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Статтю присвячено дослідженню актуальності застосування безпаперової бухгалтерії в практичному аспекті діяль<
ності бізнес<суб'єктів.

Доведено, що діюча практика організації безпаперового (автоматизованого) облікового процесу характеризується
складністю, неузгодженістю та недосконалістю законодавчо<регуляторних заходів. Обгрунтовано, що практичне засто<
сування інформаційних технологій уможливлює організацію електронного документообігу облікового процесу. Перма<
нентною компонентою електронного документообігу є електронний документ. Виходячи з теоретичного тлумачення елек<
тронного документу, виокремлено сукупність особливостей безпаперового обліку, яким властиві як переваги, так і недо<
ліки.

Встановлено, що впровадження безпаперової бухгалтерії сприяє значному підвищенню ефективності організації об<
лікового процесу суб'єкта господарювання на інноваційній основі. Електронний документообіг забезпечує поетапне сис<
темне фіксування, обробку та архівацію інформації про здійснювані господарські операції на підприємстві; організацію
електронного обміну інформацією між різними ієрархічними рівнями управління бізнес<суб'єкта; оперативне генеруван<
ня достовірної облікової інформації для ідентифікації аксіологічних стратегічних управлінських ініціатив та ін.

The article deals with the relevance of the paperless accounting use in a practical aspect of the business entities' activity.
We proved the current practice of organizing an automated (paperless) accounting process to be characterized by

complexity, inconsistency and imperfection of legislative and regulatory measures. We also substantiated the practical
application of information technologies to make it possible to organize the electronic document flow of the accounting process.
A permanent component of the electronic document circulation is an electronic document.A set of features of the paperless
accounting, which has advantages as well as disadvantagesis singled out based on the theoretical interpretation of the electronic
document.

Introduction of the paperless accounting isstatedto contribute to a significant increase in the efficiency of the accounting
processorganizationat the business entity on an innovative basis. Electronic document flow provides phased system fixation,
processing and archiving of information about the conducted business operations at the enterprise; organization of electronic
information exchange between different hierarchical levels of the management at a business entity; operational generation of
reliable accounting information to identify the axiological strategic management initiatives, etc.

Ключові слова: безпаперова бухгалтерія, документообіг, електронний документ, облік, до4
кумент, інформаційні технології.
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туалізацією та технічною модернізацією. БезE
заперечним є факт, що когнітивноEінноваційE
ний підхід ведення підприємницької діяльності
створює підгрунтя для трансформації системи
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управління підприємством з урахуванням виE
мог, характерних рис та особливостей інфорE
маційного суспільства. У зв'язку з цим спостеE
рігається домінування впливу новітніх інфорE
маційноEінтелектуальних технологій, які зміE
нюють конфігурацію бізнесу в напрямі електE
ронного спрямування.

Цьому також сприяє Стратегія розвитку
інформаційного суспільства в Україні (на перE
іод 2013—2020 рр.), одним з пріоритетних завE
дань якої є забезпечення сталого розвитку наE
ціональної економіки за допомогою новітніх
інформаційноEкомунікаційних технологій, наE
самперед еEекономіки [17].

У ракурсі актуалізації електронної еконоE
мічної діяльності особливої актуальності наE
буває питання організації та розвитку безпаE
перового бухгалтерського обліку як важлиE
вої складової системи управління підприємE
ством.

Діюча практика організації безпаперового
(автоматизованого) облікового процесу харакE
теризується складністю, неузгодженістю та неE
досконалістю законодавчоEрегуляторних заE
ходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теоретикоEмеE
тодичних та прикладних аспектів щодо застоE
сування інформаційних технологій в обліковоE
му процесі здійснено вітчизняними вченими,
серед яких: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненко,
В.О. Осмятченко, М.С. Пушкар, В.Д. Шквір та
ін.

Відзначаючи практичну значимість та
цінність наукових результатів вчених, слід
зазначити, що на сьогодні існує нагальна поE
треба в подальших досліджень питань щодо
організації безпаперового (автоматизованоE
го) бухгалтерського обліку на підприємE
ствах.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є дослідження особливостей
організації безпаперового бухгалтерського
обліку на підприємствах та характеристика
домінантних складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Активна інтеграція інформаційних техноE
логій в систему бухгалтерського обліку обуE
мовлює трансформацію організації обліковоE
го процесу.

