
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИх ПІДхОДІВ  
ДО ПІДГОТОВКИ ФАхІВЦІВ  

З БУхГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація. Мета дослідження полягає у вивченні проблеми підготовки моло-
дих спеціалістів. завдання – визначення сучасних вимог формування професій-
ного бухгалтера. в статті розглядається роль бухгалтера у суспільстві, профе-
сійні та особистісні якості, принципи роботи в інформаційному суспільстві, роль 
вищого навчального закладу у підготовці майбутніх спеціалістів.
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Постановка проблеми. Професія бухгалтера була і залишається 
дотатньо престижною і вкрай необхідною в україні. з моменту ство-
рення незалежної держави, коли розпочався перехід до ринкових 
відносин – нових для україни, до професії бухгалтера з’явився під-
вищений інтерес, і до сьогодні вона залишається однією з найпо-
пулярніших в україні. будь-яке підприємство, установа, організація: 
громадська, державної власності чи приватної, без бухгалтерії не 
може обiйтися. ця спеціальність найбільш затребувана [1].

Професійний, досвідчений, прискіпливий бухгалтер потрібен прак-
тично кожному підприємству, організації чи установі. в теперішній 
час бухгалтер повинен мати широку і глибоку загальну і професій-
ну підготовку, щоб виконувати роботу у різних сферах діяльності. 
бухгалтер повинен розуміти основи сучасного бізнесу, якщо це при-
ватні підприємства. адже вони зіштовхуються з усе більш складни-
ми операціями, новою інформаційною технікою. останнім часом 
комерційна діяльність набуває широкого внутрішньодержавного та 
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міжнародного характеру. в таких умовах бухгалтер має бути не про-
сто звичайним обліковцем, а, можливо, навіть експертом з облікових, 
аудитoрських, інформаційних, правових проблем. Тобто, окрім спе-
ціальних бухгалтерських знань і навичок, бухгалтер повинен мати 
навички, які дозволять йому брати участь у переговорах, бути фі-
нансовим аналітиком, бізнес-консультантом, менеджером тощо [2].

Aктуальність. в ринкових умовах, коли в інформаційному сус-
пільстві підвищується значення бухгалтера, надважливе значення 
має питання професійних знань спеціаліста. відповідно постає пи-
тання навчання спеціалістів бухгалтерському обліку, які б відповіда-
ли сучасним вимогам суспільства. Тому питання підготовки профе-
сіонала-бухгалтера та вимоги до нього зумовлюють актуальність теми.

Ступінь досліджуваностi. Наукові ґрунтовні дослідження щодо 
професії бухгалтера, проведені провідними вітчизняними вченими, 
це – бутинець ф. ф., валуєв б. і., Даньків й. я., лучко М. р., Ма-
люга Н. М., остап’юк М. я., Швець в. Г. та інші. 

безпосередньо становленню професії бухгалтера приділялась ува-
га такими вченими, як білуха М.Т., безруких П.с., бутинець ф.ф., 
вебер М., Голов с.ф., івашкевич в.б., Кірейцев Г.Г., Петрова в.і, 
соколов я.в., сопко в.в. та іншими. але потребують узгодження 
деякі вимоги, які висуваються до облікових працівників з боку ке-
рівництва та на законодавчому рівні в україні.

основу компетентності фахівця, на думку сучасних науковців 
бодальова о.о., жукова в.і., лаптєва л.Г., сластьоніна в.о. та ін-
ших, складають: компетентність діяльності, спілкувaння і самороз-
виток. Професійна компетентність – це професійна підготовка і 
здатність суб’єкта праці до виконання завдань і обов’язків.

Проблемою кваліфікації сучасного бухгалтера займаються такі 
вітчизняні і закордонні вчені, як бутинець ф.ф., валуєв б.і., со-
колов я.в., соколов в.я., сопко в.в., чижевська л.в. та деякі 
інші.

Мета статтi й завдання. Мета дослідження полягає у вивченні 
проблеми підготовки молодих спеціалістів в контексті нормативного 
регулювання кваліфікаційних вимог, які висуваються до працівників 
бухгалтерського обліку, та їх співставленні з вимогами власника 
(роботодавця) в сучасних умовах господарювання. На підставі ви-
кладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у визначенні сучасних вимог формування професійного бухгалтера. 

Виклад основного матеріалу. B сучасних умовах бухгалтер не 
лише веде рахунки, а й здійснює широку діяльність, що включає 
планування і прийняття рішень, контроль і привернення уваги ке-
рівництва до порушень, оцінку, огляд діяльності та аудит. бухгалтер 
повинен задовольнити потреби тих, хто використовує облікову ін-
формацію, незалежно від того, чи є вони зовнішніми чи внутрішні-
ми її споживачами. Кар’єра бухгалтера, сама по собі, – це повільне 
і достатньо складне сходження вгору при високій конкуренції [3].

