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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
В контексті економічних перетворень цифровізація – «насичення фізичного світу 

електронноцифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного 
обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто 
створює кіберфізичний простір» [3] має на меті перенесення в електронний простір різних явищ, 
процесів, об’єктів таких як попит і пропозиція, документообіг, різні моделі управління, товари, послуги 
тобто все широкомасштабне функціонування господарюючого суб’єкта. 

Цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до використовуваних 
інформаційних технологій: систем управління маркетингом, продажами і сервісом; телефонії і 
мессенджерам; системам документообігу і управління персоналом; облікових систем і безлічі інших 
корпоративних додатків [4]. Ці зміни торкаються усієї системи інформаційного забезпечення соціально-
економічних процесів, в якій традиційно значиму роль відіграє бухгалтерський облік з його 
функціоналом збору, обробки та надання економічної інформації про діяльність господарюючого 
суб’єкта. З огляду на це, набувають актуальності питання переосмислення ролі і місця бухгалтерського 
обліку в інформаційній системі, зокрема при переході на цифрову економіку, дослідження зміни його 
змістовних, методологічних і концептуальних основ під впливом технологічних можливостей 
цифровізації і вимог до інформаційного контенту. 

Основними перепонами розвитку цифрової економіки в Україні, на думку науковців, є фінансові та 
законодавчі бар’єри. Перші перешкоджають роботі українських компаній на глобальних ринках, зокрема 
в частині безперешкодного отримання коштів на рахунки, відкриті в Україні. Другі – не сприяють 
поширенню ідеології спільної економіки на внутрішніх ринках (наприклад, відсутність технологічної 
нейтральності у сфері розподілу частотного ресурсу) [9]. 

В.В. Фіщук наводить низку аргументів на користь цифрової економіки і стверджує, що 
«цифровізація (digital, digitization) – це економічний феномен та основа для стрибкоподібного розвитку 
економіки країни. Цифрова економіка – більш ефективна, конкурентоздатна, створює більше 
можливостей для бізнесу, громадян та державі взагалі» [8]. 

Трансформація змісту теорії бухгалтерського обліку і облікових практик зумовлена розвитком 
інформаційних та комп’ютерних технологій, математичного моделювання, модернізацією систем 
управління економічними процесами. Існування запиту на єдиний інформаційний простір стає ознакою 
цифрової епохи. Таким чином, траєкторія розвитку бухгалтерського обліку повинна втілювати 
досягнення сучасних цифрових технологій, фундаментальної і прикладної науки. 

Бухгалтерський облік є частиною загальної інформаційної системи, яка перетворює первинні дані, 
зафіксовані в документах, в продукт для управління. Таким продуктом є оброблена інформація, яка має 
властивості товару. З цієї точки зору, бухгалтерський облік є засобом виробництва товару особливого 
роду – інформації, яка має вартість, собівартість, ціну та інші категорії товарного виробництва [5].  

В умовах цифрової економіки бухгалтерський облік, зберігаючи свою актуальність і запитуваність 
створеного продукту, повинен стати чіткою складовою системи отримання, обробки, і передачі 
економічної інформації. В іншому випадку він підлягає суттєвому ризику «розчинитися» в сучасних 
електронних інформаційних системах, що динамічно розвиваються і розширюють сферу свого 
застосування [6]. 
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Теорія і практика бухгалтерського обліку, професія бухгалтера взагалі розвиваються і змінюються 
в сучасних умовах інтеграції з ІТ-технологіями. Представники професії мають володіти інструментами 
та компетенціями, щоб бути конкурентними в цифровому суспільно-економічному середовищі. Фінансові 
послуги, включаючи бухгалтерський облік, будуть розвиватися і ставатимуть більш залежними від ІТ-
технологій, про що свідчить політика керівництва держави [7]. 

Україна приєдналася до Програми ЄС Interoperability Solutions for European Public Administrations 
2 (ISA), проектів e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативи Single Digital Gateway [3]. 

