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Кузь В. І. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів
Метою статті є дослідження й оцінка теоретичних положень розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських і 
управлінських процесів, а також ідентифікація змін базових параметрів функціонування досліджуваної інформаційної системи. У статті уточ-
нено мету бухгалтерського обліку виходячи із поділу користувачів облікової інформації на зовнішніх і внутрішніх; обґрунтовано можливість, при 
застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, виконання досліджуваною інформаційною системою консолідаційної, креативної та про-
гностичної функцій, що забезпечить підвищення релевантності облікових даних. Визначено перелік об’єктів обліку (цифрові дані, криптоактиви, 
нематеріальні активи, нові види розрахунків, соціальні й екологічні активи, якісні критерії провадження окремих видів фінансово-господарської 
діяльності), ідентифікація яких зумовлена цифровізацією господарських і управлінських об’єктів, а також систему методів і підходів для їх інфор-
маційного оброблення та відповідного розкриття інформації. Доведено, що використання цифрових технологій не тільки сприяє підвищенню 
оперативності оброблення інформації, але й забезпечує її достовірність, адже спрощує процедури визначення справедливої вартості, дозво-
ляє управлінському персоналу оперувати значними масивами даних при прийнятті управлінських рішень. Окреслено нові вимоги до професійних 
компетенцій облікових працівників (гнучкість у навчанні, налагодження та підтримання ділових комунікацій, інноваційні методи обробки даних 
обліку, контроль та аналіз за допомогою програмних продуктів, програмування та налагодження функціонування програмних продуктів із ве-
дення обліку відповідно до особливостей провадження господарських процесів та інформаційних запитів користувачів), що визначені потребами 
активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в обліковому та управлінському процесах.
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The article is aimed at studying and evaluating the theoretical provisions of the development of the accounting system in the conditions of digitalization of eco-
nomic and management processes, as well as identifying changes in the basic parameters of functioning of the information system under study. The article closer 
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mation and communication technologies, implementation on the part of the studied information system of the consolidation, creative and prognostic functions, 
which will ensure an increase in the relevance of accounting data. The list of accounting objects (digital data, crypto assets, intangible assets, new types of settle-
ments, social and environmental assets, qualitative criteria for conducting certain types of financial and economic activity), the identification of which is due to the 
digitalization of economic and management objects, as well as a system of methods and approaches for their information processing and appropriate disclosure 
of information, are defined. It is proved that the use of digital technologies not only contributes to the improvement of the operational efficiency of information 
processing, but also ensures its reliability, because it simplifies the procedures for determining fair value, allows the management staff to operate large amounts 
of data when making managerial decisions. New requirements for the professional competencies of accounting employees are outlined (flexibility in training, es-
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Розвиток бухгалтерського обліку як інформа-
ційної системи базується на якісних змінах, що 
характерні для господарських процесів, моде-

лей управління, суспільно-економічного середови-
ща тощо. В умовах активного використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій для виконання 
суб’єктами господарювання базових функцій і для 
інформаційного забезпечення процесу прийняття рі-
шень будь-якими суспільно-економічними суб’єктами 
формується потреба перегляду традиційних параме-
трів функціонування системи бухгалтерського обліку. 
А саме: нагальною виступає необхідність уточнення 
мети, завдань, функцій бухгалтерського обліку, про-
фесійних компетенцій облікових працівників, а також 
ідентифікації нових об’єктів і методів оброблення 
даних у системі бухгалтерського обліку та розкриття 
інформації, що забезпечить поліпшення процесу об-
роблення обліково-економічної інформації та сприя-
тиме підвищення ступеня поінформованості зацікав-
лених соціально-економічних суб’єктів. 

