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modern scientific thought. Abstracts of X International Scientific and 
Practical Conference. Vancouver, Canada 2020. Р. 189–192. 

РОЗВИТОК DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Л. В. Кононенко, к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, 
обліку та оподаткування 
Центральноукраїнський національний технічний університет 

Сьогодні людство знаходиться біля витоків четвертої про-
мислової революції, яка фундаментально змінює усі сфери 
життя. Цифрова (digital) економіка виступає основою Четвертої 
промислової революції, яка «за масштабом, обсягом та склад-
ністю … не має аналогів у всьому попередньому досвіді люд-
ства» [7] і передбачає активне впровадження інновацій та інфор-
маційно-комунікаційних технологій в усі види економічної 
діяльності та сфери життя.  

Аналітики Глобального центру цифрової трансформації біз-
несу (Global Center for Digital Business Transformation) швей-
царського Інституту розвитку менеджменту IMD і компанії 
Cisco публікують звіти про стан світової економіки з викорис-
танням «образу цифрового вихору, який затягує у воронку 
галузь за галуззю» [5]. При цьому спостерігається свого роду 
«сепарація економіки, коли частина бізнесу, яка легко автомати-
зується, йде з поля зору, а на її місці з’являються інші» [5]. В 
останні роки у цифровий вихор потрапила і фінансова сфера (у 
тому числі і бухгалтерський облік), послуги якої багато у чому є 
інформаційними і легко реалізуються з використанням цифро-
вих фінтеховскіх інструментів.  

Розвиток digital-технологій є складним процесом, який 
обумовлює трансформацію певної галузі. Відбувається свого 
роду сепарація економіки, коли частина діяльності бізнесу, яка 
легко автоматизується, йде з поля зору, а на її місці з’являються 
інші. Від розвитку digital-технологій перш за все виграють 
галузі, які пов’язані із наданням послуг (де необхідно мислення, 
творчість, людська участь). До таких сфер відноситься і бухгал-
терський облік. При цьому відбуваються кардинальні зміни у 
процедурах його організації і ведення. Очікується, що під впли-
вом розвитку digital-технологій відбудеться зростання якісних 
характеристик обліку. це, у свою чергу, повинно привести до 
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підвищення якості та рівня ефективності процесу управління 
підприємством.  

При дослідженні digital-технологій, які мають вплив на 
трансформування бухгалтерського обліку доцільно звернути 
увагу на штучний інтелект (Artificial intelligence), хмарні техно-
логії і обчислення (Cloud technologies and computing), великі дані 
(Big Data) і блокчейн (Blockchain).  

Штучний інтелект (Artificial intelligence) – це інтелектуальна 
комп’ютерна система, яка наділена можливостями розпізнаван-
ня мови, навчання і рішення проблем [1]. Artificial intelligence 
доцільно використовувати для вирішення завдань, які регулярно 
повторюються (управління дебіторською та кредиторською 
заборгованістю, витратами, грошовими потоками і т. д.) і вирі-
шення нестандартних завдань (управління товарними потоками, 
створення прогнозних моделей, встановлення шахрайських 
схем). 

Хмарні технології та обчислення (Cloud technologies and 
computing) – «це сукупність технологій які пов’язані між собою, 
складають єдиний комплекс обробки даних і передбачають 
постійне зберігання інформації на серверах в мережі Інтернет з 
її кешуванням на персональних комп’ютерах або гаджетах» 
[3, c. 152]. Ці digital-технології можна розглядати як послуги 
інтернет-сервісу. Використання Cloud technologies and computing 
доцільні у разі необхідності резервного копіювання інформації, 
контролю і розширення доступу до інформації.  

Слід зазначити, що сьогодні спостерігається розширення 
ринку online бухгалтерії з використанням Cloud technologies and 
computing (Myob, Xero, FreshBooks, Liquid, QuickBooks online, 
Tuch.ua, «1С: Зарплата і управління персоналом» і т. д.).  

Використання хмарних технологій дозволяє сконцентрувати 
технічні обчислювальні ресурси, ІТ-фахівців та програмне за-
безпечення у загальній хмарі, що дозволяє економити кошти і 
підвищити прозорість обліку, зменшити трудомісткість форму-
вання звітності суб’єктів господарювання та контрольних 
заходів. 

Великі дані (Big Data) – це сукупність програмних і апарат-
них методів, способів і засобів (комп’ютерних програм), які 
реалізують одну або кілька когнітивних функцій еквівалентних 
відповідним когнітивних функцій людини. Застосування цієї 
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технології доцільно при веденні управлінського обліку, форму-
вання звітності, аналізі договорів, управлінні ризиками тощо.  

