
ПРАЦЮЄМО

ВІДДАЛЕНО
Чек-лист порад ефективної 
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Opora group

Сертифікований фахівець

Кризовий

Аудитор та консультант

1С

 спікерів України з 
бухгалтерського та податкового обліку


Досвід в бухгалтерії 

Засновниця компанії бухгалтерського 
аутсорсингу 


 з МСФЗ (IAB 
BRITAIN) level 4


 менеджер


 з внутрішніх 
процесів компаній


Спеціаліст 

На зв'язку  
 

познайомимось 
ближче? 


Ірина Глопіна,

Вітаю 



Але зараз, поговоримо про 
актуальне питания?


Коли їдеш на роботу в 
переповненому транспорті

або стоїш у заторі, часто відвідують 
думки накшталт: 



«Як би було добре працювати вдома».



БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ПОСЛУГИ

Однією з 
форм веденнябізнесу в Україні є 

 
підприємця.

найприбутковіших 

реєстрація фізичної особи

Найчастіше, підприємці займаються 
своєюсправою на .єдиному податку



І ГРУПА ІІ ГРУПА ІІІ ГРУПА
Тільки фізичні особи, які 
не використовуютьпрацю 
найманих осіб.


Вид діяльності ФОП - 
роздрібний продаж 
товарів на ринках та/або 
надання побутових 
послугнаселенню


Дрібнооптова торгівля і 
послугидля населення

Велика - це третя група, 
яка дозволяє працювати 
із фізичними, із 
юридичними особами, 
незалежно відВашого 
виду діяльності.



ПРАЦЮЄМО ВІДДАЛЕНО

У віддаленій роботі головне грамотне 
налаштування програм, щоб вони 
функціонувалидля Вас, а не проти.



Електронний кабінет платника податків - 
новийелектронний сервіс веб-порталу 
ДПС України, який задопомогою 
спеціального інструмента доступу 
звикористанням електронно-цифрового 
підпису дозволитьплатнику податків 
працювати з органами податковоїслужби в 
режимі реального часу.

Робота здійснюється за підключеного 
до Інтернет-мережіперсонального 
комп'ютера з використанням 
стандартнихпрограмно-технічних 
засобів (браузера, картрідера тощо)за 
умови авторизації платника податків 
на веб-порталі ДПС України.

ПРАЦЮЄМО яКІсНО 3 ...

ДПС



Програма М.Е.Dос призначена для подачі 
звітності в усіконтролюючі органи України 
(ДФСУ, ДССУ, ПФУ, ФСС зТВП, ДКСУ, 
міністерства і відомства), для 
реєстраціїподаткових накладних та 
юридично значущогоелектронного 
документообігу.

Поширене українське програмне 
забезпечення дляподання звітності до 
контролюючих органів та 
обмінуюридично значущими 
первинними документами 
міжконтрагентами в електронному 
вигляді.

M.E.DOC



FreeZvit версії 7.5.2З.0 - це безкоштовна 
програма, уякій можна створити деякі звіти 
та деклараціїпідприємств та підприємців 
для подання в державнуподаткову службу 
та Пенсійний фонд.

Вона дозволяє створювати, 
перевіряти,роздуковувати та 
формувати до відправленнядеякі 
декларації та звіти. 


FreeZvit



ІРИНА ГЛОПІНА 
РЕКОМЕНДУЄ
Від себе я рекомендую, роботу напряму 
відMicrosoft, який дає можливість 
роботивіддалено і не заважає ні одному, 
ані другомукомп’ютеру.  



Віддалений робочий стіл Microsoft 
хорошийтим, що для віддаленого доступу 
комп’ютера зйого допомогою не потрібно 
установки будь-якого додаткового 
програмного забезпечення, при цьому 
протокол RDP, якийвикористовується 
при доступі, в достатній мірізахищений і 
добре працює.



Підключіться до комп'ютера

віддалено, з іншого кінця офісу або з

будь-якої точки світу. 



AnyDesk забезпечує надійні і безпечні

підключення до віддаленого робочого

столу для ІТ-фахівців та

індивідуальних користувачів.

Пакет програмного забезпечення для

віддаленого контролю комп'ютерів, 

обміну файлами між керуючою та

керованою машинами. 



TeamViewerпрацює на операційних 
системахWindows, Mac OS X, Linux, iOS, 
Android.

Any Desk Team Viewer



Онлайн-сервіс для створення, подання й

зберігання електронної звітності для

компаній та приватних підприємців на 
будь-якій системі оподаткування.

Український сервіс подання електронної 
звітностіта продовження ЕЦП. 


Сервіс, зокрема включаєнаступні 
послуги: 


авто- і камеральна перевірка звітів, 
звітність ЄСВ, звітність ЄП, 
податковінакладні; акцизні накладні; 
розрахункикоригування,  
звіти в фіскальну службу, звіти вслужбу 
статистики, звіти в казначейство.

Liga Report



Програма Арт-Звіт Рго надає можливості 
дляоптимізації роботи на всіх етапах 
поданняелектронної звітності. Для 
фізичних осіб-підприємців програма 
включає автозаповненнята 
логічно-арифметичні перевірки звітності,

інтеграцію з обліковими системами, 
повнийперелік звітів, облік звітності з ПДВ, 
технічнупідтримку.

Tахег - онлайн-бухгалтерія для малого 
бізнесу.


Для підприємців пропонуються послуги, 
яківідносяться до звітності, бухгалтерії, 
сервісів тапідтримки. Програма 
передбачає, поданнязвітності, формування 
бухгалтерських документів,архівування 
підприємницьких документів, 
повідомлення про зміни в системі 
оподаткуваннятощо.





 

Арт-Звіт Taxer



Remote Utilities представлена на ринку як

Віддалений доступ RMS (російською 
мовою) -одна з найпотужніших програм 
длявіддаленого доступу до комп'ютера з 
тих що язустрічала. При цьому 
безкоштовна для управління до 10 
комп'ютерів навіть длякомерційних цілей.


Програма для віддаленого робочого столу

AeroAdmin – одне з найпростіших

безкоштовних рішень такого роду, які мені

доводилося зустрічати, російською мовою і

ідеально підійде для початківців

користувачів, яким не потрібно якийсь

істотний функціонал, крім просто перегляду

і управління комп’ютером через Інтернет.

 

При цьому програма не потребує установки

на комп’ютер, а сам виконуваний файл –

мініатюрний.

Remote Utilities Aero Admin



VNC (Virtual Network Computing) – тип

віддаленого підключення до робочого 
столукомп’ютера, схожий на RDP, але

мультиплатформенний і з відкритим

вихідним кодом. Для організації

підключення, також, як і в інших схожих

випадках застосовуються клієнт (viewer) і

сервер (на комп’ютері, що буде

підключатись).

Google має власну реалізацію віддаленого

робочого столу, що працює як додаток для

Google Chrome (при цьому доступ буде не

тільки до Chrome на віддаленому 
комп’ютері, адо всього робочого столу). 



Підтримуються всінастільні операційні 
системи, на які можнавстановити браузер 
Google Chrome. Для Android і iOS також є 
офіційні клієнти в магазинахдодатків

VNC Google



Це портал допомоги середньому та 
маломубізнесу. 



Цей сайт для майбутніх і 
досвідченихпідприємців - 1 Stop Shop із 
відповідями навсі питання. Зараз 
платформа працює втестовому режимі. У 
Харкові відкрито Центрпідтримки 
підприємців із консалтинговоюзоною «Дія. 
Бізнес».

Дія. Бізнес