Порушена проблематика виступає активним 
предметом дослідження у працях вітчизняних (Ви-
сочан О., Грицеляк У. [1]; Єршова Н. [2]; Кулинич М., 
Жиленко Л. [3]; Мазіна О., Олійник В., Рогозний С. 
[4]; Рогова Н. [5]; Соколенко Л. [6]; Спільник І., Па-
люх М. [7]; Шендригоренко М., Лядська В. [8]; Шиш-
кова Н. [9]) і зарубіжних (Козлова Т., Замбржицька 
Є. [10]; Преображенська В. [11]; Дахал Р. (Dahal R.) 
[12]; Георгієва Д. (Georgieva D.) [13]; Купенова З. 
(Kupenova Z.), Баймуханова С. (Baimukhanova S.), Нур-
галієва Г. (Nurgalieva G.), Жунісова Г. (Zhunisova G.), 
Нурмухан А. (Nurmukhan A.) [14]; Таіпалеенмакі Й. 
(Taipaleenmaki J.), Ікахеймо C. (Ikaheimo S.) [15]) нау-
ковців. Проте адаптація системи бухгалтерського 
обліку до змін, що спричинені розвитком інформа-
ційних технологій, є складним процесом, залежним 
від ступеня їх впровадження у сфери діяльності, за-
стосованої моделі нормативного регулювання бух-
галтерського обліку на національному рівні, стану 
та здатності пристосувати облікові нововведення до 
діючого варіанта функціонування системи бухгал-
терського обліку на мікрорівні тощо. Підкреслена 
індивідуальність процесу адаптації бухгалтерського 
обліку до умов цифрової економіки, перш за все, по-
требує окреслення змін у теоретичній основі функ-
ціонування досліджуваної інформаційної системи 
шляхом уточнення змістового наповнення мети, за-
вдань, функцій, об’єктів, методів та інших ключових 
параметрів бухгалтерського обліку. 

Метою статті є дослідження й оцінка теоретич-
них положень розвитку системи бухгалтерського об-
ліку в умовах цифровізації господарських і управлін-
ських процесів, а також ідентифікація змін базових 
параметрів функціонування досліджуваної інформа-
ційної системи. 

На розвиток системи бухгалтерського обліку в 
межах національної економіки вливає низка факто-

рів, домінантними серед яких є зміни в економічній 
моделі функціонування суб’єкта господарювання, що 
вимагає адаптації до них при формуванні інформа-
ційної системи. «У цифровій економіці теорія бух-
галтерського обліку покликана фіксувати можливу 
появу нових економічних законів і принципів в еко-
номічних відносинах» [11, с. 56–57]. 

Беручи до уваги збільшення масштабів цифрові-
зації господарських процесів, активне використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в управлін-
ських та облікових процесах, суб’єкти організації та 
ведення обліку отримують додаткові важелі підготов-
ки інформаційного забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень, що потребує уточнення мети 
бухгалтерського обліку в ракурсі акцентування уваги 
не тільки на надання користувачам релевантної ін-
формації відповідно до їх інформаційних запитів, але 
й на економічну ефективність підготовки таких даних. 
В умовах розвитку цифрової економіки система бух-
галтерського обліку набуває все більше управлінських 
рис. «Глобальна інформатизація економічного про-
стору діалектично взаємопов’язана з необхідністю 
адекватних змін в теорії та практиці бухгалтерського 
обліку, який є найважливішим елементом інформа-
ційно-аналітичного забезпечення управління госпо-
дарською діяльністю підприємств» [2].

Посилення за допомогою інформаційно-кому-
нікаційних технологій інформаційної значу-
щості бухгалтерського обліку саме для вну-

трішніх користувачів, на думку багатьох дослідників, 
забезпечує зближення фінансового й управлінського 
обліку в єдину інтегровану інформаційну систему 
[15]. Своєю чергою, R. K. Dahal [12] розглядає швид-
кий розвиток та активне впровадження технологій у 
всі сфери діяльності суб’єктів господарювання через 
призму ідентифікації та підвищення вагомості управ-
лінського обліку як інформаційної системи. Саме 
управлінська складова системи бухгалтерського об-
ліку під дією інформаційно-комунікаційних техноло-
гій бере на себе змістове інформаційне навантаження 
щодо задоволення інформаційних потреб користува-
чів облікової інформації. Таким чином, розгляд мети 
бухгалтерського обліку як надання інформації корис-
тувачам для різних їх груп носить відмінне змістове 
навантаження. Для внутрішніх користувачів – різна 
за змістом та об’єктами, систематизована та подана 
аналітично, фінансова та нефінансова інформація. 
Для зовнішніх користувачів – узагальнені та систе-
матизовані ретроспективні дані, які відповідно до 
стану регулювання на національному рівні носять 
дещо презентаційний характер. 