Блокчейн (Blockchain) (також відомий як технологія розпо-
діленої бухгалтерської книги) – це «розподілена база даних, яка 
складається з окремих блоків, з’єднаних у вигляді безперерв-
ного ланцюжка, в якій зберігаються всі транзакції які коли-не-
будь відбувалися» [2, c. 207]. Особливістю є те, що блоки, які 
складають ланцюжок, обов’язково містять у собі тимчасову 
мітку і посилання на попередній блок. Такий підхід призводить 
до кардинальних змін у «алгоритмі обробки інформації з мо-
менту отримання первинного документа до складання звітності» 
[6].  

Основними перевагами застосування digital-технологій при 
здійсненні облікових процедур є: обробка і збереження великої 
кількості однакових у структурному плані одиниць облікової 
інформації; можливість здійснення вибірки необхідної інформа-
ції з великої кількості даних; достовірне і безпомилкове здійс-
нення математичних розрахунків; оперативне отримання даних, 
які необхідні для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень; багаторазове відтворення дій тощо.  

З огляду на той факт, що система обліку є складовою системи 
управління [4], використання digital-технологій дозволяє вирі-
шити проблему точності формування та оперативності забезпе-
чення облікової інформації користувачів для обґрунтованого 
прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень.  

Список використаних інформаційних джерел 

1. Великанова М. М. Штучний інтелект: правові проблеми та ризики 
[Електронний ресурс] // Вісник Національної академії правових 
наук України. 2020. Т. 27, № 4. С. 220–238. – URL: http://nbuv. 
gov.ua/UJRN/vapny_2020_ 27_4_15 (дата звернення: 11.08.2021).  

2. Кононенко Л. В. Організація обліку і аудиту розрахунків за подат-
ками та платежами в умовах використання сучасного інформацій-
ного забезпечення [Електронний ресурс] // Вісник Чернівецького 
торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. 
Вип. 1–2. С. 202–210. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-
2_19 (дата звернення: 11.08.2021).  

3. Пилевич Д. Трансформація системи бухгалтерського обліку в умо-
вах розвитку цифрових технологій [Електронний ресурс] // Проб-
леми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3. С. 149–157. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2020_3_19 (дата звернення: 
12.08.2021).  



208 – © ПУЕТ – 

4. Савченко В. М. Система бухгалтерського обліку як складова систе-
ми управління [Електронний ресурс] // Наукові праці Кіровоград-
ського національного технічного університету. Економічні науки. 
2010. Вип. 18 (2). С. 27–33. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
Npkntu_e_2010_18% 282%29__7 (дата звернення: 11.08.2021).  

5. Славин Б. Цифровая сепарация экономики [Електронний ресурс]. – 
URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/08/30/838213-
separatsiya-ekonomiki (дата звернення: 12.08.2021).  

6. Соколов Я. В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней : 
учеб. пособие для вузов. Москва : Аудит. ЮНИТИ, 1996. 638 с.  

7. Шваб Клаус. Технологии Четвертой промышленной революции : 
[пер. с англ.] / Клаус Шваб, Николас Дэвис. Москва : Эксмо, 2018. 
320 с. : ил. (Top Business Awards).  

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Д. В. Максименко, к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування та маркетингу 
Мукачівський державний університет 

Деталізація процедур дослідження комплексного економіч-
ного потенціалу підприємства обумовлює необхідність аналізу 
ресурсів економічного потенціалу підприємства, рівня економіч-
ного та ефективності використання економічного потенціалу 
підприємства, ризику, синергії та ін. 

Поєднання перспективного і ретроспективного видів аналізу 
комплексного економічного потенціалу підприємства дозволяє 
досліджувати його з системних позицій та в динаміці. 

Одним із важливих напрямків аналізу економічного потен-
ціалу є вивчення рівня ефективності його використання. Визна-
чення ефективності як економічної категорії викликає чимало 
дискусій. Проблема полягає в складності досліджуваної кате-
горії та неоднозначності концептуальних і методичних підходів 
до її виміру. Разом з тим, в економічній літературі та госпо-
дарській практиці поняття економічної ефективності визнача-
ється як результат співвідношення бажаного ефекту до опти-
мальної величини витрат або ресурсів. 

Для встановлення критеріїв оцінки ефективності викорис-
тання комплексного економічного потенціалу підприємства 
необхідно обґрунтування багаторівневої матриці взаємопов’яза-
них оціночних характеристик (кількісних і якісних показників), 
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