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УДК 33 
ББК 65 
 
Інноваційна парадигма розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник 
тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 листопада 
2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 63 с. 
 
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної 
науково-практичної конференції «Інноваційна парадигма розвитку економіки, 
обліку, фінансів та права» з: 
Білоцерківський національний аграрний університет 
Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 
Вінницький національний аграрний університет 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
Волинський національний університет імені Лесі Українки 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 
Західноукраїнський національний університет 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Криворізький національний університет 
Луцький національний технічний університет 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
Національний авіаційний університет 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського» 
Національний університет «Запорізька політехніка» 
Національний університет «Львівська політехніка» 
Національний університет «Одеська юридична академія» 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
Одеський державний університет внутрішніх справ 
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Межрегіональна академія управління 
персоналом» 
Університет державної фіскальної служби України 
Університет митної справи та фінансів 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань економіки, фінансів, обліку 
та права. 
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: світового господарства і міжнародних економічних відносин; 
економіки та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; економіки сільського 
господарства і АПК; екологічної економіки і сталого розвитку; економіки торгівлі та послуг; підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; туризму та готельно-ресторанної 
справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; маркетингу; менеджменту; 
логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; правового забезпечення державного управління та 
місцевого самоврядування; історії та теорії держави та права, філософії права; цивільного права та процесу, сімейного 
права, житлового права, міжнародного приватного права; господарського права та процесу; трудового права та права 
соціального забезпечення; екологічного, земельного та аграрного права; адміністративного права та процесу, фінансового 
права, інформаційного права; кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, 
криміналістики; міжнародного публічного права та міжнародного приватного права. 
 
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
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УДК 657 
Бурко К. В. 

старший  викладач кафедри бухгалтерського обліку 
Вінницький національний аграрний університет 

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ БУХГАЛТЕРІВ: 
ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Сучасна система бухгалтерського обліку покликана забезпечувати інформаційні 
потреби управління різного рівня.  

В умовах сьогодення, грамотно організований облік та сформовані показники звітних 
облікових форм дають можливість господарюючим суб’єктам критично оцінити свою 
діяльність, проаналізувати основні бізнес-процеси та скоригувати плани подальшої своєї 
діяльності. Саме тому, задля формування своєчасної та корисної облікової інформації дуже 
важливим є питання ведення обліку професійно та кваліфіковано спеціалістами–
бухгалтерами, що надають якісні послуги.  

Результати досліджень окремих аспектів і проблемних питань в організації обліку 
підприємств відображені у наукових працях та публікаціях багатьох вітчизняних науковців 
і практиків. Однак недостатньо дослідженими залишаються питання впливу компетентності 
бухгалтера на удосконалення облікового процесу. Також потребує більш поглибленого 
вивчення вплив особистих якостей працівників облікової служби на  якість бухгалтерської 
інформації, її цінність  для прийняття управлінських та фінансових рішень керівництва 
підприємства.  

Під професіоналізмом бухгалтера прийнято розуміти: освіту, стаж роботи за 
спеціальністю, знання і навички, аналітичні якості, здатність до сприйняття змін і нових 
знань. 

Динамічні суспільні зміни зумовлюють появу нових вимог до облікової інформації, 
показників звітності та способів їх передачі до користувача, що, в свою чергу, призводить 
до необхідності коригування підходів до визначення професійних якостей та обов’язків 
облікових працівників.  

Розвиток бухгалтерської професії неможливий без створення і діяльності громадських 
професійних організацій, на які покладається місія формування у свідомості бухгалтерів 
відповідальності за розвиток економіки та суспільства. Об’єднання професійних 
бухгалтерів визначає кваліфікацію своїх членів, сприяє покращенню їх соціального й 
матеріального становища, допомагає зростанню престижу бухгалтерської професії. 