Отже, мета бухгалтерського обліку в умовах 
цифровізації господарських та управлінських проце-
сів має різний характер для внутрішніх (передбачає 
оперативне забезпечення релевантною обліковою 
інформацією, систематизованою, згрупованою й ана-
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літично поданою, яка за своїм змістом включає фінан-
сові та нефінансові дані із внутрішнього та зовнішньо-
го соціально-економічного середовища) і зовнішніх 
користувачів (передбачає задоволення інформацій-
них потреб у систематизованій і згрупованій інфор-
мації по базових аспектах господарської діяльності).

Відсутність практики перегляду організаційних, 
методологічних і методичних аспектів систе-
ми бухгалтерського обліку під дією розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій може при-
звести до втрати бухгалтерським обліком статусу до-
мінантної інформаційної системи, що продукує ре-
левантну інформацію, до невиконання ним базових і 
нових функцій, які виникають в умовах ускладнення 
господарських та управлінських процесів. Правиль-
ним є твердження, що застосування інформаційно-
комунікаційних технологій створює «передумови для 
побудови такої системи бухгалтерського обліку, яка б 
відповідала запитам користувачів, містила інформа-
цію про внутрішні бізнес-процеси та стан зовнішньо-
го середовища, виражені у фінансових і нефінансових 
показниках, з урахуванням соціогуманітарних пріо-
ритетів, передбачала застосування альтернативних 
облікових методів, нових об’єктів обліку, результати 
застосування інтегрованих видів обліку в режимі ре-
ального часу з використанням новітніх інформацій-
них технологій» [7, с. 86].

Застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у господарських, управлінських та обліко-
вих процесах дозволяє підвищити оперативність об-
роблення інформації, знизити його трудомісткість і 
забезпечити надання користувачам значно масштаб-
нішого масиву даних. За даних умов система бухгал-
терського обліку здатна виконувати нетрадиційні за-
вдання, пов’язані із підготовкою інформаційного за-
безпечення, що передбачає наділення досліджуваної 
інформаційної системи додатковими функціями. На 
думку R. K. Dahal: «інформаційні технології викону-
ють та відіграють фундаментальну функцію в удоско-
наленні інформаційних систем бухгалтерського облі-
ку» [12]. J. Taipaleenmaki, S. Ikaheimo [15] вважають, 
що інформаційні технології мають систематизуюче та 
допоміжне значення для виконання основних функ-
цій бухгалтерського обліку. «До звичних функцій 
ведення обліку та формування звітності додається 
необхідність консолідації процесів управління та ІТ-
сервісів. Як результат, підвищиться якість інформа-
ційного забезпечення окремих підрозділів і користу-
вачів, об’єднаних єдиною цифровою платформою» [9, 
с. 148]. За повідомленням Л. Ф. Соколенко, «бухгал-
терський облік набуває нових функцій – посилюєть-
ся прогностична функція, оскільки нові бази даних 
щодо бізнес-процесів компанії сприяють утворенню 
функцій прогнозування явищ і процесів, виявляючи 
їх закономірності, що можуть бути використані всіма 
підсистемами управління компанії» [6, с. 173]. 

Передбачаючи подальший вплив глобалізацій-
них процесів, перспективи впровадження штучного 
інтелекту в господарські процеси та процес бухгал-
терського обліку, доречно до переліку функцій бух-
галтерського обліку ввести нову – креативну функ-
цію. Сутність креативної функції розкривається в 
застосуванні творчого підходу при запровадженні та 
використанні технологій штучного інтелекту в обліку 
та вирішенні окремих питань у прийнятті управлін-
ських рішень шляхом гнучкого використання отри-
маної інформації [4].

Застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій при організації та веденні бухгалтерсько-
го обліку значно розширює можливості облікового 
оброблення інформації, що приводить до виконан-
ня досліджуваною інформаційною системою біль-
шої кількості не тільки облікових, але й управлін-
ських завдань. У даному контексті доречною є думка  
Н. В. Рогової: «у довгостроковій перспективі цифро-
ві технології створюють передумови та відкривають 
нові можливості для переосмислення та радикально-
го покращення вирішення завдань бухгалтерського 
обліку» [5, с. 105].