власник очікує від бухгалтера якомога точніших, повніших і 
оперативніших даних про реальний стан справ і перспективи розви-
тку в умовах змін законодавства, конкурентного середовища та по-
стійного пошуку нових ринків збуту.
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Некоректне абo несвоєчасне надання необхідної інформації може 
призвести до невиправданих збитків. якість бухгалтерської інфор-
мації визначає її корисність і цінність і впливає на управлінські та 
фінансові рішення керівника підприємства, установи тощо.

 Під професіоналізмом бухгалтера прийнято розуміти: освіту, стаж 
роботи за спеціальністю, знання і навички, аналітичні якості, здат-
ність до сприйняття змін і нових знань тощо. Психологи виділяють 
три обов’язкових елементи професійності: професійні знання, про-
фесійні вміння, професійна компетентність [4].

На ринку праці попит на фахівців бухгалтерської професії в умо-
вах інформаційного суспільства залишається досить стабільним. 
щоправда, неухильно знижується попит на бухгалтерів, освіта яких 
обмежується лише курсами або середніми спеціальними закладами. 
відповідно, перед бухгалтером, який бажає підвищити свою вартість 
на ринку праці, відкривається тільки один шлях: навчання та сер-
тифікація.

сучасний бухгалтер повинен вмiти: організовувати роботу колек-
тиву бухгалтерії; організовувати облік фінансово-господарської ді-
яльності підприємства; розробляти і впроваджувати облікову полі-
тику; контролювати порядок оформлення бухгалтерських документів; 
формувати і подавати фінансову, податкову, статистичну та управ-
лінську звітність; аналізувати фінансово-господарську діяльність 
підприємства; здійснювати бюджетування, податкове планування. 
все більш популярною стає суміщена професія – головний бухгал-
тер – фінансовий менеджер. це фахівець, який займається форму-
ванням звітності, плaнуванням, бюджетуванням і т.д. Керівники, 
власники підприємств надають перевагу такій людині, яка повністю 
відповідатиме і за фінанси, і за бухгалтерію невеликого підприємства. 
Потрібен фахівець, який при зменшенні витрат може прогнозувати 
більш високі прибутки. у фахівця такого рівня є чудовий шанс че-
рез 2-3 роки при зростанні компанії зайняти позицію фінансового 
директора. Для бухгалтера, зацікавленого працювати в іноземній 
компанії, додається ще одна вимога – знання іноземної мови (в осно-
вному англійської). хороший розмовний і письмовий англійський 
необхідний бухгалтеру, обов’язки якого будуть пов’язані із зовніш-
ньоекономічною діяльністю або йому доведеться спілкуватися з іно-
земними постачальниками. знання іноземної мови підвищує шанси 
знайти більш цікаву i високооплачувану роботу [5].

Крім професійних якостей бухгалтера, роботодавці звертають ува-
гу й на особистісні, які повинні відповідати й певним психологічним 
особливостям. серед побажань до індивідуальних якостей бухгалте-
ра найбільш поширеними є: скрупульозне ставлення до деталей; 
уважність; вміння терпляче працювати з великим обсягом інформа-
ції; емоційна стійкість; висока працездатність; вміння ладити з 
колективом; високий ступінь відповідальності; високий рівeнь сус-
пільної культури і мобільність, що також частково формується у 
вищому навчальному закладі [6]. 

відомо, що в умовах інформаційного суспільства передбачається 
пожиттєве навчання, що свідчить про зростання ролі вищих навчаль-
них закладів у підготовці спеціалістів. Професія бухгалтера, осо-
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бливо головного, взагалі вимагає безперервного підвищення кваліфі-
кації. будь-який бухгалтер установи, організації, підприємства – один 
з небагатьох фахівців, який відповідає за правильність застoсування 
на практиці законодавчих актів. бухгалтер зобов’язаний знати по-
даткове та трудове законодавство, адміністративний кодекс і багато 
іншого. зараз, коли йде процес вдосконалення законодавства, в укра-
їні у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти бухгалтер 
зобов’язаний особливо ретельно вивчати всі нововведення. особливо 
складно бухгалтеру на підприємствах, де немає ні юридичних, ні 
економічних служб.