М.С. Пушкар не безпідставно акцентує
увагу, що на сьогодні виникає необхідність
розробки такої теорії обліку, яка дає можE
ливість формувати на практиці систему, здатE
ну генерувати інформацію для повного задоE
волення різних потреб бізнесу в інформації.
Без нової теорії облікова система залишиться
в існуючому нерозвинутому стані, що загроE
жує країні опинитися в світі поза трендом
формування постіндустріального суспільства
[15, с. 16].

Без перебільшення, бухгалтерський облік
є одним із методів пізнання соціальноEекоE
номічних об'єктів, процесів і явищ, який заE
безпечує суб'єктів пізнання переважно
кількісною інформацією про них. Діяльність
у сфері бухгалтерського обліку має велике
суспільне значення, зумовлене вагомістю
економічної інформації, яка ним формуєтьE
ся, у зв'язку з інтегрованістю цієї діяльності
до процесу формування й реалізації еконоE
мічної політики, управління економічними
процесами та суб'єктами господарювання.
Суспільний характер виробництва зумовлює
зростаюче значення економічної інформації
про його результати та суспільне значення
сфери діяльності, яка забезпечує проведенE
ня дослідження у частині формування й розE
криття економічної інформації. ІнституціоE
налізація діяльності у сфері бухгалтерськоE
го обліку має забезпечити передбачуваність
дій учасників цієї діяльності та формування
економічної інформації на яку є суспільний
попит [7, с. 95].

П. Гарньє стверджує, що проблема ефекE
тивності бухгалтерського обліку полягає не в
економії часу на вирішення облікових задач, а
в наданні адміністрації максимально можливої
інформації із задовільною точністю і в мінімальE
но стислі строки. Наукові погляди П. Гарньє про
важливу функціональну місію облікової інфорE
мації в управлінському процесі були аргуменE
товані в законі, що інтерпретувався так: "ЦінE
ність бухгалтерської інформації зменшується
пропорційно квадрату часу, витраченого на її
одержання" [1, с. 113].

У відповідності до парадоксу Л.А. БернE
стайна, чим більше документів, покликаних заE
безпечити інформацією управління, тим більша
невизначеність, пов'язана з прийняттям рішень.
Відповідно, не можна множити без необхідE
ності обсяг бухгалтерських даних, а завдання
добре організованого документообігу полягає
в прискоренні руху документів [16, с. 177—178].

Постіндустріальний розвиток суспільE
ства модернізує систему управління бізнеE
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сом. Останнім часом значної популяризації
набувають процеси трансформації інформаE
ційної інфраструктури підприємства. ВрахоE
вуючи вищезазначене, доцільно наголосити,
що в реаліях сьогодення існують об'єктивні
причини зародження нового етапу менеджE
менту, якому притаманний когнітивноEінноE
ваційний характер. Поява нових складових
компонентів управлінського процесу є наE
слідком еволюції розвитку як системи меE
неджменту, так і національної та світової
економіки.

Відповідно, актуалізується необхідність
впровадження інформаційних технологій
управління бізнесом, що супроводжується поE
силенням потреби автоматизації.

Практичне застосування інформаційних
технологій уможливлює організацію електE
ронного документообігу облікового процеE
су. Перманентною компонентою електронE
ного документообігу є електронний докуE
мент.

Незважаючи на зрозуміле тлумачення поE
няття "електронний документ", доцільно наE
голосити, що в науковому лексиконі існує
безліч точок зору на його інтерпретацію. В
таблиці 1 представлено узагальнення визнаE
чень поняття "електронний документ" з
різних інформаційних джерел (економічних
словників, нормативноEправових документів
та ін.).

Компаратистика понять "електронний доE
кумент", представлених в таблиці 1, дозволяє
констатувати про існування певного плюраліE
зму в інтерпретації, але йому не притаманні
суттєві протиріччя. Наукова аргументація онE
тології електронного документа, як поняття
обліковоEекономічної науки, дозволяє виділиE
ти кілька іманентних ознак, за якими:

— під електронним документом розуміють
документ, інформацію, матеріал, форму існуE
вання файлів, сукупність даних;

— формат обробки даних — електронноE
цифровий;

— наявність в документі обов'язкових рекE
візитів.