Отже, посилення конкурентної боротьби при-
водить до ускладнення господарських про-
цесів і пов’язаних із ними управлінських дій, 

що, поза всяким сумнівом, ставить нові завдання 
перед системою бухгалтерського обліку щодо по-
кращення інформаційного забезпечення процесу 
прийняття управлінських рішень. Застосування ін-
формаційно-комунікаційних технологій у системі 
бухгалтерського обліку приводить до посилення ви-
конання нею базових функцій, а також до можливос-
тей реалізації якісно нових функцій (консолідаційної, 
креативної, прогностичної). 

Цифровізація господарських і управлінських 
процесів приводить як до модифікації традиційних 
об’єктів бухгалтерського обліку, так і до появи якісно 
нових, без облікової оцінки яких розкриття інформа-
ції про ключові аспекти діяльності суб’єкта господа-
рювання матиме обмежений характер. Цифровізація 
системи бухгалтерського обліку визначає нову кон-
цепцію формування та використання даних, дозво-
ляє цифровізувати та параметризувати ряд об’єктів, 
які класично не є об’єктами бухгалтерського обліку 
[6]. У даному випадку доцільно відмітити, що система 
бухгалтерського обліку повинна продукувати не тіль-
ки фінансову, але й нефінансову інформацію. З. Ку-
пенова, С. Баймуханова, Г. Нургалієва, Г. Жунісова Г., 
А. Нурмухан до об’єктів бухгалтерського обліку, які 
містять якісне навантаження, відносять: «якість клі-
єнтської бази, стан або реалізація соціальної відпо-
відальності, наявність ризиків економічної безпеки, 
ступінь використання енергозберігаючих технологій 
тощо» [14]. Звичайно, що наведеним нефінансовим 
об’єктам не має відповідати індивідуальний показ-
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ник звітності, проте система бухгалтерського обліку 
повинна акумулювати необхідні дані задля можли-
вості управлінського персоналу приймати відповідні 
управлінські рішення. Найчастіше для виконання за-
вдань, пов’язаних із підготовкою нефінансової інфор-
мації, має застосовуватися комплексний підхід із за-
стосуванням не тільки облікових, але й аналітичних 
та інших методів. 

М. Кулинич і Л. Жиленко вказують на низку ор-
ганізаційних, методологічних і методичних змін, які 
є характерними для бухгалтерського обліку в умовах 
цифровізації господарських і управлінських процесів 
та потребують відповідної адаптації: «визначення та 
систематизація кола об’єктів бухгалтерського обліку 
в умовах криптоекономіки та цифровізації соціально-
економічних процесів; створення віртуальних оди-
ниць вартості; капіталізація нематеріальних чинників 
економічного та соціального зростання, соціальної 
відповідальності та екологічної безпеки бізнесу; ви-
явлення особливостей і важливих для стейкхолдерів 
інформаційних характеристик об’єктів обліку, уточ-
нення критеріїв їх визнання» [3, с. 132–133]. Сам факт 
активного використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у господарських процесах підвищує 
їх значення як факторів виробництва та як об’єктів 
обліку: «технології набули значущості як важливі ак-
тиви, які можуть зробити різнобічні процеси більш 
ефективними та продуктивними. Вони стали клю-
човими факторами виробництва поряд із традицій-
ними – землею, капіталом та працею» [16, с. 9]. На-
ведена ситуація приводить до ідентифікації нових 
об’єктів активів і перегляду підходів до класифікації 
існуючих об’єктів активів.

Отже, застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій у господарських проце-
сах призводить до модифікації традиційних 

об’єктів бухгалтерського обліку та до появи нових 
(цифрові дані, криптоактиви, нематеріальні активи, 
нові види розрахунків, соціальні й екологічні активи, 
якісні критерії провадження окремих видів фінан-
сово-господарської діяльності). Слід зауважити, що 
ідентифікація нових об’єктів обліку перш за все по-
требує регламентування процесу їх функціонування 
в господарських процесах через формування системи 
господарського законодавства, а також приводить до 
вдосконалення існуючих і пошуку нових методів об-
роблення обліково-економічної інформації. 

