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У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку бухгалтерського обліку в
контексті зміни технологічних укладів. Нині у вітчизняній економічній науці створена
достатньо цілісна науково обґрунтована концепція організації бухгалтерського обліку в
комп’ютерному середовищі, заснована на моделюванні бухгалтерського обліку при
проектуванні програмного забезпечення для автоматизованих систем бухгалтерського
обліку, що є характерним для п’ятого технологічного укладу.

Врахування особливостей шостого технологічного укладу підтверджує необхідність
подальших розробок у сфері бухгалтерського обліку в контексті використання хмарних
технологій для проведення господарських операцій, блокчейну та штучного інтелекту.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития бухгалтерского

учета в контексте смены технологических укладов. Сейчас в отечественной экономической
науке создана достаточно целостная, научно обоснованная концепция организации
бухгалтерского учета в компьютерной среде, основанная на моделировании
бухгалтерского учета при проектировании программного обеспечения для
автоматизированных систем бухгалтерского учета, что характерно для пятого
технологического уклада.

Учет особенностей шестого технологического уклада подтверждает необходимость
дальнейших разработок в области бухгалтерского учета в контексте использования
облачных технологий для проведения хозяйственных операций, блокчейна и искусственного
интеллекта.
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DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE CHANGE

OF WAVES OF INNOVATION
The article deals with the current state and trends of accounting development in the context

of technological changes. Today, in the domestic economic sciences, a rather holistic,
scientifically grounded concept of accounting organization in the computer environment is
created, based on the simulation of accounting in the designing of software for automated
accounting systems, is typical of the fifth technological structure.

Taking the features of the sixth waves of innovation confirms the need for further developments
in the field of accounting in the context of the use of cloud technologies for business operation,
the use of block chain and artificial intelligence.
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Дослідження особливостей розвитку технологічних укладів та сучасних глобалізаційних
процесів надають можливість визначити стан бухгалтерського обліку і тенденції його розвитку.
Обробка даних у процесі бухгалтерського обліку відбувається за допомогою комп’ютерних
програм з аналітичними можливостями. Зазначаючи прогрес у розвитку програмного
забезпечення, пов’язаний з новими можливостями використання комп’ютерної техніки й
Інтернет-технологій, потрібно підкреслити відсутність якісного ривка в розробці технологій
штучного інтелекту.

Незважаючи на вагомі і потужні розробки в частині програмного забезпечення
автоматизованої системи бухгалтерського обліку (далі – АСБО), світові тенденції вимагають
запровадження нових, більш ефективних технологій. Тому дослідження основних перспектив
розвитку бухгалтерського обліку та переваг використання систем штучного інтелекту є
обґрунтованим і закономірним питанням з метою висвітлення можливостей його
впровадження у сферу бухгалтерського обліку з наступною розробкою єдиних методологічних
і методичних принципів побудови для ефективного його функціонування в умовах шостого
та сьомого технологічних укладів.

Теоретико-методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання і теорія
системних досліджень. У процесі вивчення особливостей та перспектив розвитку
бухгалтерського обліку в умовах зміни технологічних укладів використано методи аналізу та
синтезу, індукції та дедукції, аналогії, абстрагування та конкретизації.

Метою цієї статті є дослідження особливостей сучасного стану та перспектив розвитку
бухгалтерського обліку в умовах зміни технологічних укладів.

Завдання дослідження полягає у вивченні підходів до автоматизації бухгалтерського обліку
та тенденцій застосування новітніх технологій, зокрема блокчейну, штучного інтелекту, хмарних
технологій.
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Дослідженням технологічних укладів та економічних перспектив України займався
Є. А. Єрохін. Проблеми автоматизації системи управління діяльністю господарюючих
суб’єктів, моделювання і проектування автоматизованих систем управління підприємством
розглядалися в роботах Б. В. Алахова, В. М. Жеребіна, В. М. Ісакова, В. Б. Лібермана,
М. В. Мельник, Б. Е. Одінцова, В. Ф. Палія, Ю. А. Ратмірова, Р. С. Рашитова, А. Н. Романова,
B. C. Рожнова, Е. Н. Хотяшова, Д. В. Чистова, Е. Л. Шуремова та інших вчених. Ці розробки
мають велике теоретичне і практичне значення. Проте більшість розробок цих авторів
присвячена основним чином питанням автоматизації облікової роботи як основної складової
процесу управління підприємством. Питання розробки єдиних методологічних і методичних
принципів побудови АСБО розглядалися у працях В. О. Осмятченка. Проблемам використання
хмарних технологій в економіці та бухгалтерському обліку, зокрема, присвячені напрацювання
таких вітчизняних науковців: І. В. Бакової, К. О. Вольської, А. П. Дикого, Ю. Ю. Дюлічевої,
Р. І. Мачуги, В. А. Соколенко, С. Ю. Робул. Теоретичні підходи використання штучного інтелекту
освітлювалися у дослідженнях М. Р. Лучка.

