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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стартап-проекти у ході життєвого циклу
перетворюються у малі підприємства, які швидко розвиваються та масштабують
діяльність. Необхідною умовою при провадженні бізнесу є формування системи
бухгалтерського обліку на підприємстві та його ведення відповідно до чинного
законодавства України. Раціонально організована система бухгалтерського
обліку виступає запорукою інформаційного забезпечення представників
стартапу для прийняття ними рішень щодо досягнення цілей стартаппідприємства та його ефективного функціонування. Отже, визначення порядку
та особливостей формування системи бухгалтерського обліку на стартаппідприємствах має велике практичне значення, особливої значущості це питання
набуває для IT-стартапів, представники якого можуть потребувати
консультування щодо ведення бухгалтерського обліку на початковому етапі
функціонування.
Мета випускної кваліфікаційної роботи – дослідити особливості
організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на стартаппідприємствах, розробити «Дорожню карту з організації бухгалтерського
обліку» та запропонувати напрями формування системи контролінгу для
стартапу.
Об’єктом дослідження є процес організації бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю на стартап-підприємствах.
Предметом дослідження є особливості формування системи
бухгалтерського обліку та контролінгу на стартап-підприємстві залежно від
стадії життєвого циклу стартапу.
Основні завдання, які поставлено та вирішено у випускній
кваліфікаційній роботі для досягнення мети:
1. Дослідити особливості діяльності стартап-підприємств, сутність
стартапів, їх класифікацію та характерні ознаки;
2. Здійснити огляд нормативно-правового регулювання діяльності
стартапів в Україні та ознайомитися зі способами захисту прав стартапів на їх
інтелектуальну власність;
3. Розглянути методи фінансування стартапів, як в Україні, так і в світі.
4. Проаналізувати тенденції розвитку стартапів в Україні та світі та
визначити основні перешкоди їх розвитку;
5. Визначити особливості формування системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю залежно від життєвого циклу стартапу;
6. Здійснити огляд міжнародного досвіду податкового стимулювання
стартапів та розглянути порядок оподаткування їх діяльності в Україні;
7. Запропонувати напрями формування системи контролінгу на стартаппідприємствах;
8. Розробити «Дорожню карту з організації бухгалтерського обліку на
стартап-підприємстві»;
9. Визначити стратегічні напрями розвитку стартапів в Україні.
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При написанні випускної кваліфікаційної роботи були використані такі
методи дослідження: методи порівняння, узагальнення та класифікації, які
використовувались для характеристики наукових підходів до визначення
стартапів та їх особливостей; індукція – для узагальнення та формування
висновків і пропозицій, методи аналізу та порівняння – при проведенні аналізу
тенденцій розвитку стартапів в Україні та світі, табличний та графічний методи –
при представленні результатів дослідження.
Інформаційною базою для написання випускної кваліфікаційної роботи
виступили: навчальна та методична література, періодичні видання з
бухгалтерського обліку та аналізу діяльності стартапів, нормативно-правові
акти, офіційні статистичні матеріали, дані мережі Інтернет.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці
практичних рекомендацій з формування системи бухгалтерського обліку та
контролінгу для стартапу з урахуванням його життєвого циклу, зокрема:
визначено напрями формування системи бухгалтерського обліку та
розроблено зразки наказу про облікову політику, посадової інструкції
бухгалтера, робочого плану рахунків та ін., які можуть бути використані на
стартап-підприємствах для раціональної організації обліку;
розроблено комплекс заходів з покрокового впровадження системи
управлінського обліку, починаючи з етапу започаткування бізнесу до
розширення стартапу, які можуть бути впроваджені на стартап-підприємстві з
метою обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень;
сформовано Дорожню карту з організації бухгалтерського обліку на
стартап-підприємстві, яка містить типові проведення з ключових господарських
операцій та зразки документів і може використовуватися стартапами у якості
рекомендацій для організації обліку;
визначено етапи формування та складові системи контролінгу на
стартап-підприємстві, впровадження якої надаватиме ряд переваг для стартапу,
серед яких: формування єдиної інформаційної бази для прийняття рішень,
прогнозування діяльності, вдосконалення управління результатами, стратегічне
управління, посилення контрольних процедур та ін.;
запропоновано форму анкети, яку доцільно використовувати для
моніторингу системи бухгалтерського обліку на стартап-підприємстві з метою
виявлення недоліків у організації обліку та резервів її покращення.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження
були представлені та апробовані у вигляді доповіді під час участі у науковопрактичній конференції Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні
технології сучасного суспільства» (м. Чернігів, 12 грудня 2019 р.).