Деякі напрямки розвитку методології бухгал-
терського обліку такі: «розширення сфери діяльності 
організації в галузі бухгалтерського обліку; підви-
щення якості та ефективності інформації; виявлен-
ня та збільшення кількості нових статей бухгалтер-
ського обліку; розробка інноваційних методів оцінки 
нових статей бухгалтерського обліку; формування 
підходів до інтеграції різних видів бухгалтерського 
обліку; використання вітчизняних і зарубіжних пере-

дових інформаційних технологій; розробка теоретич-
них, методологічних і прикладних аспектів розвитку 
бухгалтерського обліку; особливо можна виділити 
вивчення можливостей оцінки нових об’єктів бухгал-
терського обліку, які представляють собою інтелек-
туальний людський капітал, клієнтську базу, іннова-
ційні продукти тощо [14].

Простежується випереджальний розвиток гос-
подарських процесів у цифровій економіці та обліко-
вого інструментарію порівняно з методами бухгалтер-
ського обліку. На такий дисбаланс вказують окремі до-
слідники. Зокрема, Т. В. Козлова та Є. С. Замбржицька 
акцентують увагу на випереджаючому темпі розвитку 
бухгалтерського обліку на практиці, ніж його мето-
дології, що пов’язано, передусім, з удосконаленням 
інструментарію бухгалтерського обліку, а саме: засто-
суванням нових цифрових технологій форм передачі 
та зберігання інформації, тобто розвитком інших наук, 
відмінних від бухгалтерського обліку [10].

Нові методи бухгалтерського обліку повинні 
забезпечити надання користувачам інформа-
ції, що якнайкраще кількісно та якісно харак-

теризує процеси та об’єкти на певний момент часу. У 
даному контексті доцільно розглядати методи оцінки, 
підходи до забезпечення якості та захисту облікової 
інформації, процедури прискорення облікового об-
роблення економічної інформації тощо. Система бух-
галтерського обліку вимагає професійного судження 
фахівців, оскільки допускає поліваріантний підхід до 
вибору того чи іншого методу оцінки та представлен-
ня інформації. Вибір оптимальних параметрів облі-
кових оцінок можливий за наявності високоінтелек-
туального інструментарію, яким виступають сучасні 
інформаційні системи [4]. Розвиток інформаційних 
технологій дозволяє активніше використовувати 
методи оцінки об’єктів і процесів, які базуються на 
встановленні їх справедливої (ринкової) вартості на 
певну дату чи етапі господарського процесу. 

Розвиток наскрізних цифрових технологій, 
таких як великі дані (Big Data) і системи розподі-
леного реєстру (зокрема, Blockchain), володіє про-
ривним інноваційним потенціалом у сфері пошуку 
й акумулювання релевантних даних для визначення 
справедливої вартості, що дозволить не тільки під-
вищити надійність такої оцінки, але і в перспективі 
значно знизити витрати на даний вид інформації [11,  
с. 59]. Застосування технології Blockchain в обліко-
вому процесі визначає формування реєстру фіксації 
даних про господарські об’єкти та процеси в цифро-
вому середовищі, а отже, дозволяє створити інфор-
маційне середовище з високим рівнем захисту даних 
від фальсифікації чи знищення, оскільки передбачає 
формування безперервної послідовності блоків, які 
містять інформацію. Даний підхід до захисту облі-
ково-економічної інформації є особливо актуальним 
в умовах посилення хакерських атак на бази даних 
провідних зарубіжних компаній.
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Подальший розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій передбачає включення до методо-
логічної бази бухгалтерського обліку нових методів 
оброблення інформації, зокрема таких, які перед-
бачають облік господарських операцій у режимі ре-
ального часу (RTA), обмін даними в електронному 
вигляді (EDI), застосування програмних стандартів 
передавання звітних даних (XBRL), використання 
«хмарних технологій», засобів штучного інтелекту, 
економетричних методів і методів математично-
го моделювання для вирішення облікових завдань. 
Крім застосування нових методів оброблення облі-
кових даних, модифікації зазнають також традицій-
ні методи, зокрема документування: «для скорочен-
ня паперових масивів облікової інформації можна 
впроваджувати технології близької дії, безконтактної 
ідентифікації інформації, наприклад карткові, біоме-
тричні технології, технології штрихового кодування, 
радіочастотної ідентифікації, мовленнєвого введення 
даних, машинного зору, зокрема QR-кодів і пристроїв 
для їх зчитування» [1, с. 133–135].