За твердженням В.М. Жука бухгалтера можна розглядати як представника професії 
(інституту) в тому випадку, якщо він володіє знаннями, навичками, вміннями і 
дотримується етики. [1, с. 317]. 

Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (в редакції 2018 року), визначає 
основоположні принципи етики професійних бухгалтерів (чесність, об’єктивність, 
професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність та професійна 
поведінка), що відображають визнання професією своєї відповідальності за захист 
суспільних інтересів [2]. 

На думку науковців, організацію системи бухгалтерського обліку на підприємстві 
необхідно розглядати з урахуванням психологічних особливостей бухгалтера, який 
здійснює обліково-аналітичну діяльність та рівнем його професіоналізму [3, с. 402]. 

Для того, щоб бухгалтеру залишатись кваліфікованим та бажаним на ринку праці, 
необхідно постійно розвиватись, самовдосконалюватися та бути в курсі усіх сучасних 
тенденцій та нововведень.  

Діджиталізація економіки, яка перебуває під постійним впливом факторів та ризиків 
макро- і мікросередовища, поглиблює місію, предмет, об’єкт і функції бухгалтерського 
обліку та професії бухгалтера, який відповідно до запитів зовнішніх і внутрішніх 
користувачів має забезпечувати належний рівень інформаційної та, як наслідок, 
економічної безпеки бізнес-структур [4].  
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Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації управління, 
обумовлюють новий рівень його теорії і методології та подальші перспективи розвитку 
професії і місії бухгалтера. 

В умовах карантину попит роботодавців зростає саме на представників нової генерації 
облікових працівників, адже перехід на електронне документування  та можливість 
організувати дистанційну роботу у хмарах, для бухгалтерії стає життєвою необхідністю та 
допомагає зберегти працездатність підприємств. 

Освіта бухгалтера і професійна підготовка в Україні налаштовані на значні зміни, які 
мають відбуватися у прискореному темпі. Це потребує додаткових наукових досліджень з 
питань запровадження і функціонування безперервної освіти бухгалтерів та постійного 
підвищення професійної кваліфікації з врахуванням національних особливостей 
бухгалтерського законодавства та економіки країни  в цілому. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КОНЦЕПЦІЇ ЛІДЕРСТВА ЗА ВИТРАТАМИ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кожне підприємство прагне зайняти позицію лідера у ринковому сегменті своєї сфери 
діяльності, саме тому для фірм актуальним є залучення конкурентних стратегій, які 
потенційно можно використовувати для підвищення рівня  успіху та прибутковості. Однією 
з таких є стратегія лідерства за витратами. 

Сутність даної стратегії полягає у зниженні витрат по всьому ланцюгу цінностей 
підприємства, починаючи з вихідних джерел постачання сировини підприємства аж до готової 
продукції, доставленої кінцевому покупцеві, включаючи й обслуговування споживача. Саме 
таким чином формується стійка перевага та лідерство над конкурентами у витратах. 

Однією з переваг даної стратегії є те, що скорочення витрат призводить до  зниження 
собівартості виробництва, і як результат - організація отримує вищий прибуток. Так у 
порівнянні з конкурентоспроможною продукцією, ціна продукту завжди матиме більшу 
маржу. 

Також незважаючи на те, що роздрібна вартість товарів або послуги низька, перевагою є 
те, що вища маржа дозволяє отримувати надходження до капіталу від кожної угоди збуту. 
Згодом це створює систему ресурсів, яку можна використовувати для управлінських цілей. 
Багато організацій, які мають низьковитратне лідерство, використовують додатковий 
капітал для фінансування розвитку підприємства [1, с.144]. 

Наступною перевагою є обмеження нової конкуренції на ринку через те, що 
конкурентам важко досягти тієї ж самої ціни. В свою чергу це автоматично допомагає 
організації отримати більшу частку ринку. Адже якщо товари або послуги мають найнижчу 
серед конкурентів і прийнятну вартість для покупців, яка становить наближено до 

https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8050
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