Виходячи з теоретичного тлумачення елекE
тронного документу, виникає необхідність виE
окремити сукупність особливостей безпапероE
вого обліку, яким властиві як переваги, так і
недоліки.

Таким чином, основні позитивні особлиE
вості безпаперового обліку можуть бути звеE
дені до такого переліку:

— чітка алгоритмізація організації облікоE
вого процесу;

— автоматизація обліковоEекономічних
процесів забезпечує вищий рівень позиціонуE
вання контрольної функції менеджменту;

— безпаперова бухгалтерія сприяє зниженE
ню трудомісткості організації облікового проE
цесу на підприємстві;

Таблиця 1. Інтерпретація поняття "електронний документ"

Джерело: складено за матеріалами [2—6; 10; 13; 18].

Поняття Інтерпретація
Електронний 
документ 

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити 
документа 

Електронний 
розрахунковий 
документ 

документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити 
розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну 
форму представлення електронними засобами 

Електронний 
документ 

це задокументована інформація, представлена в електронній формі, тобто в тому вигляді, придатному для 
сприйняття людиною з використанням електронних комп'ютерних машин, а також для передачі по 
інформаційно-телекомунікаційним мережам або обробці в інформаційних системах 

Електронний 
документ 

документ, створений за допомогою засобів комп'ютерної обробки інформації, який може бути підписаний 
електронною підпискою (ЕП) і збережений на електронному носії у вигляді файлу відповідного формату 

Електронний 
документ 

1) матеріал, який зафіксований на спеціальних носіях (диски, USB-флешки, додаткове обладнання); 
2) найбільш актуальна форма існування всіх сучасних файлів, що містять в собі величезну кількість важливої 
інформації 

Електронний 
документ 

це сукупність даних, зафіксованих на матеріальному носії і / або переданих по електронних каналах зв'язку з 
реквізитами, що дозволяють ідентифікувати цю інформацію та її автора. Електронний документ може 
створюватися на основі документа на паперовому носії, на основі іншого електронного документа або 
породжуватися в процесі інформаційної взаємодії між сторонами без будь-яких прообразів 

Електронний 
документ 

1) форма подання документа у вигляді безлічі взаємопов'язаних реалізацій в електронному середовищі і 
відповідних їм взаємопов'язаних реалізацій в цифровому середовищі; 
2) документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі; 
3) інформація, представлена у формі набору станів елементів обчислювальної техніки, інших засобів 
обробки, зберігання та передачі інформації, що може бути перетворена в форму, придатну для однозначного 
сприйняття людиною і має атрибути для ідентифікації 

Електронний 
документ  

документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі і який, як юридично повноцінний 
аналог паперового документа, створений, передається і зберігається за допомогою програмних і технічних 
засобів, прийнятих в експлуатацію в компанії; може бути представлений у формі, зрозумілій для сприйняття 
людиною, в тому числі в паперовій формі; містить реквізити, що дозволяють його ідентифікувати, а також 
перевірити його справжність і цілісність 
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— домінування принципу інтерактивності в
процесі збирання, обробки та архівування обE
ліковоEекономічної інформації;

— одночасна обробка, використання обE
ліковоEекономічної інформації декількома виE
конавцями;

— створення та використання ефективної
системи перевірки правильності, своєчасності
складання документів бухгалтерського обE
ліку;

— мобільність акумуляції інформації у поE
трібному форматі;

— автоматизований режим перевірки поE
рівнянності показників форм фінансової
звітності;

— експорт бухгалтерських документів, поE
казників, розрахункових індикаторів до текE
стових процесорів;

— проведення комплексної діагностики
діяльності підприємства в комп'ютерному
середовищі за допомогою використання доE
даткових програмних продуктів економічноE
го аналізу, імітаційних моделей дослідженE
ня;

— безпаперовий облік суттєво трансфорE
мує пріоритетність функцій бухгалтерського
документа, домінуючу позицію серед яких
відведено інформаційній, аналітичній, контE
рольній та доказовій функціям;