Отже, застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій у господарських та обліко-
вих процесах приводить до розширення ме-

тодологічної бази оброблення облікової інформації та 
до модифікації традиційних методів бухгалтерського 
обліку. Використання цифрових технологій не тільки 
сприяє підвищенню оперативності оброблення інфор-
мації, але й забезпечує її достовірність, адже полегшує 
процедури визначення справедливої вартості, дозво-
ляє управлінському персоналу оперувати значними 
масивами даних при прийнятті управлінських рішень.

Застосування інформаційно-комунікаційних 
тех нологій в обліковому процесі дозволяє здійсню-
вати ефективне розкриття інформації за змістом 
показників, обсягами, формою та форматом, від-
повідно до ідентифікованих інформаційних потреб 
користувачів. Розвиток системи бухгалтерського 
обліку все більше спрямовується на цифровізацію 
всіх процесів, включаючи надання фінансової звіт-
ності в XBRL-форматі [4]. У системи, яка базується 
на стандарті XBRL, є чимало переваг – це швидкість 
і автоматичність формування звіту, у тому числі кон-
солідованого; спрощений пошук даних фінансової 
звітності в Інтернеті, можливість обробки й аналізу 
даних; більш ефективний регуляторний процес і ба-
гато іншого. Формат XBRL однаково зручний як для 
подання обов’язкової звітності в державні контролю-
ючі органи, так і для надання звітів на вебсайтах під-
приємств [7, с. 87].

Крім переваг застосування інформаційно-ко-
мунікаційних технологій для надання звітних даних 
зовнішнім користувачам, цифровізація процесу роз-
криття облікової інформації є не менш важливою для 
організації внутрішніх комунікаційних зв’язків. За-
стосування програмного забезпечення для ведення 

бухгалтерського обліку дозволяє визначити доступ 
управлінського персоналу різних рівнів у межах нада-
них їм компетенцій до облікової інформації, а також 
визначати найприйнятніші формати розкриття об-
лікових даних. Цифровізація облікових процесів дає 
можливість ідентифікувати об’єкти управлінського 
обліку, здійснювати оброблення не тільки фінансо-
вих і внутрішніх даних, але й нефінансової інформації 
із зовнішнього середовища, здійснювати оперативну 
підготовку управлінської звітності. 

Таким чином, процес розкриття інформації у 
форматі звітності як кінцевий етап облікового 
процесу також піддається активному впливу 

використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, що дозволяє підвищити оперативність сис-
тематизації й узагальнення даних, забезпечує мож-
ливість оброблення й аналізу даних користувачами, 
створює перспективи для масштабного ознайомлен-
ня зацікавлених користувачів із результатами діяль-
ності компанії. 

Цифровізація економічних процесів приводить 
до перегляду професійних компетенцій, якими мають 
бути наділені учасники господарського процесу. Іс-
нує дискусія щодо майбутнього професії бухгалтера. 
Окремі дослідники акцентують увагу на втраті об-
ліковими працівниками домінантних позицій в об-
робленні економічної інформації, вказують на те, що 
дані функції будуть виконуватися спеціальним про-
грамним забезпеченням. Інші дослідники, навпаки, 
підкреслюють необхідність якісних змін у підготовці 
бухгалтерів. Розвиток цифрових технологій підви-
щує цінність компетенцій у сфері бухгалтерської ді-
яльності, а також суміжних областей. Це пов’язано 
як з факторами розвитку цифрової економіки, так і 
зі зростанням ролі дескриптивної методології бух-
галтерського обліку та поширенням професійного 
судження [11, с. 60].

Д. В. Георгієва [13] слушно зазначає, що воло-
діння знаннями щодо використання інформаційно-
комунікаційних технологій в обліковому процесі слід 
розглядати як базову компетенцію, а не як перевагу 
в обробленні масиву даних. Крім цього, цифровіза-
ція економічних та облікових процесів приводить 
до збільшення набору компетенцій, якими має во-
лодіти обліковий працівник. Дослідниця стоїть на 
засадах існування причинно-наслідкового зв’язку 
між вимогами працедавців з точки зору професійних 
обов’язків облікових працівників та рівня їх цифро-
вих компетенцій.

