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На початку ХХІ століття умови виробництва у світі почали різко 

змінюватися, розпочалася чергова, уже четверта промислова революція. 
Процеси виробництва стали глобалізованими, широко використовуються 
інтернет і хмарні технології. Автоматизовані та роботизовані системи і 
технології перетворилися із допоміжного засобу праці у альтернативну 
технологію виробництва.  

Велику частину процесів здійснюють автоматизовані технологічні лінії, а 
працівники виконують обслуговування обладнання. Така зміна потребує 
переосмислення і належної оцінки як з боку економічної теорії, так із боку 
бухгалтерського обліку. Настає час діджиталізації обліку. Дослідження 
методичних аспектів автоматизації обліку та застосування інформаційних 
систем в бухгалтерському обліку проводили Ф. Ф. Бутинець, С. О. Власюк, 
В. М. Жук, С. В. Івахненков, Л. О. Терещенко та інші.  

Діджиталізація, яка позиціонується як якісно новий тип інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, що охоплюють і  змінюють всі сфери 
сучасного виробничого та суспільного життя, хоча і знаходиться в процесі 
формування, вже сьогодні володіє потужним потенціалом, що надає при його 
реалізації шанс на досягнення і компаніями, і країнами лідируючих позицій за 
ключовими напрямами соціально-економічного розвитку [1, с.5].  

В сучасному світі досить часто плутаються поняття «цифрової 
трансформації» з «автоматизацією» або навіть з «оцифруванням даних». Однак 
це тільки частина процесу діджиталізації – тобто цифровий трансформації. З 
нарощуванням технологічних потужностей і обсягів інформації стало 
зрозуміло, що самі по собі зібрані дані і системи автоматизації ще не дають 
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позитивного ефекту, навпаки вони вимагають ресурсів, уваги, обслуговування. 
Тому увагу почали приділяти розбудові ефективних процесів використання всіх 
технологічних можливостей з метою розвитку бізнесу та суспільства. 

 
Таблиця 1 Підходи до визначення поняття «Діджиталізація»* 

№ Рік Джерело Визначення 
1 2015 BMWi Повна оцифровка всіх секторів економіки та суспільства, а 

також можливість збирати відповідну інформацію, аналізувати 
та переводити цю інформацію в дії. Зміни приносять переваги та 
можливості, але вони створюють абсолютно нові виклики. 

2 2005 Bowersox et 
al. 

Процес трансформації бізнесу для оцифрування операцій 
та формування нового розширеного ланцюга взаємодії. Завдання 
керівництва полягає в реенергетиці компанії, яка може бути 
успішною, охопивши потенціал всіх інформаційних технологій у 
всьому ланцюзі поставок 

3 2011 Westerman 
et al. 

Використання технології для кардинального підвищення 
продуктивності підприємств – стає гарячою темою для компаній 
по всьому світу. Керівники в усіх галузях промисловості 
використовують такі цифрові досягнення, як аналітика, 
мобільність, соціальні медіа та розумні вбудовані пристрої – та 
покращують їх використання такими традиційними 
технологіями, як ERP – щоб змінити відносини з клієнтами, 
внутрішні процеси та ціннісні пропозиції. 

4 2013 PwC Цілеспрямована і тривала цифрова еволюція компанії, 
бізнес-модель, процес ідеї чи методологія. 

5 2014 Mazzone Фундаментальна трансформація всього бізнесу в світі через 
створення нових технологій на базі Інтернет, що має 
фундаментальний вплив на суспільство загалом. 

6 2015 Bouеe and 
Schaible 

Послідовне оцифровування всіх секторів економіки та 
адаптація гравців бізнесу до нових реалій цифрової економіки. 

*Джерело: складено за [4] 
 
Автоматизація управління підприємством – об’єктивний процес, який є 

основою створення високоорганізованого середовища, що має об’єднувати 
інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні 
технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації. Це дасть змогу на 
якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз 
стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково-обґрунтовані 
управлінські рішення. Сьогодні існують альтернативи автоматизованого 
ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, кожна організація обирає той 
варіант, який найбільше задовольнить потреби щодо обліку господарської 
діяльності.  

Причини, які спонукають підприємства вводити інформаційні системи, 
обумовлені прагненням збільшити продуктивність щоденних робіт та усунути 
їх повторне виконання, а також плануванням за рахунок прийняття 
раціональних та оптимальних рішень підвищити ефективність управління 
підприємством.  
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Найпоширенішим програмним забезпеченням для автоматизації обліку на 
сьогодні є програмні продукти системи 1С:Підприємство 8, зокрема, 
конфігурація «Бухгалтерія 8 для України». Серйозну конкуренцію, на наше 
переконання, цим прикладним рішенням складе нова лінійка програм під 
брендом «BAS», зокрема, програма «BAS Бухгалтерія. ПРОФ».  