Зважаючи на вагомі напрацювання та розробки науковців, певні проблеми залишаються
недостатньо вивченими, зокрема, потребує дослідження питання тенденцій розвитку
бухгалтерського обліку в умовах шостого технологічного укладу.

Сучасні глобалізаційні процеси та трансформаційні технологічні рухи значним чином
змінюють облік як систему.

Глобалізація, з одного боку, відкриває перед людством набір можливостей, зокрема
розширення масштабів обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями і капіталом,
взаємодії в гуманітарній сфері та духовного збагачення особистості, з іншого – набір загроз
через розмежування країн на «цивілізаційний центр» та «периферійну зону», поглиблюючи
їхню диференціацію в соціально-економічному і науково-технічному розвитку, а також
скорочення робочих місць у зв’язку з розвитком новітніх технологій. Це стосується і сфери
бухгалтерського обліку.

Основними характеристиками сучасного технологічного укладу є використання сфери
розуму (ноосфери) або біокомп’ютера, сумісного з інтелектом людини.

Тому система обліку, яка існує сьогодні, не має майбутнього без впровадження та
використання нових технологій на практиці.

Питання про технологічні уклади тісно пов’язане з теоріями «довгих хвиль», які
супроводжували становлення і розвиток капіталістичного способу виробництва.
М. Д. Кондратьєв стверджував, що науково-технічна революція розвивається хвилеподібно, і
кожний цикл триває приблизно 45–60 років, здійснивши цим вагомий внесок у створення
зазначених теорій. Упродовж останніх століть в історії технологічної еволюції змінили одна
одну п’ять хвиль і склалося п’ять технологічних укладів [1].

Сьогодні помітнішими стають ознаки наступних – шостого і сьомого – технологічних
укладів. Шостий надає поштовх до нового етапу в розвитку медицини та біотехнологій,
сьомий – до створення технологій «холодного термоядерного синтезу», що має докорінно
змінити енергетичний потенціал земної цивілізації.

Розвиток кожного укладу сприяє сходженню цивілізації на вищий рівень, що створює
наступність в історичному процесі й значно збільшує економічні можливості суспільства.
Істотно ускладнюючи економічні взаємозв’язки та посилюючи їхній нелінійний характер,
технологічні уклади формують відповідну виробничу структуру, яка справляє визначальний
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вплив на процес матеріального виробництва і сферу послуг [1]. Враховуючи зазначене,
кардинальних змін потребує і бухгалтерський облік як інформаційна система.

Вважається доречним почати виклад дослідження бухгалтерського обліку в умовах зміни
технологічних укладів із висвітлення його особливостей у контексті періоду п’ятої хвилі
технологічного укладу, який характеризується розвитком засобів і програм автоматизованої
обробки інформації та бере початок наприкінці 80-х – початку 90-х рр. і пов’язаний з
впровадженням у практику управління підприємством персональних електронно-
обчислювальних машин (далі – ЕОМ) – персональних комп’ютерів (далі – ПК) [2, 3, 4, 5].
Відмітними особливостями ЕОМ, порівняно з обчислювальними машинами, що
використовувалися раніше, були їхні малі розміри, підвищена надійність, простота зміни
конфігурації і, зокрема, розвинені діалогові можливості обробки інформації. Вказані
особливості ПК наблизили засоби автоматизації до кінцевого користувача, що створило реальні
умови для відмови від пакетної обробки облікових даних і переходу до повністю діалогових
технологій. Можливості обробки інформації, пов’язані з впровадженням і використанням у
процесі управління підприємством комп’ютерної техніки, стимулювали розробку і створення
нових програмних засобів, що істотно підвищило інтерес останніх користувачів. Це свідчить
про значний перелом у практиці використання обчислювальної техніки в процесі управління
підприємством, причиною якої стало впровадження в практику роботи комп’ютерної техніки
і технологій. Зазначений революційний етап у розвитку систем автоматизації управління збігся
з початком ринкових перетворень в економіці України. Виникнення нових комерційних
структур, реорганізація діючих підприємств створили новий ринок споживачів програмних
продуктів. Перш за все це стосувалося програмних продуктів у частині бухгалтерського обліку.
Таким чином, початок 90-х рр. для України характерний відчутним попитом підприємств на
розробки, що стосуються використання ЕОМ у процесі управління. Однією із особливостей
цього етапу виступає створення численних програмних продуктів бухгалтерському обліку
власними силами. Проте через високу вартість і тривалість періоду розробки і впровадження
абсолютна більшість подібних програмних продуктів надалі не витримали конкуренцію з
професійно розробленим і тиражованим програмним забезпеченням [6].