Зміни в системі бухгалтерського обліку, що ви-
значені впровадженням в обліковий процес інфор-
маційно-комунікаційних технологій, мають значний 
вплив на перелік професійних компетенцій, якими 
повинен володіти обліковий персонал. Бухгалтер-
ський облік в умовах цифрової економіки потребує 
гнучкості облікового процесу та відповідних знань 
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від працівників бухгалтерії при впровадженні та ви-
користанні інформаційних систем і технологій ново-
го покоління з метою формування своєчасної, досто-
вірної інформації про діяльність підприємства [8].

В умовах цифровізації господарських та облі-
кових процесів значно розширюються можливості 
облікового персоналу, при цьому збільшується пе-
релік необхідних йому компетенцій для вирішення 
облікових та управлінських завдань. Це вимагає по-
силення орієнтації підготовки облікових працівни-
ків на вирішення актуальних завдань обліку, аналізу, 
оподаткування, контролю, аудиту. Професійні компе-
тенції фахівців із вказаних сфер, окрім традиційних, 
мають включати знання та компетенції із сучасних 
організаційно-технічних і технологічних рішень, 
пов’язаних з Інтернет-технологіями, сучасною IT-
інфра структурою, аналітичними платформами, сис-
темами комунікацій, засобами ведення віддаленої 
документації для успішного виконання професійних 
функцій тощо.

Отже, цифровізація економіки характеризуєть-
ся масштабним упровадженням інформаційно-кому-
нікаційних технологій в облікові, контрольні й аналі-
тичні процеси, що в жодному разі не зменшує важли-
вості облікової професії, проте висуває нові вимоги 
до професійних компетенцій облікових працівників: 
гнучкість у навчанні; новації в підходах до оброблен-
ня інформації; налагодження та підтримання ділових 
комунікацій; інноваційні методи обробки даних об-
ліку; контроль та аналіз за допомогою програмних 
продуктів.

Таким чином, цифровізація господарських і 
управлінських процесів та впровадження ін-
формаційно-комунікаційних технологій в об-

ліковий процес приводить до необхідності уточнення 
мети, завдань, функцій, об’єктів і методів бухгалтер-
ського обліку. Модифікація базових понять бухгал-
терського обліку зумовлена появою нових об’єктів 
цифрової економіки та можливістю підвищення опе-
ративності оброблення не тільки фінансової, але й 
нефінансової інформації за допомогою інформацій-
но-комунікаційних технологій. 

Щодо мети бухгалтерського обліку, то в умовах 
розвитку цифрової економіки зберігається її базо-
вий зміст – надання користувачам інформації, про-
те підвищуються вимоги до якісних характеристик 
облікових даних, зокрема щодо їх оперативності та 
релевантності. 

Застосування цифрових технологій в обліко-
вому процесі свідчить про трансформацію системи 
бухгалтерського обліку в масштабнішу обліково-
аналітичну систему, покликану виконувати більшу 
кількість завдань, що дає підстави стверджувати про 
виконання бухгалтерським обліком консолідаційної, 
креативної та прогностичної функцій. 

Зміни в комбінації факторів виробництва, які 
виконують забезпечувальну функцію у господар-
ських процесах приводять до посилення значення 
таких об’єктів обліку, як цифрові дані, криптоакти-
ви, нематеріальні активи, нові види розрахунків, со-
ціальні й екологічні активи тощо. Визначені фактори 
зумовлюють зростання методів оброблення обліко-
вої інформації, які забезпечують оброблення облі-
кових даних у режимі реального часу, обмін даними 
в електронному вигляді, застосування програмних 
стандартів передавання звітних даних, використання 
«хмарних технологій» та засобів штучного інтелекту, 
економетричних методів і методів математичного 
моделювання для вирішення облікових завдань. 

Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій дає можливість вибору оптималь-
ного формату розкриття звітної облікової ін-

формації, водночас приводить до зростання набору 
професійних компетенцій, якими повинні володіти 
фахівці з обліку.                    
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