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Стрімкий розвиток технологій призводить до кардинальних змін в організації 

діяльності значної кількості суб’єктів господарювання. Характеризуючи діяльність 

сучасного підприємства, все частіше використовуються такі поняття, як хмарні технології, 

концепцію Інтернет речей. Крім того, ці нововведення, які швидко змінюють сферу бізнесу, 

активно запроваджуються в практичну діяльність бухгалтерів, спричиняючи тим самим 

зміни в самому процесі організації бухгалтерського обліку. 

За результатами проведеного дослідження Дж. Жучевич визначала найбільш важливі 

сучасні тенденції бухгалтерського обліку, узагальнивши їх у 16 пунктах [1,с.193–194]. Крім 

тенденцій, які пов’язані з удосконаленням теорії (введення соціальних та екологічних 

проблем до предметної області бухгалтерського обліку) та методики (створення нової оцінки 

об’єктів, таких, як значення образу індивіда, цінність інформації тощо) обліку, науковцем 

визначені також й такі, що розкривають організацію обліку: lean accounting (ощадливий 

облік); хмарні технології (облік «у хмарі», «хмарний» облік); аутсорсинг бухгалтерських 

послуг; оффшорінг бухгалтерських послуг [1,с.194].  

Концепція «ощадливого обліку» належить до всіх складових організації обліку: 

методичної (змінюються методи обліку різних об’єктів); технологічної (вносяться зміни до 

форм первинних документів, коригується внутрішня звітність, змінюються підходи до 

організації внутрішнього контролю); організаційної (переглядаються підходи до організації 

роботи обліковців) [2,с.19;4]. Існують й інші точки зору щодо розгляду «ощадливого обліку», 

який має важливе значення для ефективної реалізації ощадливого виробництва на 

підприємстві [3,с.28]. Проте, незважаючи на наявність різних підходів, розвиток організації 

обліку в контексті використання концепції ощадливості набуває популярності.  

На сучасному етапі Інтернет перетворився з платформи, що з’єднує комп’ютери, в 

мережу інтерактивних обчислювальних платформ, відомих під назвою «хмара». Сьогодні ж 

більшість підприємств здійснює свою діяльність з хмарним програмним забезпеченням. 

Дві останні наведені Дж. Жучевич тенденції за своєю сутністю є проявом аутсорсингу, 

що представляє собою одну з основних тенденцій розвитку організації бухгалтерського 

обліку в Україні. Зростає кількість суб’єктів господарювання, які звертаються до 

аутсорсингу як інструменту для зниження витрат, підвищення продуктивності праці та 

підвищення їхньої здатності конкурувати на ринку.  

До основних переваг, які отримає підприємство, передаючи бухгалтерський облік на 

аутсорсинг, належить скорочення чисельності бухгалтерського персоналу, зокрема, 

зниження витрат на заробітну плату, зниження ризику шахрайства або розкрадання, 

скорочення інвестицій в обладнання (комп’ютери, файлові сервери) та спеціалізоване 

бухгалтерське програмне забезпечення, дозволяє працівникам зосередити увагу на основних 

видах діяльності, залучення висококваліфікованих фахівців. 
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