За результатами дослідження опубліковано тези доповідей:
Іванова К. Ю. Тенденції та фінансове забезпечення розвитку стартапів/
К.Ю. Іванова// Науково-практична конференція обдарованої учнівської та
студентської молоді "Новітні технології сучасного суспільства" ( НТСС-2019|
NTSS-2019) (м. Чернігів, 12 грудня 2019 р.): тези доповідей. – Чернігів: ЧНТУ,
2019.
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Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається
із вступу, трьох розділів,10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел
та додатків. Основний зміст роботи викладений на 97 сторінках. Робота містить
29 таблиць, 20 рисунків, список використаних джерел з 82 найменувань та 7
додатків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі визначена актуальність випускної кваліфікаційної роботи,
розкрито мету та завдання, об’єкт та предмет, наведена інформаційна база,
практична цінність одержаних результатів та структура роботи.
У
першому
розділі
роботи
«Теоретичні
основи
стартаппідприємництва» досліджено сутність стартапів та наведена характеристика
інноваційного підприємництва, розглянуто нормативно-правове регулювання
діяльності та захист прав інтелектуальної власності стартапів, здійснено огляд
моделей та джерела фінансування стартапів в Україні та світі.
Стартап – спроба створення організації, набір дій та новостворена
організація, яка займається розробкою нових товарів або послуг в умовах
надзвичайної невизначеності. Стартапом займається група зацікавлених людей,
однодумців. Саме команда є однією з ключових складових кожного стартапу.
Важливою складовою стартапу є сама ідея, яка може полягати у вдосконалені
існуючого продукту, або створення чогось зовсім нового, тобто інноваційного. В
основі кожного такого проекту лежить полегшення життя або роботи певних
споживачів, або покращення певного аспекту життя – освіта, екологія, мистецтво
та інше. Третьою складовою, необхідною для розвитку стартапу, є фінансування,
завдяки якому проект можна реалізувати. Без належного фінансування у таких
проектів є величезний ризик не дійти до етапу створення бізнесу з цієї ідеї. Тому
важливо вже на етапі розробки знаходити майбутні джерела фінансування,
розглядати можливість участі у різноманітних конкурсах. Стартапи можна
класифікувати за такими ознаками: за ключовими клієнтами; за галуззю
діяльності; за особливістю продукції та ринком збуту; за рівнем наукоємності; за
ступенем новизни продукту стартапу; за зв’язком з існуючими компаніями.
На сьогодні в Україні немає законодавства, яке регулює стартаппідприємництво. У той же час в наказі Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 12.12.2018 №1879 «Про затвердження Положення щодо
конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і
використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків» дано
визначення терміну «стартап». Тому потрібно приділити значну увагу
розробленню нормативно-правового регулюванню діяльності стартапів. Після
розроблення свого проекту стартапери повинні захистити свої права на
інтелектуальну власність. Порядок одержання патентів розкрито в Законі
України «Про охорону прав на промислові зразки» та Законі України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі», керуючись якими потрібно
визначити оформлювати патент.
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Для підтримки стартап-підприємництва з 11 липня 2019 р. розпочав свою
роботу Український Фонд Стартапів, метою якого є забезпечити фінансову
підтримку (у вигляді грантів) для компаній, які знаходяться на ранній стадії
розвитку, тобто стартапів, які пропонують інноваційний продукт. Фінансування
стартаперам надають: бізнес-ангели, венчурні фонди, бізнес-акселератори або
бізнес-інкубатори. Крім того, одним з джерел є різні конкурси, участь у яких
дасть можливість не тільки отримати кошти, а також набути досвіду,
проконсультуватися та знайти людей, у яких буде бажання приймати активну
участь у втіленні проекту або надати певну допомогу. Крім того, фінансування
для розвитку стартапу можна отримати на краудфандингових платформах.