 
Рис. 1 – Програмне забезпечення для автоматизації обліку [1] 

 
«BAS Бухгалтерія» призначена для автоматизації бухгалтерського і 

податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) 
звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: 
гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво 
і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного 
законодавства України [2. c.120].  

«BAS Бухгалтерія» забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед 
бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю 
відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних 
документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна 
використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, 
а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, 
вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.  

Особливо перспективним з точки зору діджиталізації обліку та управління 
підприємством, на нашу думку, є використання програмного рішення ERP-
класу – «BAS ERP». ERP – організаційна стратегія інтеграції виробництва і 
операцій управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту і 
управління активами, орієнтована на безперервну оптимізацію ресурсів 
підприємства за 95 допомогою інтегрованого пакету прикладного ПЗ, яке 
забезпечує загальну модель даних і процесів для всіх сфер діяльності [3].  «BAS 
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ERP» є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних 
систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення 
розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та 
середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особливу увагу під 
час розробки було приділено реалізації функціональних можливостей, 
затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з 
технічно складним виробництвом. Дане прикладне рішення забезпечує 
управління наступними бізнес процесами:   

управління фінансами;   
бюджетування;   
моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства;   
регламентований облік;   
управління персоналом і розрахунок заробітної плати;   
управління виробництвом;   
управління витратами і розрахунок собівартості;   
організація ремонтів;   
управління продажами;   
управління взаємовідносинами з клієнтами;   
управління закупівлями;  
управління складом і запасами.  

Використання сучасного програмного забезпечення вимагає значного 
підвищення кваліфікації облікового персоналу, розвитку фахових компетенцій. 
Відповідно до цих компетенцій потрібно формувати перелік курсів та завдань 
практики для студентів чи слухачів курсів, які спрямовані на працевлаштування 
в сфері автоматизації обліку та бізнесу [4].  

Економіка України має як прикладний і теоретичний, так і законодавчий 
базис для того, щоб зміцнити свої позиції серед країн світу. Проте її 
діджиталізація поки що має переважно інноваційний характер. Тому 
обов’язковою вимогою для національної економіки є поєднання теоретичних 
досліджень із сучасними потребами й можливостями стейкхолдерів.  

Отже, в умовах нової економіки, під час жорсткої конкуренції, швидкого 
старіння технологій, професій, ідей, проникнення Інтернету в усі частини 
економіки, діджиталізація вийшла на новий рівень важливості для бізнес-
організацій. Для підтримки конкурентоспроможності підприємства 
підприємствам необхідно використовувати можливості діджиталізації за всіма 
можливими напрямками та формами: клієнтський досвід; партнерство та 
колаборація; робота з даними; впровадження інновацій; HRстратегія та 
культура; управління цінністю тощо.  
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Трансформація змісту теорії бухгалтерського обліку і облікових практик 

зумовлена розвитком інформаційних та комп’ютерних технологій, 
математичного моделювання, модернізацією систем управління економічними 
процесами. Існування запиту на єдиний інформаційний простір стає ознакою 
цифрової епохи. Таким чином, траєкторія розвитку бухгалтерського обліку 
повинна втілювати досягнення сучасних цифрових технологій, 
фундаментальної і прикладної науки.  

Консолідація функції ІТ з основними вимогами розвитку термінологічної 
та змістовно-практичної основи бухгалтерського обліку здатна забезпечити 
інформаційну модернізацію сучасних економічних процесів.  

Теорія і практика бухгалтерського обліку, професія бухгалтера взагалі 
розвиваються і змінюються в сучасних умовах інтеграції з ІТ-технологіями. 
Представники професії мають володіти інструментами та компетенціями, щоб 
бути конкурентними в цифровому суспільно-економічному середовищі. 
Фінансові послуги, включаючи бухгалтерський облік, будуть розвиватися і 
ставатимуть більш залежними від ІТ-технологій, про що свідчить політика 
керівництва держави [3].  

Забезпечення електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів та 
розвиток інтероперабельності є головним викликом для розвитку електронного 
врядування в Україні. Інформація стає головним джерелом 
конкурентоспроможності. Збір, опис, зберігання та обробка даних дозволяє 
отримувати цінну інформацію для використання в економічних процесах. Але 
використання цифрового мислення не зосереджено виключно на нових 
технологіях. Більшу цінність отримує здатність фахівця оцінювати, синтезувати 
аналітичні висновки і стратегічні пропозиції. Тому ефективним може стати 
саме поєднання новацій технологічного характеру (блокчейн, штучний 
інтелект, BigData) та облікових компетентностей [6].  

Розвиток бухгалтерського обліку за умови цифровізації суспільно-
економічних відносин здебільшого пов'язаний із впровадженням ІТ-