— своєчасна ідентифікація латентних риE
зиків зовнішнього та внутрішнього середовиE
ща фінансовоEгосподарської діяльності підE
приємства;

— можливість ведення бухгалтерського та
податкового обліку в одній програмі, яка виE
користовується для організації безпаперової
бухгалтерії;

— аналітичне налаштування параметрів
комп'ютерних програм для вдосконалення сиE
стеми бухгалтерського обліку в напрямі креаE
тивності;

— автоматизація контрольних заходів та
процедур;

— зменшення кількості помилок в бухгалE
терському обліку;

— зменшення кількості викривлень фінанE
сової звітності внаслідок шахрайства;

— можливість ручного коригування даних
бухгалтерського обліку;

— зменшення кількості паперових потоків
документів бухгалтерського обліку;

— можливість подання звітності до відпоE
відних установ за допомогою мережі Internet.

Поряд з цим, представлений перелік переE
ваг безпаперової бухгалтерії доцільно доповE
нити недоліками, які можуть мати місце в пракE
тичному аспекті:

— недосконала законодавчоEнормативна
база з питань організації безпаперової бухгалE
терії;

— потреба в постійному оновленні програмE
ного продукту, який використовується для
організації безпаперового обліку;

— додаткові фінансові витрати пов'язані з
придбанням, оновленням програмного продукE
ту та навчанням працівників;

— недосконала система обліку, контролю
та архівації бланків документів суворої звітE
ності;

— ненадійна система інформаційної безпеE
ки.

Перераховані недоліки не є свідченням
того, що в сфері інформаційної системи УкраїE
ни не здійснюються заходи, які в практичному
аспекті сприяють підвищенню рівня безпеки
даних бухгалтерського обліку.

Важливою умовою забезпечення інформаE
ційної безпеки є застосування електронного
підпису в якості інструменту цілісності інфорE
мації в процесі організації безпаперового обE
ліку.

У відповідності до Закону України "Про
електронний цифровий підпис", електронний
цифровий підпис — вид електронного підпиE
су, отриманого за результатом криптографіE
чного перетворення набору електронних даE
них, який додається до цього набору або логE
ічно з ним поєднується і дає змогу підтвердиE
ти його цілісність та ідентифікувати підписуE
вача. Електронний цифровий підпис наклаE

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 

забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка 
здійснюється з використанням електронних документів 

ідентифікація підписувача та підтвердження цілісності даних в 
електронній формі 

Рис. 1. Призначення електронного цифрового підпису
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дається за допомогою особистого ключа та
перевіряється за допомогою відкритого клюE
ча [14].

На рисунку 1 представлено призначення
електронного цифрового підпису [14].

Використання електронного цифрового
підпису в практичній діяльності підприємств
регламентується значною кількістю нормативE
ноEправових документів. У таблиці 2 представE
лено характеристику нормативноEправового
регулювання використання цифрового підпиE
су.

З урахуванням вищевикладеного, доцільно
зазначити, що впровадження в практику безE
паперового обліку сприяє оперативному отриE
манню деталізованої інформації про госпоE
дарські операції, що здійснюються на підприE
ємстві. Так, алгоритм організації облікового
процесу передбачає послідовне акумулювання,
обробку та узагальнення інформації про госE
подарську операцію з чіткою диференціацією
на низку взаємопов'язаних етапів, які передбаE
чають введення даних про господарську операE
цію, формування бланків первинних докуE

Таблиця 2. Характеристика
нормативно>правового регулювання використання

електронного цифрового підпису

Нормативно-правовий документ 
Розділ/ 

глава/стаття 
/пункт 

Сутність нормативно-правового регулювання 

Закон України «Про електронний 
цифровий підпис» [14] 