Підтримка держави відіграє важливу роль у розвитку вітчизняних стартапів і
Український Фонд Стартапів є першим вагомим кроком у цьому напрямі.
У другому розділі роботи «Організація бухгалтерського обліку,
оподаткування та контролінг на стартап-підприємстві» визначено тенденції
розвитку стартап-підприємництва у світі та в Україні, досліджено особливості
організації системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на
стартап-підприємстві з урахуванням життєвого циклу, розглянуто порядок
оподаткування діяльності стартапів в Україні та здійснено огляд підходів до
організації системи контролінгу на стартап-підприємстві.
Активність країн в питанні стартап-підприємництва можна проаналізувати
за допомогою статистики, яку ведуть такі сайти, як: Startup Blink та Startup
Ranking. На першому інтернет-ресурсі можна побачити рейтинг країн, в якому
перші три місця займають - США, Великобританія та Канада. Україна
знаходиться на 31 місці. Крім цього, є інформація по кількості стартапів в країні
та навіть по містах. На веб-сайті Startup Ranking сформовано рейтинг стартапів.
Крім того, вказано, до якої країни належить конкретний стартап. А якщо зайти
на сторінку одного зі стартапів, які вказані в рейтингу, можна знайти коротку
інформацію про нього, розробників, а також фінансування, яке воно отримувало.
Рейтинг сформований по всьому світу, але є можливість зробити його по країні,
яка вас цікавить. Перші три місця по всьому світу займають IT-стартапи:
Medium, 500px та Canva, а в Україні – SendPulse, Serpstat, Snovio.
На своєму життєвому шляху стартапи стикаються з різноманітними
перешкодами розвитку, серед яких: відсутність ринкової потреби, неефективна
команда, відсутність фінансування та бізнес-моделі, непорозуміння між
командою та інвесторами, ігнорування потреб споживачів та інші.
Життєвий цикл стартапу складається з трьох стадій: посівна, створення
бізнесу та постстартапова. Вже на етапі створення бізнесу, коли стартап
перетворюється у мале підприємство, потрібно впроваджувати систему
бухгалтерського обліку, при цьому найбільш доречною є спрощена система
обліку. При веденні бухгалтерського обліку потрібно керуватися «Методичними
рекомендаціями із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими
підприємствами» затверджених наказом Міністерства фінансів України від
15.06.2011 №720. Крім того, дуже важливо призначити відповідального за
ведення обліку. Головний бухгалтер може бути членом команди, в іншому
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випадку – можна звернутися до консалтингової (аудиторської) фірми за
послугою з ведення бухгалтерського обліку.
На стадії розширення діяльності стартапу доцільно сформувати систему
контролінгу на стартап-підприємстві, яка включає облік, економічний аналіз,
контроль, менеджмент та планування. Ця система може бути орієнтована на
бухгалтерський облік, на формування єдиної інформаційної системи або на
координування діяльності стартапу. Система контролінгу буде сприяти
підвищенню ефективності діяльності стартап-підприємства.
Діяльність стартап-підприємств підлягає оподаткуванню на загальних
умовах. У той же час особливий порядок оподаткування передбачено для
інноваційних IT-cтартапів. Крім того, наявність пільг в оподаткуванні залежить
і від сфери інноваційної діяльності, у якій функціонує стартап. На перших етапах
розвитку стартап-підприємству доцільно обрати спрощену систему
оподаткування. Оскільки стартапи є рушійною силою інноваційного розвитку,
важливим є впровадження пільгового стимулювання розвитку стартапів з
урахуванням досвіду зарубіжних країн.
У третьому розділі роботи «Формування системи бухгалтерського
обліку та контролінгу для стартапу» запропоновано заходи з формування
системи бухгалтерського обліку та контролінгу на стартап-підприємстві, надано
пропозиції щодо організації обліку окремих об`єктів на стартап-підприємстві,
визначено стратегічні напрями розвитку стартапів.
На початку ведення будь-якої господарської діяльності стартаппідприємство повинно розробити Статут, який буде регулювати його діяльність.
Основним бухгалтерським документом є Наказ про облікову політику, у якому
обираються методи обліку, розкривається порядок ведення обліку на
підприємствах стосовно різних об’єктів обліку. На стартап-підприємстві повинен
бути Робочий план рахунків, його доцільно розробити на основі спрощеного
плану рахунків, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19
квітня 2001 р. № 186. При складанні фінансової звітності слід керуватися
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена
фінансова звітність".