Інформація стає головним джерелом конкурентоспроможності. Збір, опис, зберігання та обробка 
даних дозволяє отримувати цінну інформацію для використання в економічних процесах. Але 
використання цифрового мислення не зосереджено виключно на нових технологіях. Більшу цінність 
отримує здатність фахівця оцінювати, синтезувати аналітичні висновки і стратегічні пропозиції. Тому 
ефективним може стати саме поєднання новацій технологічного характеру (блокчейн, штучний інтелект, 
BigData) та облікових компетентностей. 

Розвиток бухгалтерського обліку за умови цифровізації суспільно-економічних відносин 
здебільшого пов’язаний із впровадженням ІТ-інструментів та технологій, спрямованих на подолання 
недоліків існуючої контрольно-аналітичної та облікової системи. Намагання підвищити зрозумілість, 
лаконічність та релевантність інформаційного забезпечення управління стає рушійною силою у 
створенні ефективного бухгалтерського підрозділу, де розуміють управлінські стратегії та цілі, а кожне 
завдання виконують через перспектив у подолання надмірно тривалих або необов’язкових складних 
процедур з помилковими або малокорисними результатами.  

Актуалізація цифрової трансформації бухгалтерського обліку в майбутньому лише зростатиме, бо 
застосування ІТ-новацій дозволяє вирішувати нові завдання, модернізувати концепції обробки та 
передачі інформації, сприяє зростанню ефективності облікових процесів. До звичних функцій ведення 
обліку та формування звітності додається необхідність консолідації процесів управління та ІТ-сервісів. 
Як результат, підвищиться якість інформаційного забезпечення окремих підрозділів і користувачів, 
об’єднаних єдиною цифровою платформою. 

IT-модернізація бухгалтерського обліку відповідно до вимог інформаційної економіки має 
складатися з програмного, інформаційного, організаційного та методичного компоненту. Ці компоненти 
стають основними інформаційними системами, що інтегровані навколо web-системи та між собою. 
Надійна та масштабована інформаційно-аналітична система забезпечує підтримку та автоматизацію 
процесів керування усіх складових діяльності організації. Якісний розвиток цифрових сервісів в 
бухгалтерському обліку має на меті не тільки мінімізацію людського фактору в прийнятті рішень, але й 
вчасне отримання якісної інформації про процеси. 

При цьому цифровізація – це інструмент створення, реалізації та користування перевагами 
облікової системи, що підсилюються ІТ-технологіями. 

Глибинні наслідки цифровізації бухгалтерського обліку можливі за умови синергіїнових концепцій 
обробки та передачі інформації: 

– бухгалтерський облік господарських операцій в режимі реального часу(RTA);  
– обмін електронними даними-від первинних до звітних (EDI);  
– розширена мова фінансової, управлінської, податкової звітності різних сфер бізнесу(XBRL);  
– «хмарні технології» обчислення, облікові операції, що базуються на хмарах; 
– штучний інтелект (АІ) – модернізація математичного моделювання сучасними технологічними 

інноваціями (оцінка запасів на складах за допомогою програмно керованих дронів); 
– BigData – використання у розрахунках для підвищення ефективності, точності та швидкості; 
– блокчейн – систематизація і ефективний контроль; 
– м’які цифрові інфраструктури (інфраструктура ідентифікації та довіри,інфраструктура відкритих 

даних, інфраструктура інтероперабельності, інфраструктура електронних розрахунків та транзакцій, 
інфраструктура електронної комерції та он-лайн-взаємодії суб’єктів бізнесу). 

Світові лідери «цифрового» ринку (Cisco, IBM, Intel, Oracle, Deloitte, SAP, Ericsson, MasterCard, 
Vodafone, Kyivstar, Lifecell, International Data Corporation), вітчизняні консультанти та експерти, підтри-
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мані Міністерством економічного розвитку та торгівлі та ГО «ХайТек Офіс», розробили «Цифровий 
порядок денний України 2020», – документ, який визначає ключові політики, першочерговісфери, 
ініціативи та проекти «цифровізації» України на найближчі 3 роки [12]. 

ІТ-модернізація бухгалтерського обліку забезпечить нові, більш сучасні формати ефективного 
управління. Проект ІТ-модернізації -комплекс взаємопов’язаних заходів, що узгоджені за часом, 
використанням певних матеріально-технічних, інформаційних, людських,фінансових та інших ресурсів і 
мають на меті створення інформаційних систем, засобів інформатизації та цифровізації інформаційних 
ресурсів, які відповідають певним технічним умовам і показникам якості. 