Статті 
1–14; 17; 18 

Визначено інтерпретацію термінів (електронний підпис, електронний 
цифровий підпис (ЕЦП), засіб електронного цифрового підпису, особистий 
ключ, відкритий ключ, засвідчення чинності відкритого ключа, сертифікат 
відкритого ключа, посилений сертифікат відкритого ключа, акредитація, 
компрометація особистого ключа, блокування сертифіката ключа, 
підписувач, послуги електронного цифрового підпису, надійний засіб 
електронного цифрового підпису, захищений носій особистих ключів); 
характеристику суб'єктів правових відносин у сфері послуг ЕЦП; правовий 
статус ЕЦП; призначення ЕЦП; особливості застосування ЕЦП; вимоги до 
сертифіката ключа; права та обов'язки підписувача; права та обов'язки 
центра сертифікації ключів; повноваження акредитованого, 
засвідчувального центрів, центрального засвідчувального та 
контролюючого органів; умови скасування, блокування, поновлення 
посиленого сертифіката ключа; умови визнання іноземних сертифікатів 
ключів 

Закон України «Про електронні 
документи та електронний 
документообіг» [13] 

Стаття 6 
 

Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися 
електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується 
створення електронного документа 

Положення про документальне 
забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку [8] 

П.2.5. 
Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений 
печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства 
про електронні документи та електронний документообіг 

Інструкція про безготівкові 
розрахунки в Україні в 
національній валюті [6] 

Глава  
11 П.1.15 

При здійснення розрахунків за допомогою систем дистанційного 
обслуговування обов’язковим реквізитом електронного розрахункового 
документу повинен бути електронний підпис/електронний цифровий підпис 
відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом 
Національного банку з питань застосування електронного підпису в 
банківській системі України 

Положення про застосування 
електронного підпису в 
банківській системі України [9] 

Розділи 1-7 

Визначено інтерпретацію термінів (електронний підпис (ЕП), ЕЦП, ЕЦП 
Національного банку України, ЕЦП, прирівняний до власноручного 
підпису, ЕЦП юридичної особи, електронні дані, простий ЕП, простий 
ЕЦП); види ЕП у банківській системі; умови застосування ЕЦП, 
прирівняного до власноручного підпису, ЕЦП юридичної особи, ЕЦП НБУ, 
простого ЕЦП, простого ЕП 

Порядок застосування стандартів у 
сфері електронного цифрового 
підпису (проект) [11] 

П.3 

Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за 
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, 
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача 

Порядок надання звітності 
фінансовими компаніями, 
фінансовими установами – 
юридичними особами публічного 
права, довірчими товариствами, а 
також юридичними особами – 
суб'єктами господарювання, які за 
своїм правовим статусом не є 
фінансовими установами, але 
мають визначену законами та 
нормативно-правовими актами 
Держфінпослуг або 
Нацкомфінпослуг можливість 
надавати послуги з фінансового 
лізингу [12] 

Розділ  
5 п. 1 

Фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії – управителі, фінансові 
компанії – адміністратори, фінансові компанії групи А і групи Б), фінансові 
установи – юридичні особи публічного права, довірчі товариства та 
лізингодавці подають звітність, передбачену цим Порядком, в електронній 
формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг». Обов'язковим реквізитом такої звітності є 
електронний цифровий підпис відповідно до Закону України «Про 
електронний цифровий підпис» 
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ментів, відеограм, машинограм, архівування
інформації (документів), а також експорт елекE
тронних первинних документів, регістрів анаE
літичного, синтетичного обліку, звітності до
текстових процесорів та їх представлення в
паперовій формі.

ВИСНОВКИ
На основі проведених досліджень, можна

впевнено зазначити, що впровадження безпаE
перової бухгалтерії сприяє значному підвищенE
ню ефективності організації облікового процеE
су на інноваційній основі. Електронний докуE
ментообіг забезпечує поетапне системне фіксуE
вання, обробку та архівацію інформації про
здійснювані господарські операції на підприE
ємстві; організацію електронного обміну
інформацією між різними ієрархічними рівняE
ми управління бізнесEсуб'єкта; оперативне геE
нерування достовірної облікової інформації
для ідентифікації аксіологічних стратегічних
управлінських ініціатив та ін.

Однак на сьогодні існує значна кількість
питань, пов'язаних з використанням безпапеE
рової бухгалтерії в практичному аспекті, які
потребують подальшого поглибленого вивченE
ня, наукового обгрунтування. Враховуючи
масштабний діапазон значущості тематики,
перспектива наукових досліджень не має чаE
сового діапазону і є актуальною для вивченE
ня.
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