для самого підприємства і 
штату бухгалтерів на ньому (внутрішні витрати), так і 
для бухгалтерів в компанії, що надає послуги з аутсор-
сингу (зовнішні витрати).

Проте, можлива й інша ситуація у випадку, коли 
вимоги до бухгалтерського обліку та податкове зако-
нодавство часто не змінюються, то на ринку існує 
попит на практично ідентичні бухгалтерські послуги. 
В цьому випадку специфічність активів (кваліфікова-
ність спеціалістів з бухгалтерського обліку) нівелю-
ється. У випадку, коли така специфічність знижуються, 
то ринок отримує перевагу, оскільки за рахунок ефекту 
масштабу може надавати послуги більш ефективно.

Невизначеність має обернений зв’язок із витратами. 
Якщо збільшується невизначеність, то відбувається 
зменшення показника dC+dG. Проте, невизначеність 
впливає на витрати лише якщо активи є специфічними, 
а, оскільки теорія транзакційних витрат припускає, що 
всі активи володіють певним ступенем специфічності, 
то такий взаємозв’язок в тій чи іншій мірі спостеріга-
ється завжди.

Досліджуючи вплив частоти здійснюваних опера-
цій на витрати, спостерігається аналогічна ситуація. 
Чим більше здійснюється операцій, тим менше витра-
чається ресурсів на одну таку операцію.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дене дослідження дає підстави зробити висновок про 
доцільність використання теорії транзакційних витрат 
при прийнятті рішення про доцільність передачі на 
аутсорсинг організацію та ведення бухгалтерського 
обліку на підприємстві. Встановлено, що використання 
теорії транзакційних витрат дозволяє обрати найбільш 
доцільний варіант для підприємства в умовах обмеже-
ності як матеріальних, так і трудових ресурсів. Подаль-
шим об’єктом дослідження стане визначення складо-
вих витрат для порівняння зовнішніх та внутрішніх 
витрат з метою апробації даної теорії.
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