Ключовими етапами формування системи бухгалтерського обліку на
стартап-підприємстві є:
1.
Розробка та затвердження «Положення про організацію
бухгалтерського обліку»;
2.
Розробка та затвердження Наказу про облікову політику;
3.
Розробка та затвердження Наказу про бухгалтерську службу (за
потребою);
4.
Розробка та затвердження Посадових інструкцій бухгалтерів;
5.
Розробка та затвердження Робочого плану рахунків;
6.
Організація робочого місця для бухгалтера (за потребою);
7.
Визначення особи, відповідальної за ведення обліку.
Формування системи контролінгу на стартап-підприємстві включає такі
етапи:
1.
Розробка та затвердження Наказу про систему контролінгу;
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2.
Розробка та затвердження Посадових інструкцій контролера;
3.
Організація робочого місця;
4.
Визначення особи, відповідальної за контрольні процедури;
5.
Створення загальної інформаційної системи управління;
6.
Стимулювання досягнення стратегічних цілей підприємства.
Для того, щоб представники стартапів могли раціонально підійти до
організації бухгалтерського обліку на майбутньому або вже створеному
підприємстві, у роботі розроблено «Дорожню карту з організації
бухгалтерського обліку для стартап-підприємств».
Розвиток стартап-підприємництва є надзвичайно важливим для України,
оскільки від нього залежить рівень конкурентоспроможності країни на
міжнародному ринку, інноваційний розвиток в цілому. Тому слід стимулювати
розвиток стартапів шляхом фінансової підтримки, пільгового оподаткування,
проведення конкурсів та надання грантів.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження процесів організації бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю на стартап-підприємствах, а також особливостей
оподаткування їх діяльності дозволяє сформувати такі висновки:
1.
Визначено, що стартап є новоствореною компанією, яка займається
інноваційною діяльністю на власний ризик з метою досягнення певного
соціального (екологічного) ефекту та отримання прибутку. Кожен стартап
складається з ідеї, команди та фінансування. Класифікувати їх можна за такими
ознаками: галуззю діяльності, ключовими клієнтами, особливістю продукції та
ринком збуту, рівнем наукоємності, ступенем новизни продукції, зв’язком з
існуючими компаніями.
2.
Встановлено, що на сьогодні в Україні немає законодавства, яке
повною мірою регулює діяльність стартап-підприємств, що зумовлює
необхідність розробки таких нормативно-правових актів. До того ж, ідея немає
захисту на правовому рівні, що спричиняє високі ризики на шляху до її
реалізації. На етапі розробки прототипу або демо-версії продукту слід оформити
патент, керуючись Законом України «Про охорону прав на промислові зразки»
та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
3.
З’ясовано, що стартапи фінансуються із зовнішніх та внутрішніх
джерел. До внутрішніх джерел належать власні кошти стартаперів. Серед
зовнішніх джерел фінансування найбільш поширеними є такі джерела:
франчайзинг, венчурні фонди, конкурси (тендери), бізнес-ангели, краудфандинг,
стратегічні інвестори, субсидії та інші.
4.
Визначено, що розвиток стартапів у світі характеризується такими
тенденціями: кількість стартапів щорічно зростає та набуває глобальних
масштабів протягом останніх років; активізується використання соціальних
мереж для поширення та розвитку бізнес-ідей; переважна більшість стартап-
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проектів зорієнтована на IT-сферу; зростають обсяги залучення інвестицій у
стартап-підприємництво, передусім за рахунок венчурних фондів, бізнес-ангелів
та краудфандингу; найуспішнішими стартапами є проекти США, Великобританії
та Канади.
5.
Обґрунтовано, що формування системи бухгалтерського обліку має
відбуватися з урахуванням життєвого циклу стартапу. Стартап-підприємство
починає функціонувати у формі малого підприємства, тому цей фактор буде
вирішальним при організації обліку на підприємстві. Формування системи
бухгалтерського обліку передбачає розробку наказу про облікову політику,
затвердження робочого плану рахунків, сформованого на основі спрощеного
плану рахунків, розробку та затвердження посадових інструкцій головного
бухгалтера та бухгалтерів, розробку та використання графіку документообороту.
