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Стрімкий розвиток технологій призводить до кардинальних змін в 

організації діяльності значної кількості суб’єктів господарювання. 

Характеризуючи діяльність сучасного підприємства, все частіше 

використовуються такі поняття, як хмарні технології, Інтернет-речей. Крім 

того, ці нововведення, які швидко змінюють сферу бізнесу, активно 

запроваджуються в практичну діяльність бухгалтерів, спричиняючи тим самим 

зміни в самому процесі організації бухгалтерського обліку. 

Технологічними детермінантами розвитку організації бухгалтерського 

обліку є: поширення мобільного зв’язку; покращання надання послуг щодо 

доступу до мережі Інтернет; розвиток програмного забезпечення; перетворення 

смартфонів, планшетів на інтегровані пристрої, активне їх використання на 

робочому місці облікового персоналу. 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 

щодо рівня та меж його підготовки [1, с. 11]. Таким чином, «…професія може 

використовувати технології та потенційно змінювати масштаби того, що 

означає бути бухгалтером». Фає Чуа (Faye Chua), описуючи вплив 

технологічних тенденції на бухгалтерську професію у світі, свою увагу 

зосередила на: мобільності; хмарному середовищі; соціальному 

співробітництві; наданні цифрових послуг; великих даних (big datа); платіжних 

систем; кібербезпеці; робототехніці; віртуальній реальності; штучному 

інтелекті. З наведеними науковцем аргументами неможливо не погодитися. 
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Крім того, частина з описаних тенденцій впливає безпосередньо на організацію 

бухгалтерського обліку, зокрема, на організацію роботи облікового персоналу. 

Трансформацію елементів організації обліку в сучасних умовах 

господарювання, зокрема, під впливом запровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій, розглядала і А.О. Пашніна. Крім тенденцій, які 

пов’язані з удосконаленням теорії та методики [2, с. 194]. Концепція 

«ощадливого обліку» приналежна до всіх складових організації обліку: 

методичної (змінюються методи обліку різних об’єктів); технологічної 

(вносяться зміни до форм первинних документів, графіка документообігу, 

коригується внутрішня звітність, змінюються підходи до організації 

внутрішнього контролю); організаційної (переглядаються підходи до 

організації роботи облікових працівників) [3, с. 19]. 

Існують й інші точки зору щодо розгляду «ощадливого обліку», зокрема, 

як одного з напрямків управлінського обліку, який має важливе значення для 

ефективної реалізації ощадливого виробництва на підприємстві. Проте, 

незважаючи на наявність різних підходів, розвиток організації обліку в 

контексті використання концепції ощадливості набуває популярності. На 

сучасному етапі Інтернет перетворився з платформи, що з’єднує комп’ютери, в 

мережу інтерактивних обчислювальних платформ, відомих під назвою «хмара». 

Саме системи бухгалтерського обліку стали одними з перших програм, які 

стали доступними в Інтернеті. Сьогодні ж більшість підприємств здійснює 

свою діяльність з хмарним програмним забезпеченням. Розвиток сучасних 

технологій відбувається в умовах активного запровадження нових концепцій [4, 

с. 139]. 

Отже, протягом останніх років відбулися суттєві зміни у процесі 

організації бухгалтерського обліку, основні з них пов’язані з переходом від 

ручного бухгалтерського обліку до автоматизації та «хмарного» обліку. Крім 

того, все більше підприємств надають перевагу аутсорсингу при виконанні 

облікових функцій, що дозволяє повністю зосередитися на розширенні 
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діяльності [2, с. 19; 5]. Запровадження сучасних технологій поступово призведе 

до внесення змін у функціональні обов’язки бухгалтера, зокрема, щодо 

виключення реєстрації даних та посилення аналітичних функцій. Крім того, 

враховуючи можливості автоматичної підготовки первинних документів, 

обсяги роботи бухгалтерів з ними також скоротяться. Тому варто приділяти 

увагу саме високій підготовці бухгалтерів із оволодіння високими знаннями у 

сфері інформаційних технологій. 
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