На вітчизняних підприємствах проблемною сферою є дублювання принципів пакетних
технологій через неповноцінне використання можливостей діалогової обробки інформації у
програмній системі. Переважаючою стала концепція розподіленої обробки з подальшим
об’єднанням інформації, одержаної з окремих робочих місць, для складання зведеної
фінансової звітності.

Зазначимо, що і до сьогодні для багатьох підприємств інтерес до використання засобів
автоматизації управління визначається, перш за все, вирішенням завдань автоматизації процесу
складання фінансової звітності. Поява розгалужених мереж філіалів, дочірніх фірм багатьох
підприємств привело до виникнення стійкого попиту на так звані корпоративні системи
автоматизації, для яких характерна наявність відповідних технологій обробки даних, що
дозволяють проводити консолідацію інформації, одержаної від філіалів і підрозділів, при
складанні зведеної фінансової звітності [6].

Проте з 1994 р. актуальним стало розширення функцій програмного забезпечення АСБО,
що зумовлено періодом бурхливого розвитку торгівлі та торговельних компаній. Перш за все
це стосується автоматизації функцій оперативного обліку. Як наслідок, у 1995–1996 рр.
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з’явилась велика кількість нових програмних продуктів, орієнтованих на вирішення завдань
оперативного управління продажами і призначених передусім для торговельних фірм [6].

Активне впровадження комп’ютерних технологій у практику бухгалтерської роботи
вимагало розробки нових теоретичних підходів і обґрунтувань проектних рішень для
відповідних програмних продуктів, створення цілісної науково обґрунтованої концепції
моделювання бухгалтерського обліку при проектуванні ПЗ АСБО, заснованої на узагальненні
накопиченого досвіду побудови програмних систем з позицій сучасних інформаційних
технологій.

Разом з тим удосконалення АСБО і відповідного програмного забезпечення залишало
поза увагою розробку аналітичних блоків та програм, що позначилося на обґрунтованості
схвалюваних управлінських рішень і якості всього процесу управління господарською
діяльністю підприємств. Не одержали належного розвитку і програми прогнозного
(перспективного) аналізу. Першими фірмами – розробниками програмних продуктів з
функціями фінансового аналізу стали фірми «Інек» і «Про-інвест ІТ». Розроблені програми
мають ряд можливостей, проте для сучасного інформаційного потоку їх не вистачає. Вирішення
цієї проблеми можливе і перспективне за умови використання систем штучного інтелекту [6].

Разом з тим у контексті п’ятого технологічного укладу в частині бухгалтерського обліку
В. О. Осмятченко виділяє ще один етап у розвитку засобів автоматизації, пов’язаний з подальшим
удосконаленням персональних ЕОМ, і технології їхньої інтеграції на основі локальних
обчислювальних мереж (ЛОМ). Це привело до створення систем, здатних функціонувати в
середовищі ЛОМ і реалізовувати на практиці ідею логічно централізованої бази даних,
доступної в рамках розділення прав доступу всім користувачам АСБО (середина 90-х рр.).

Нині у вітчизняній економічній науці створена достатньо цілісна науково обґрунтована
концепція організації бухгалтерського обліку в комп’ютерному середовищі, заснована на
моделюванні бухгалтерського обліку при проектуванні ПЗ АСБО. Ця концепція заснована на
узагальненні накопиченого досвіду побудови програмних систем з позицій сучасних
інформаційних технологій і підходів до організації облікової роботи на підприємствах.

Революційні перетворення, що відбулися останніми роками у сфері інформаційних
технологій, і привели до масового впровадження в практику управління персональних
комп’ютерів та пов’язаних з ними інтерактивних технологій, розподіленої обробки даних,
заснованих на діалозі клієнт/сервер, вимагають подальшого розвитку теоретичних і
методологічних концепцій побудови програмного забезпечення для автоматизованої системи
економічного аналізу із урахуванням перспектив впровадження штучного інтелекту.

З огляду на це виникає необхідність подальших розробок у сфері не вузькоспеціальних, а
універсальних програм із урахуванням світових технологічних проривів та використанням у
практичній діяльності новітніх технологій бухгалтерського обліку.

На перспективність саме такого підходу вказує достатньо високий ступінь диверсифікації
господарської діяльності багатьох вітчизняних підприємств, велика кількість інформаційних
потоків, що, в свою чергу, викликано необхідністю забезпечення досить стійкої роботи в
складних умовах конкуренції і ринкової економіки.

В умовах шостого та сьомого технологічного укладів система бухгалтерського обліку
потребує значних змін, каталізатором яких стануть технології блокчейну та штучного інтелекту.

