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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВПЛИВ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

 
Розвиток бухгалтерського обліку тісно пов'язаний з практичними потребами 

заінтересованих осіб, яким необхідна повна та точна інформація як основа 
прийняття ефективних рішень. Цими практичними потребами обумовлюються і 
нові тенденції в організації бухгалтерського обліку.  

В епоху розвитку нових технологій, інновацій, управлінський персонал не 
завжди задоволений отриманою з бухгалтерського обліку інформацією, яка не 
відповідає, на його думку, потребам практики. Так, ми згодні з тим, що вимоги до 
бухгалтерського обліку, який по суті є способом виміру господарських операцій, 
способом інформування про них і управління ними, набагато вищі, ніж в попередні 
роки. Це обумовлює необхідність внесення змін до способів збору, накопичення, 
обробки інформації, тобто врахування при організації бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерський облік розвивався та розвивається під впливом соціальних, 
історичних, культурних факторів. Під впливом яких факторів, що сформовані 
навколишнім середовищем, відбувається розвиток організації обліку в сучасних 
умовах? Вважаємо, що найбільш визначальним є технологічні зміни, які 
проявляються у суцільній комп'ютеризації бухгалтерського обліку, впровадженні 
нових технології, автоматизації записів бізнес-операцій, імпорті даних з інших 
підсистем, веденні бухгалтерського обліку в електронній формі.  

Володіючи достатнім обсягом інформації про розвиток сучасних 
інформаційно-комп’ютерних технологій, можливим є своєчасне врахування їх 
впровадження в роботу бухгалтера, в порядок взаємодії з клієнтами (при наданні 
послуг з бухгалтерського аутсорсингу). Оцінка наслідків застосування вказаних 
технологій дозволить бухгалтеру виконувати свої обов’язки максимально 
ефективно з мінімальними витратами як часу, так і грошових коштів. Відбуваються 
зміни як в організації роботи облікового персоналу, так і в рівні та межах його 
підготовки. 

Більшість науковців, описуючи вплив технологічних тенденції на 
бухгалтерську професію в світі, свою увагу зосереджує на таких, як: мобільність; 
хмарне середовище; соціальне співробітництво; надання цифрових послуг; великі 
дані (big datа); платіжні системи; кібербезпека; робототехніка; віртуальна 
реальність; штучний інтелект. З наведеними науковцем аргументами неможливо не 
погодитися. Крім того, частина з описаних тенденцій впливає безпосередньо на 
організацію бухгалтерського обліку, зокрема на організацію роботи облікового 
персоналу.   

З набуттям чинності Указу Президента України №133/2017 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)» перед більшістю вітчизняних підприємств постала проблема 
вибору програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку. Наявні 
програмні продукти на ринку України не можуть на  сучасному етапі виступати 
реальними конкурентами продуктам «1С» як за функціональним, так і за ціновим 



критеріями. Саме тому є пропозиції фахівців (практикуючих бухгалтерів, 
урядовців) перейти на аутсорсинг бухгалтерських послуг. Не зважаючи на те, 
чіткої заборони на використання суб’єктами господарювання вказаних програмних 
продуктів немає, все ж таки складна політична ситуація не дозволяє однозначно 
спрогнозувати наслідки роботи з російським програмним забезпеченням. В будь-
якому випадку, є зрозумілим, що інтернет-ресурси, хмарні технології змінюють 
безліч аспектів здійснення господарської діяльності підприємства, зокрема і щодо 
організації бухгалтерського обліку.  
 