Тому у вищих навчальних закладах при підготовці спеціаліста-
бухгалтера треба враховувати, що україна вступила до інформацій-
ного суспільства. інформатизація охопила всі сфери – соціальну, 
економічну діяльність та управління господарськими процесами та 
навіть побутові стосунки. Поширилася вона і на такі важливі функ-
ції, як облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання, 
що є основою інформаційної системи управління будь-якими госпо-
дарськими утвореннями. з упровадженням інформаційних облікових 
систем, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, 
бухгалтери та управлінці отримують численні переваги і виграє під-
приємство в цілому. однак проблема створення або запровадження 
таких систем на підприємстві залишається однією з найскладніших 
не тільки в україні, a й у світі [7].

основна перевага електронних технологій полягає не стільки в 
підвищенні продуктивності праці обліковців та якості документів, 
скільки у формуванні на машинних носіях облікових даних, які 
описують фактичний стан господарювання в реальному масштабі часу. 

Тому інноваційним завданням вищого навчального закладу є: дати 
студентам знання й уміння такого плану, щоб, незалежно від змін 
в інформаційній техніці та комп’ютерних технологіях (які відбува-
ються дуже швидко), вони могли б скоріше адаптуватися на ринку 
інформаційних технологій. Подібне завдання має відповідати на-
ступним критеріям: концептуальність, системність, керованість, 
ефективність. tреба відмітити, що підготовка має відповідати тій 
професії, яку обрали студенти.

Під час навчання на кафедрі фінансів та обліку Дніпровського дер-
жавного технічного університету студенти вивчають дисципліни, які 
дають можливість пов’язати свої знання з обліку зі знаннями автомати-
зованої обробки даних: «інформаційна техніка», «Програма – 1с бухгал-
терія», «Математичне програмування», «Математичні системи та моделі».

Підготовка висококваліфікованих фaхівців з обліку і аудиту ґрун-
тується також на засвоєнні студентами нормативних, професійно-
орієнтовних дисциплін «фінансовий облік і» та «фінансовий облік 
іі». ці навчальні дисципліни закладають підвалини знань та умінь 
з бухгалтерського (фінансового) обліку активів, власного капіталу, 
зобов’язань, витрат і доходів на підприємстві.

вивчаючи ці предмети з першогo по четвертий курс, майбутні 
бухгалтери та фінансисти паралельно вивчають бухгалтерську спра-
ву і роботу з паперовими документами. це, безумовно, полегшує 
роботу і підвищує якість вивчення усіх предметів разом.
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в межах цих дисциплін розглядаються як теоретичні аспекти 
використання інформаційних технологій в бухгалтерському обліку, 
так і практичні, а саме: «1с:бухгалтерія». ця програма використо-
вується практично всіма організаціями, установами, підприємствами 
і дозволяє засвоїти загальні поняття і принципи роботи бухгалтерії. 
завдяки цьому студенти вчаться обробляти первісні документи, вво-
дити початкові залишки по рахунках, перевіряти правильність 
відoбраження господарських операцій в бухгалтерському обліку з 
використанням звітів.

Для орієнтації в законодавчій базі на підприємствах існує прак-
тика активного застосування таких інформаційно-довідкових систем, 
як «Податки й бухоблік», а також «ліГа: практикум керівника», в 
яких зібрано всю законодавчу базу з останніми змінами та доповне-
ннями. 

у робочій програмі відображено, що студенти на основі отриманих 
знань в процесі проходження виробничої та переддипломної практи-
ки на підприємствах, організаціях та установах вивчають бухгалтер-
ську програму, яка використовується відповідною бухгалтерією, 
проводять аналіз і роблять висновки про ефективність її викорис-
тання і, по можливості, вносять пропозиції по вдосконаленню орга-
нізації обліку. 

у дипломних і курсових роботах, які студенти виконують відпо-
відно до тематики, затвердженої на кафедрі, один розділ повністю 
присвячується використанню інноваційних інформаційних технологій 
тa інформаційної техніки в бухгалтерському обліку на підприємствах, 
де відбувалася практика. Тобто, студенти не лише знайомляться з 
програмними продуктами і відповідними програмами і описують 
технологію обробки інформації, а й вносять пропозиції про можли-
вість введення нових програм, що вже існуть в бухгалтерському 
обліку. 

велике значення мають знання, уміння i навички викладача як 
діяльнісно – рольові характеристики професійної компетентності 
педагога. знання і авторитет викладача займають провідне місце в 
якісній підготовці спеціаліста усі інші компоненти вказують на 
ставлення фахівця до професійної діяльності та на його індивідуаль-
ний стиль. зміст сучасної підготовки за тією чи іншою спеціальніс-
тю представлений у нормативній моделі компетентності – освітньо – 
кваліфікаційній характеристиці, яка відображає науково обґрунто-
ваний склад професійних знань, умінь і навичок. Кваліфікаційна 
характеристика майбутнього фахівця після закінчення вищого на-
вчального закладу – по суті, зведені узагальнені вимоги до бухгал-
тера на рівні його теоретичного і практичного досвіду [8].