Цифровий бухгалтерський облік не має стандартного визначення, а лише стосується змін в обліку 
за рахунок обчислювальних і мережевих технологій. Бухгалтерський облік має долучити в свою теорію і 
практику патч-карти та мейнфрейми, бази даних і сховища даних, персональні комп’ютери та 
продуктивність, спеціалізоване програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та системи 
планування ресурсів підприємства (ERP), локальні мережі (LAN) та широкосмугові мережі (WAN) – для 
введення даних, зберігання інформації, вдосконалення механізмів обробки, кінцевих звітів, внутрішніх 
контролів, аудиторських висновків. 

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з 
використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, 
швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх 
розташування [7]. 

Тому визначення процесу цифровізації (діджиталізації) бухгалтерського обліку пропонується 
сформулювати як: 

–  трансформацію облікових процесів за допомогою сучасних економічних, організаційно-
управлінських,інституційних нововведень; 

– ІТ-модернізацію електронно-цифровими пристроями, засобами, системами електронно-
комунікаційного обміну для інтегральної взаємодії віртуального та фізичного, створення кіберфізичного 
простору в межах системи бухгалтерського обліку. 

Адже кінцева мета ІТ-модернізації не цифровізація обліку (перенесення контрольно-облікових 
процесів в електронний формат), а створення СМАРТ – обліку, «розумного» обліку господарських 
операцій з ефективними інструментами контролю та управління суб’єктом господарювання, 
автоматизацією всіх аспектів і сфер діяльності підприємства, організації, установи. 

Отже, при цьому, під впливом сучасних інформаційних систем та інформаційних технологій 
відбуваються значні зміни в обліковій методології та практиці, що актуалізують доцільність вироблення 
адекватної до нових умов облікової парадигми, розвитку теоретичних положень і розроблення 
практичних рекомендацій щодо розширення і модернізації змісту бухгалтерської науки, її позиціювання 
як практичної діяльності, підвищенням престижності і затребуваності професії бухгалтера. 

 
Список використаних джерел 

1. Белова, Ірина Передумови виникнення штучного інтелекту [Текст] / Ірина Белова // Вектори 
розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи : матеріали Національної 
науково-практичної конференції [Тернопіль, 7 листопада 2019 р.]. / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. 
Бруханський, Н. П. Чорна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 18-21. 

2. Белова, Ірина Перспективи та ризики використання криптовалют в Україні [Текст] / Ірина 
Белова // Цифрова економіка: тренди та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції [м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. 
Бруханський [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – С. 40-44. 

3. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, 
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р. // (online): 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018


СЕКЦІЯ 6.  SECTION 6. 
Дослідження  

молодих науковців 
 

 Research of  
young scientists 

 

177 

4. Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи 
авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка – №1 , 2018, с. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf 

5. Кулинич М. Б. Оцінка ефективності обліково-аналітичного забезпечення доходів і витрат. Вісн. 
Житомир. держ. технол. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 53 – 54. 

6. Одинцова Т.М., Рура О.В. Развитие видов, объектов и методов бухгалтерского учета в 
условиях цифровой экономики и информационного общества. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки. 2018. Т. 11, № 4. С. 120 – 131. DOI: 10.18721/JE.11409 

7. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс]: Закон України / 1998, № 27- 
28, ст.181//(online): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98.  

8. Fishchuk V. (2019) Shcho dast Ukraini rozvytok tsyfrovoi ekonomiky? [What will give Ukraine the 
development of the digital economy?]. Future. Available at : https://futuremagazine.io/ua/shho-dast-ukrayini-
rozvitok-tsifrovoyiekonomiki// 

9. Fishchuk V., Matiushko V., Cherniev Ye., Yurchak O. ta in. Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu 
tsyfrovoiu eko-nomikoiu [Ukraine 2030E is a country with advanced digi-tal economy]. Ukrainskyi instytut 
maibutnoho. Available at : https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html# 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