Вибір форми обліку має бути обґрунтованим, за потреби облік може бути
автоматизовано. На етапах подальшого розвитку діяльності доцільно впровадити
контрольні процедури та сформувати систему внутрішнього контролю з метою
підвищення якості виконання робіт працівниками бухгалтерії.
6.
Встановлено, що рівень податкового стимулювання діяльності
стартапів є недостатнім в Україні. У певних випадках, передбачених Податковим
кодексом України, стартапи можуть мати пільги в оподаткуванні, проте у
зарубіжних країнах діє набагато ширший перелік інструментів податкового
стимулювання, які в Україні не впроваджено. Зокрема, у європейських країнах
найчастіше використовуються такі інструменти податкового стимулювання:
податковий кредит; збільшене вирахування витрат на наукові дослідження та
відповідне зменшення бази оподаткування прибутку; додаткова амортизація
основних засобів для інноваційних проектів; пільги зі сплати податку на додану
вартість, мит, податку на доходи фізичних осіб та ін. На початку діяльності для
стартапу доцільно обрати спрощену систему оподаткування.
7.
Визначено, що для ефективного управління підприємством,
належного розподілу грошових коштів, попередження проблем, які можуть
виникнути, доцільно розробити систему контролінгу на стартап-підприємстві,
що допоможе не тільки контролювати ведення бухгалтерського обліку, а й
координувати взаємодію між підрозділами та спрямовувати їх діяльність для
досягнення поставлених стратегічних цілей та задач. Формування системи
контролінгу передбачає: визначення цілей стартапу та стимулювання їх
досягнення; розробку стратегічних планів; узагальнення та систематизацію
інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень; визначення методів
та інструментів аналізу, планування, контролю; а також контроль результатів
діяльності, аналіз відхилень від планів та виявлення резервів підвищення
ефективності.
8.
Розроблено «Дорожню карту з організації бухгалтерського обліку
для стартап-підприємств» із прикладами типових проведень, наказу про
облікову політику, робочого плану рахунків, посадової інструкції головного
бухгалтера. Для моніторингу системи бухгалтерського обліку запропоновано
використання відповідної анкети.
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9.
Визначено, що для підтримки інноваційного розвитку в Україні
потрібно впроваджувати систему стимулювання розвитку стартапів, у тому числі
фінансове та податкове стимулювання. Стратегічними орієнтирами розвитку
стартапів в Україні є: створення умов, сприятливих для здійснення інноваційної
діяльності; впровадження інструментів державної підтримки стартапів;
проведення конкурсів серед стартаперів з метою наданням грантової підтримки;
розвиток освіти та науки у інноваційному напрямку для підготовки
висококваліфікованих кадрів.
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контролінгу для стартапу».
Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «магістр»
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійною програмою
«Облік і оподаткування» - Чернігівський національний технологічний
університет; Навчально-науковий інститут економіки. – Чернігів, 2019.
Мета випускної кваліфікаційної роботи – дослідити особливості
організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на стартаппідприємствах та розробити дорожню карту
формування системи
бухгалтерського обліку та контролінгу для стартапу.
У першому розділі роботи «Теоретичні основи діяльності стартаппідприємництва» визначено теоретичні основи діяльності стартап-компаній,
розглянуто їх класифікацію, з’ясовано особливості стартапів та їх головні
компоненти,
розглянуто
нормативно-правове
регулювання
стартаппідприємництва, визначено джерела фінансування та напрями державної
підтримки стартапів в Україні та світі.
У другому розділі роботи «Організація бухгалтерського обліку,
оподаткування та контролінг на стартап-підприємстві» проаналізовано
сучасний стан розвитку стартап-підприємництва в Україні та світі. Визначено
особливості системи бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності
стартапів, а також розглянуто підходи до формування системи контролінгу на
стартапі.
У третьому розділі роботи «Формування системи бухгалтерського
обліку та контролінгу для стартапу» запропоновані напрями формування
системи бухгалтерського обліку та контролінгу для стартапу, розроблено
«Дорожню карту з організації бухгалтерського обліку на стартап-підприємствах»
та визначено стратегічні напрями розвитку стартап-підприємництва в Україні.
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