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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].  

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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