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ефективності з використанням ІКТ в місцевих туристичних 

напрямках.  

Участь державного сектора у фінансуванні сталого розвитку 

туризму необхідно, щоб розблокувати фінансування, створити 

стимули та потенціал. Про це свідчить діяльність 

наднаціональних, національних і субнаціональних державних 

фінансових установ, в тому числі зелених інвестиційних банків, 

які націлені на фінансування для залучення приватних інвестицій 

в низьковуглецеву інфраструктуру.  
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Бухгалтерський облік займає одну з головних частин у 

єдиній системі господарського обліку. Його можна розглядати як 

галузь наукових знань, а також як вид практичної діяльності, 

оскільки він організовується на кожному підприємстві незалежно 

від форми власності. Бухгалтерський облік надає інформацію про 

стан і рух засобів суб'єкта господарювання, джерела їх утворення 

і господарські процеси, пов'язані із постачанням матеріалів, 
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виробництвом продукції та її реалізацією, а також про фінансові 

результати господарської діяльності. 

Бухгалтерський облік в Україні регулюється державою, 

перш за все Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV 

(зі змінами та доповненнями). 

Зараз трендом  власне є розвиток інноваційного 

підприємництва (стартапи). Пропоную розглянути, що ж заважає 

стартапам грамотно вести бухгалтерський облік та які наслідки 

цього.  

Розвиток startup-компаній, особливості сфери їх діяльності, 

фінансування, ризики та масштаби вимагають відповідного 

відображення в бухгалтерському обліку та звітності. За 

статистикою, близько 90% таких компаній вмирають [1]. Часто 

це стається через непрофесійність команди та відсутності 

необхідних навичок для моніторингу ситуації, фінансової 

звітності, та навіть складання балансу.  

Адже питання особливостей бухгалтерського обліку 

стартапів в Україні та закордоном практично не висвітлені. 

Правильне розмежування стартапу, як перспективного проекту, 

здатного до швидкого зростання, та малого бізнесу в локальній 

сфері з ризиками дозволить інвестору вкладати кошти 

безпосередньо в розвиток економіки в середині країни та 

визначитись з ключовими аспектами організації фінансового та 

податкового обліку. 

Важливий аспект обліку стартапів полягає також у 

відображенні джерела фінансування проекту. Інвестиції можуть 

здійснюватись на індивідуальній або колективній основі 

(краудфандінг або спільнокошт), як наприклад, за допомогою 

Міжнародної платформи Crowdfunding International (Нідерланди) 

[2], за якою у більше ніж 160 країнах світу можуть отримати 

понад 35 тис. осіб дотації на свої бізнес-проекти та ідеї.  
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Бухгалтерський облік стартапів у Європі інтегрований з 

завданнями управління і постійного онлайн аналізу показників 

діяльності та реалізації проекту. Бухгалтерські програми або 

аутсорсингові послуги спеціально адаптовані та включають такі 

функції, як: вибір форм реєстрації стартапу як юридичної особи 

(Sp.z.oo, G.mit.B.H., NIP, REGON, KRS), консультації та 

супровід, відкриття банківського рахунку та організація 

розрахунків за платіжними інструментами, забезпечення 

електронного документообігу, вибір стандартів та системи 

ведення обліку і складання звітності (МСБО, МСФЗ для малих і 

середніх підприємств, національні стандарти відповідної країни), 

кадрове діловодство, складання податкових декларацій, 

фінансове планування і контроль, юридична підтримка, 

формування внутрішньої управлінської звітності. 

Висновком є наступне: міжнародний досвід це гарний 

прикладом для нас. Щоб, розвивати інноваційне підприємництво, 

потрібно вміти поєднати той фундамент на якому будується 

бізнес із креативністю та новими ідеями. Адже без належного 

обліку підприємництво не зможе існувати. Бухгалтерський облік 

насамперед важливий для самих підприємців. Також важливим 

фактором є простота та зрозумілість. Поєднання бухгалтерського 

обліку разом з іншими процедурами або ж створення єдиних 

програм є гарним рішенням, яке полегшує роботу команді.  
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