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ВПЛИВ DIGITAL-ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ФОРМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Незважаючи на той факт, що категорія «форма бухгалтерського обліку» 

належить до фундаментальних облікових категорій і вивчається вже достатньо 

тривалий час, у сучасній нормативній та науковій літературі відсутнє її 

однозначне трактування. Більшість сучасних наукових підходів базується на 

припущенні, що форма бухгалтерського обліку визначається системою регістрів 

[1, 2, 3, 5]. Виключення становить визначення Я.В. Соколова, який зазначає, що 

форма бухгалтерського обліку – це «алгоритм обробки інформації від моменту 

отримання первинного документа до складання звітності, тобто форма – те, що 

лежить між документом і звітністю» [6]. На нашу думку, саме цей підхід є 

найбільш виваженим (той факт, що сьогодні форма бухгалтерського обліку 

визначається системою регістрів не є правомірним ні для минулого ні для 
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майбутнього). Крім того, при дослідженні етапів розвитку форм бухгалтерського 

обліку є доцільним розглядати їх з двох ракурсів:  

- за порядком оформлення (меморіально-ордерна, журнально-ордерна, 

журнал-головна тощо);  

- за видом засобу, який використовується для його ведення (паперова, 

комп’ютерна тощо).   

Зміни форм бухгалтерського обліку завжди були пов’язані із прагненням 

людства оптимізувати процес обробки та надання облікової інформації. При 

цьому в основу цих змін були покладені інноваційні зміни у інших сферах. Слід 

зазначити, що після зміни форми бухгалтерського обліку за видом засобу, який 

використовується для його ведення, відбувається інноваційна зміна форми 

бухгалтерського обліку за порядком оформлення. Отже, розвиток форм 

бухгалтерського обліку за видом засобів для ведення бухгалтерського обліку та 

за порядком оформлення відбувався у певній послідовності. 

Перехід на нову форму обліку суб’єктами господарювання завжди 

здійснювався і здійснюється поетапно і нерівномірно. Так, за даними форуму 

газети «Все про бухгалтерський облік» станом на липень 2020 року лише 82% 

респондентів використовують при веденні бухгалтерського обліку комп’ютерні 

бухгалтерські програми, 8 % – застосовують часткову автоматизацію облікових 

процедур, а 10% – паперову журнально-ордерну форму обліку [7]. Крім того, 

анкетування бухгалтерів щодо форми бухгалтерського обліку, яка 

використовується на підприємстві дозволило встановити, що сьогодні деякі 

суб’єкти господарювання ведуть бухгалтерський облік «вручну» [4]. Інші 

суб’єкти господарювання починають впроваджувати у практику digital-інновації 

які дозволяють створювати digital-бухгалтерії. При цьому вибір форми 

бухгалтерського обліку пов'язаний з вибором комп’ютерного і програмного 

забезпечення.  

В умовах застосування digital-технологій відбувається трансформація 

системи бухгалтерського обліку, що у свою чергу призводить до підвищення 

якості та рівня ефективності процесу управління.  

Перспективним напрямом впровадження digital-інновацій є використання 

«блокчейна», який є розподіленою базою даних (складається з окремих блоків, 

які з'єднані у вигляді безперервного ланцюжка) де зберігаються всі транзакції [8]. 

Ці блоки обов'язково містять у собі тимчасову мітку і посилання на попередній 

блок. У теорії ланцюжок, який формується з блоків може бути нескінченними, 

однак на практиці він обмежуються технічними можливостями.  

Застосування digital-інновацій в обліку є перспективним напрямом його 

подальшого розвитку, який призведе не тільки виникнення принципово нової 

форми обліку, а і дозволить усунути ті вади, які притаманні спеціально 

створеним для ведення бухгалтерського обліку програмним продуктам в основу 

яких покладено використання типових регістрів (сучасні автоматизовані 

(комп’ютерні) форми ведення бухгалтерського обліку «запозичили» ті недоліки, 

які притаманні відповідним формам паперового обліку [9]).  
 

 



425 

 

Список використаних джерел 

1. Гоголь Т. Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в 

Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 7. С. 10-19. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_7_3(дата звернення: 22.11.2020). 

2. Гофман Г. А. Очерки развития форм бухгалтерского учёта. М.: Финансы, 1966. 122 с. 

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-XIV URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14(дата звернення: 16.11.2020). 

4. Кононенко, Л., Назарова, Г. Форми бухгалтерського обліку: ретроспектива та 

сучасність. Економічний простір, 2020 р, (157), 89-96. 

5. Муравський В. В. Регістри, форми обліку та комп’ютерно-комунікаційні 

технології.  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 

Економічні науки. 2017. Вип. 32. С. 231-239. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2017_32_25 (дата звернення: 22.11.2020). 

6. Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для 

вузов. М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. 638 с. 

7. Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк" URL: 

http://vobu.ua/forum/viewtopic.php?t=24613&p=694510 (дата звернення 25.11.2020) 

8. Хандрамай А.А., Васильева М.К., Люкина А.Ю. Блокчейн в аудиторской деятельности 

// Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 2-2. С. 132-136; URL: https://science-

pedagogy.ru/ru/article/view?id=1879 (дата обращения: 11.11.2020). 

9. Хомин П. Вади форм бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 

12. С. 44-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_12_6 (дата звернення 12.11.2020). 

 

 

 
УДК 657.1.011.56 

Кундря-Висоцька Оксана Петрівна, 

к.е.н., професор, професор кафедри 

 облікових технологій та оподаткування, 

Університет банківської справи,  

м. Львів, Україна 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНИХ БІЗНЕС-

КОМУНІКАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Інформатизація суспільно-економічних відносин суттєво впливає на бізнес, 

усіх його учасників та якість життя загалом. Усе це не просто трансформує 

суспільство, але і сприяє перебудові самого процесу відносин між його членами. 

Відтак, сучасний бухгалтерський облік як інформаційна система динамічно 

розвивається під впливом викликів інтелектуального суспільства. Йдеться про 

те, що швидкість проникнення цифрової реальності в практику бухгалтерського, 

податкового обліку вища, ніж впровадження виробничих технологій у бізнесі. У 

зв’язку з цим суттєво міняється інформаційна інфраструктура сучасних бізнес-

комунікацій, оскільки цифрові технології пропонують все нові та сучасні методи 

автоматизації облікових потоків. 