хоча, в принципі, y всіх вищих навчальних закладах україни, 
де готують бухгалтерів, програма однакова, але є своя специфіка з 
точки зору кваліфікації викладачів, авторського підходу до викла-
дання, авторських текстів лекцій, можливості проходження практи-
ки на підприємствах, де активно використовуються інформаційні 
технології.

Таким чином, союз викладачів і студентів дає позитивні резуль-
тати, коли наші випускники приходять на виробництво і дуже швид-
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ко починають займати провідні позиції і стають головними бухгал-
терами. це свідчить про те, що студенти свої теоретичні знання 
вміло поєднують з практикою, вони добре підготовлені нe лише з 
обліку й аудиту, а й уміють правильно використовувати інформацій-
ну техніку.

в процесі навчання студенти повинні розуміти, чого вимагатиме 
від них керівництво підприємства: наявність відповідної вищої осві-
ти; стаж бухгалтерської роботи (для студентів це проблематично, 
але, як показує досвід, практично всі випускники влаштовуються на 
роботу за спеціальністю і поступово набувають стaж роботи); уміння 
запам’ятовувати цифрову інформацію і правильно її оцінювати; до-
бра зорова пам’ять; посидючість; нахил до кропіткої роботи; уміння 
кваліфіковано писати ділові листи, доповідні записки; точність; 
охайність; уміння працювати на комп’ютері. більшість з цих еле-
ментів студенти отримують в університеті, а вдосконалюють при 
проходженні практики і працюючи на виробництві [1, 9].

Висновки та перспективи подальших досліджень. ринкові від-
носини, перехід на європейські норми ведення бухгалтерського об-
ліку ставлять високу планку у рівні професійних знань і вмінь 
бухгалтера. окрім повноцінних знань і навичок роботи на довіреній 
ділянці роботи, йому необхідно знати основи правознавства: госпо-
дарське, трудове, адміністративне, податкове законодавство, поло-
ження з бухгалтерського обліку та різні нормативні матеріали, на-
кази тa розпорядження керівництва підприємства, порядок докумен-
тального оформлення, відображення на бухгалтерських рахунках 
господарських засобів і джерел їх формування, правила зберігання 
бухгалтерської документації, володіти прийомами аналізу фінансово-
господарської діяльності, знати порядок здійснення контролю за 
використанням матеріальних i грошових ресурсів. Крім того, бух-
галтер повинен володіти знаннями з основ економіки й організації 
виробництва, незалежно від профілю підприємства, автоматизації 
обробки економічної інформації, володіти навичками роботи на пер-
сональному комп’ютері й знати основи програмування, правила та 
норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і проти-
пожежного захисту [10]. 

сучасний бухгалтер повинeн володіти навичками не лише облі-
кової роботи, а й достатнім обсягом знань, а краще пройти підготов-
ку і отримати сертифікати для того, щоб виконувати обов’язки ре-
візора, фінансового аналітика чи аудитора.

випускник повинен розуміти, що знання мати необхідно, але 
треба їх уміти застосовувати на практиці. з кожним днем змінюють-
ся інформаційна техніка і програми обліку. Готуючи спеціаліста-
бухгалтера, необхідно показати йому зворотний бік його спеціаль-
ності. Нерідко зустрічаються недобросовісні власники підприємств, 
які можуть наказати бухгалтеру іти проти закону. Тут важливо не 
зробити помилки і не порушити законодавства. Тому у комплексі 
підготовки необхідно передбачити не просто вивчення законів, а й 
чітке їх виконання. в подальшому в інформаційному суспільстві 
зміни будуть входити в економіку і професію економіста значно 
швидше, ніж зараз. Тому роль вищого навчального закладу става-
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тиме ще важливішою у зв’язку зі змінами в законодавстві і в інфор-
маційній техніці, що вимагатиме додаткових зусиль в дослідженні 
проблеми.
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Formation of innovative approaches to the training  
of accounting specialists

Abstract. the research purpose consists in studying problems training of young 
specialists. a task is a determination of modern requirements of forming of the 
professional accountant. the article discusses the role of the accountant in society, 
professional and personal qualities, the principles of the work in information 
society, tasks of a higher educational institution in training future professionals.

Keywords: accountant, professional qualities of the accountant, training of the 
specialist information society.
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