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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Метою удосконалення професійної складової здобуття вищої освіти є 

підготовка конкурентоспроможних фахівців, які здатні вивести економіку України 
на провідний світовий рівень. Максимальний синергетичний ефект від формування 
цілісної моделі компетентностей можна отримати через постійний розвиток 
процесу підготовки фахівців у закладах вищої освіти (ЗВО), послідовну реалізацію 
нових підходів до освітнього процесу та підвищення змістовно-якісного його 
наповнення. 

Щоб підвищити якість вищої освіти, потрібно подолати розрив між теорією і 
практикою, створюючи умови для модернізації традиційних форм і методів 
навчання та одночасно надаючи  можливість роботодавцям долучитись до процесу 
підготовки майбутніх фахівців.  

Однією з нових форм навчання в Україні є система, що сприяє побудові 
сталих взаємозв’язків між роботодавцем та здобувачем освіти, яка має назву – 
дуальна освіта. 

Дуальна форма здобуття освіти передбачає поєднання навчання осіб у 
закладах вищої освіти з навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в 
установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації, як правило, на 
договірних засадах. Концепція дуальної форми здобуття освіти передбачає: 
модернізацію освітніх програм; підвищення якості підготовки фахівців; зближення 
освіти з вимогами ринку праці; посилення ролі та впливу роботодавців на освіту; 
підвищення мотивації до навчання серед учнів та студентства; зростання рівня 
зайнятості молоді; скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі; 

підвищення конкурентоздатності працівників 1 . 
У липні 2019 року українським урядом було розроблено дорожню карту з 

відповідним планом заходів щодо реалізації концептуальних напрямів 
реформування державної фіскальної та митної політики. Основним призначенням 
реформ є підвищення ефективності функціонування, відновлення репутації та 
довіри до інституцій, що регулюють, контролюють та адмініструють відносини з 
публічними, корпоративними та персональними фінансами. 

Першочергового значення набуває кадрове забезпечення майбутнього 
державної податкової та митної служб, оскільки від компетенцій  молодих фахівців 
залежатиме результат реформ та реалізація цілісної державної політики сталого 
розвитку країни.  

Для успішної реалізації реформи публічних фінансів в Україні та підвищення 
ефективності функціонування державної служби Університетом державної 
фіскальної служби України, Державною фіскальною службою України, Німецьким 
Товариством Міжнародного співробітництва (GIZ) та Київською школою 
економіки було підписано Меморандум про імплементацію елементів дуальної 
освіти  та запроваджено перший в Україні пілотний проект з підготовки майбутніх 



фахівців за дуальною формою навчання на підставі розробленої освітньо-
професійної програми підготовки магістрів „Фіскальне адміністрування» .  

Навчальні дисципліни викладаються висококваліфікованим професорсько-
викладацьким персоналом УДФСУ, зокрема провідною кафедрою податкової 
політики, на якій працює 5 докторів наук, а також менторами Київської Школи 
Економіки. 

Перевагами цієї програми є: навчання за кошти державного бюджету; 
використання прогресивного міжнародного досвіду; можливість отримати 
теоретичні знання у кращих викладачів і менторів; закріплення теоретичних знань 
на практиці; працевлаштування в реформованій державній податковій службі 
України. Стратегічна мета магістерської програми полягає у підтримці реформи 
податкової служби в Україні в частині забезпечення професійними та 
вмотивованими співробітниками, які протягом навчання отримають знання і 
навички, що є необхідними для успішної професійної кар'єри в органах 
новоствореної податкової служби України. 

Отже, здобуття вищої освіти за відповідним фахом, що здійснюється за 
дуальною формою, дозволить: наблизити навчання до практики; зібрати 
інформацію, проаналізувати її та поширити позитивний досвід пілоту на інші 
сфери державної служби; оцінити рівень зацікавленості молоді у державній службі; 
здійснювати підготовку фахівців найвищої кваліфікації, які здатні ефективно 
працювати в умовах глобального середовища через створення у них нових цілісних 
знань та професійних навичок шляхом отримання та поглиблення компетентностей 
з обліку, аналізу, контролю та оподаткування; формувати здатності при вільному 
володінні іноземними мовами й аналітичному мисленні адаптуватись до нових 
професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку 
світової спільноти та процесу глобалізації; залучити для викладання провідних 
викладачів та менторів; проводити інтерактивні лекції та тренінги за участю 
фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній; підвищити 
привабливість роботи в державних органах; створити професійні ліфти для 
найбільш кваліфікованих і наполегливих здобувачів вищої освіти; перетворити 
рутинну бюрократичну роботу на креативний цікавий процес; усунути існуючі 
недоліки в системі кадрового забезпечення податкової служби; посилити 
ефективність реформи системи державного управління. 
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