Зупинимося на зазначених поняттях. Щодо блокчейну – це база даних, яка для збереження
інформації використовує одразу велику кількість різних серверів. При цьому інформація
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зберігається у спеціально структурованих блоках. Кожен блок «посилається» на попередній,
надаючи таким чином доступ не тільки до власної інформації, але і до тієї, що зберігається у
попередньому блоці. При зміні даних в одному блоці система одразу визначає, що вони
відрізняються від даних у інших блоках, та повідомляє про це. По суті, блокчейн – сам собі
бухгалтер. Особливістю системи є постійна перевірка даних у блоках, сповіщення за умови
їхньої зміни та водночас записування нової інформації у новий блок. Блокчейн – ідеальний
бухгалтерський облік, адже не допускає помилок або умисних маніпуляцій з цифрами шляхом
відслідковування усіх фінансових операцій та сповіщення про всі зміни в режимі реального
часу. Вищезазначене підтверджує необхідність впровадження блокчейну в бухгалтерську
практику. Це тренд, який повільно, але впевнено набуває популярності. Про вагомість
використання цієї технології свідчать можливості її впровадження в діяльність державних
регуляторів США для контролю фінансових операцій. Таким чином, спеціалісти, здатні складати
звітність через систему блокчейн, незабаром цінуватимуться вище, ніж бухгалтери, що
працюють з традиційними програмами обліку [7].

Щодо технології штучного інтелекту, вони використовуються на практиці в різних секторах
економіки. Враховуючи, що ключовою особливістю технологій штучного інтелекту є здатність
обробляти величезні пласти інформації за досить короткий час, її застосування має потужні
перспективи у бухгалтерському обліку, зокрема при зборі, обробці та аналізі даних під час
проведення різноманітних досліджень. До можливостей і переваг належить особливість
самостійно і швидко готувати різноманітні бухгалтерські звіти.

Системи штучного інтелекту вже використовують найбільші аудиторські та фінансові
компанії шляхом програм і мобільних додатків для певних розрахунків та аналізу даних. Такі
технології досі ще використовуються для вирішення вузького кола завдань, але спектр їхніх
можливостей з кожним роком розширюється [7].

Ще однією тенденцією бухгалтерського обліку в умовах шостого технологічного укладу є
використання хмарних технологій, які набувають більшого поширення та мають ряд переваг.
Під хмарними технологіями потрібно розуміти спроектоване та надане у комерційне
користування віртуальне програмне середовище (сервери, комп’ютери, сервіси), розгорнуте
у хмарі на базі обчислювальних потужностей, розміщених у дата-центрах провайдера хмарних
сервісів [8]. Основними категоріями хмарних обчислень є: інформаційні технології як послуга
(IT as а service, ITaaS) та програмне забезпечення (ПЗ) як послуга (Software as а Service,
SааS) [9]. Хмарні технології, зокрема бухгалтерські SaaS-рішення, набувають значної
популярності в Україні.

Перевагами використання хмарних технологій є:
1) миттєвий доступ до інформації у хмарі незалежно від часу і місцезнаходження;
2) ведення бухгалтерського обліку у хмарі підвищує ефективність роботи шляхом

забезпечення чіткого розуміння справ та доступу до даних бухгалтерського обліку в реальному
часі;

3) прискорення обміну даними бухгалтерського обліку;
4) зменшення витрат на придбання серверного обладнання, апаратних і програмних рішень;
5) бухгалтерський облік у хмарі підіймає бізнес-інтелект на новий рівень, оскільки надає

можливості постійного доступу до бухгалтерських даних та їхнього використання для звіряння
та аналізу, формування звітів;

6) хмарне сховище безпечне за умови захисту доступу до даних;



Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2  137

Осмятченко В. О., Олійник В. С. Стан та перспективи розвитку
бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів

7) покращення організації співпраці бухгалтерів з іншими категоріями персоналу та
контрагентами.

До стримуючих факторів розвитку хмарних технологій в Україні потрібно віднести: високу
вартість хмарного програмного забезпечення; проблеми доступу через залежність від
наявності мережі Інтернет.

Серед програм, які надають можливості ведення бухгалтерського обліку в хмарному
сховищі, потрібно зазначити (табл. 1):

Таблиця 1
Програми з можливостями ведення бухгалтерського обліку в хмарному сховищі

Джерело: узагальнено автором на основі [10].

Враховуючи сучасні технологічні зміни та характер глобалізаційних процесів у контексті
шостого і сьомого технологічних укладів, можемо стверджувати про перспективи
запровадження блокчейну і штучного інтелекту в систему бухгалтерського обліку та переваги
використання хмарних технологій. Вищезазначене свідчить про необхідність розробок
організаційно-методичних положень для застосування зазначених технологій на практиці з
метою вирішення конкретних облікових завдань, зокрема створення віртуальних офісів з
відповідними централізованими сховищами первинної і звітної документації.
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