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ДОМІНАНТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ: ВЕКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Сучасні тенденції розвитку економічної науки характеризуються зміщенням 

акцентів з суто фінансових аспектів на збалансоване поєднання екологічних, 

соціальних та економічних векторів діяльності суб’єктів суспільного інтересу. 

Однією із суттєвих складових соціалізації обліку є підготовка фахівців обліково-

аналітичного спрямування, компетенції яких повністю відповідали б запитам 

сучасного бізнес-середовища. 

Відтак домінантами підготовки фахівців облікового спрямування є:  

1) гармонійне поєднання компетенцій різних технологій управління, що 

обумовлено об’єктивною інтеграцією останніх; 

2) першочергова орієнтація на запити практики; 

У свою чергу, вимоги бізнес-середовища до підготовки фахівців облікового 

спрямування включають: 

 високий рівень базової фахової підготовки; 

 максимальне наближення освітнього процесу до реальної практики; 

 мінімізацію витрат на доведення працівника (студента) до корпоративного 

рівня продуктивності праці; 

 ідентифікацію компетенцій. 

Виходячи з окреслених запитів, можна сформувати основні напрями інтеграції 

бізнес-структур в освітній процес. До них відносяться: 

1) участь практиків у формуванні навчальних методичних матеріалів; 

2) сертифікація компетенцій від бізнес-структур; 

3) проведення занять та практик на фірмах з орієнтацією на подальше 

працевлаштування. 

Інтеграцію бізнес-структур в освітній процес доцільно здійснювати у 

наступних формах: 

1) участь фірм у освітньому процесі; 

2) організація різних курсів із залученням практиків для освоєння студентами 

додаткових компетенцій (формування яких не передбачено у освітньому процесі). 

Практична апробація зазначених вище положень на базі Університету 

державної податкової служби України (яку було розпочато у 2014 році) дозволяє на 

сьогоднішній день констатувати наступні напрацювання: 

1) З метою реалізації інноваційного підходу до підготовки фахівців обліково 

спрямування створено кафедру «Обліково-аналітичних баз знань». 

2) Відкрито магістерську програму «Управління інформаційними ресурсами 

обліку». 

3) Укладено договори про співпрацю з основними корпораціями-

розробниками програмних продуктів облікового спрямування («1С», «Парус», 

«Галактика», «Інтелект-Сервіс», «Інвоко», «Хакерс Дизайн», «Поверхность МД», 

«Інтес», «Diamond Bridge») та Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів 



України, а також СІМА акредитувала програми бакалаврського та магістерського 

рівня підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування». 

4) У межах магістерської програми «Управління інформаційними ресурсами 

обліку» спільно з корпорація розроблено методичне забезпечення для вибіркових 

дисциплін, за результатами вивчення яких кожен студент має можливість отримати 

сертифікат від фірми–розробника програмного забезпечення, який засвідчує 

володіння компетенціями з практичного використання такого програмного 

продукту. 

5) Обумовлено залучення провідних фахівців корпорацій-розробників 

програмних продуктів до проведення лекційних та практичних занять (у тому числі і 

на базі фірм). 

6) Узгоджено питання проведення студентами практик та дипломних 

досліджень на базі корпорацій- розробників програмних продуктів з подальшим 

працевлаштуванням. 

7) Організовано оцінку компетенцій щодо володіння знаннями та практичними 

вміннями використання сучасних програмних продуктів облікового спрямування 

самими корпораціями-розробниками таких програмних продуктів у вигляді 

сертифікацій. 

8) Організовано освітні курси (із проведенням сертифікацій від фірм) з метою 

надання можливості здобуття компетенцій щодо володіння знаннями та 

практичними вміннями використання сучасних програмних продуктів облікового 

спрямування для студентів, які навчаються за іншими магістерськими програмами. 

Таким чином, уже на даний час можна констатувати, що експеримент є 

вдалим, відповідає сучасним запитам бізнес-середовища у контексті підготовки 

фахівців за спеціальністю «облік і оподаткування» та може бути рекомендованим 

для реалізації на базі інших навчальних закладів України.  
 


