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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: 
КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУХГАЛТЕРА

PROFESSIONAL MODEL OF ACCOUNTANT  
IN THE NUMBER OF DIGITAL TRANSFORMATIONS:  

KEY DIRECTIONS OF THE ACCOUNTANT COMPETENCY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто інноваційні інформаційні технології, що 

використовуються у практиці бухгалтерського обліку, аудиту, 
аналізу, фінансів. Розглянуто вплив інноваційних інформаційних 
технологій (цифрових технологій) на формування компетент-
ностей бухгалтера. Виходячи з проведеного аналізу досліджень 
щодо компетентностей бухгалтерів, узагальнено та наведено 
основні вимоги до компетентностей бухгалтера в майбутньому. 
Розглянуто вплив драйверів і тенденцій, які формують практику 
обліку та роль професії бухгалтера в майбутньому за сферами 
застосування (аудит, корпоративна звітність, фінансовий ме-
неджмент, стратегічне планування й управління ефективністю, 
управління ризиками, податки). Обґрунтовано та розроблено 
сучасну модель професії бухгалтера.

Ключові слова: цифрові технології, компетентності бух-
галтера, модель професії бухгалтера, майбутнє професії бух-
галтера, професійна підготовка.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены инновационные информационные 

технологии, используемые в практике бухгалтерского учета, 
аудита, анализа, финансов. Рассмотрено влияние инноваци-
онных информационных технологий (цифровых технологий) 
на формирование компетенций бухгалтера. Исходя из про-
веденного анализа исследований компетенций бухгалтеров, 
обобщены и приведены основные требования к компетент-
ности бухгалтера в будущем. Рассмотрено влияние драйве-
ров и тенденций, которые формируют практику учета и роль 
профессии бухгалтера в будущем по сферам применения 
(аудит, корпоративная отчетность, финансовый менеджмент, 
стратегическое планирование и управление эффективностью, 
управление рисками, налоги). Обоснована и разработана со-
временная модель профессии бухгалтера.

Ключевые слова: цифровые технологии, компетентности 
бухгалтера, модель профессии бухгалтера, будущее профес-
сии бухгалтера, профессиональная подготовка.

ANNOTATION
Accounting has not kept pace with the processes of digitization 

of the economy: there are new concepts for the processing and 
transmission of information, such as expanded business reporting 
language, real-time accounting, electronic data exchange, "cloud" 
technology, etc .; accounting software integrated into enterprise 
management systems such as CRM, SCM, ERP; in the coming 
years, the accounting sphere is expected to undergo changes, 
key catalysts of which will be blockade, artificial intelligence, Big-
Data. Therefore, the study of the impact of innovative information 
technology on accounting practices and competence of future ac-
countants is relevant. Despite a large number of publications on 
the competence of the accountant, the application of innovative 
information technologies in the accounting professions, the future 

profession accountant, many aspects of this problem remain open, 
namely the formation of the competencies of the accountant under 
the influence of drivers and trends that form the case study and 
the role of the profession of accountant in the future. for present-
ing a modern model of the profession of accountant. The article 
considers innovative information technologies used in the practice 
of accounting, auditing, analysis, and finance. The influence of in-
novative information technologies (digital technologies) on the for-
mation of the competence of an accountant is considered. Based 
on the analysis of research conducted on the competencies of ac-
countants, they generalized and led the basic requirements for the 
competence of an accountant in the future. Considered the impact 
of drivers and trends that shape the practice of accounting and 
the role of the accountant profession in the future by scope (audit, 
corporate reporting, financial management, strategic planning and 
performance management, risk management, taxes). On the basis 
of systematization of existing research on the future of the profes-
sion, an accountant and accountant's competence development 
was proposed by a modern model of the profession of accountant.

Key words: digital technologies, accountant competence, ac-
countancy profession model, future accountant profession, profes-
sional training.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Бухгалтерський облік не 
залишився осторонь процесів цифровізації еко-
номіки: 1) з'явилися нові концепції обробки та 
передачі інформації, такі як XBRL (розширена 
мова звітності бізнесу), RTA (облік у режимі ре-
ального часу), EDI (обмін електронними дани-
ми), «хмарні» технології тощо; 2) бухгалтерські 
програми інтегровані в такі системи управління 
підприємством, як CRM, SCM, ERP; 3) у най-
ближчі роки бухгалтерську сферу очікують змі-
ни, ключовими каталізаторами яких стануть 
блокчейн, штучний інтелект, BigData. Отже, 
дослідження впливу інноваційних інформацій-
них технологій на практику обліку та компе-
тентності майбутніх бухгалтерів є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
 в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спираються автори. Науковий 
доробок із дослідження проблем застосуван-
ня інноваційних інформаційних технологій 
у кейсах бухгалтерського обліку, аудиту, фі-
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нансової звітності, аналізу, формування ком-
петентностей фахівців з обліку, майбутнього 
професії бухгалтера значний. Так, С.Р. Аббас 
[1, с. 71–79] розглядає особливості формуван-
ня компетенцій співробітників бухгалтерської 
служби, виділяючи особистісний та функці-
ональний підходи, й підкреслює, що фахівці 
облікових професій стають помічниками керів-
ника практично в усіх питаннях діяльності під-
приємства. І.М. Вигівська та В.К. Макарович 
[2, с. 401–406] запропонували критерії оцінки 
особистісних компетенцій головного бухгалте-
ра (інтелектуальні здібності, особисті здібнос-
ті, контактність, стресостійкість, здатність 
контролювати ситуацію і швидко приймати 
правильні рішення в нестандартних ситуаці-
ях). В.К. Макарович [3, с. 95–96] зазначає, що 
важливими навиками бухгалтера повинні бути 
навики з використання новітніх інформаційних 
технологій: «Для вільної орієнтації в інформа-
ційних потоках сучасний фахівець будь-якого 
профілю повинен уміти одержувати, обробляти 
і використовувати інформацію за допомогою 
комп'ютерів, телекомунікацій та інших засо-
бів». А.А. Солоненко [4] зазначає, що під модел-
лю компетенцій бухгалтера необхідно розуміти 
опис стандартів поведінки, ділові й особисті 
якості, знання, вміння і навички, необхідні для 
успішного виконання роботи [4]. А.П. Шабля 
[5, с. 86] розглядає особистісно-орієнтований 
підхід до бухгалтерського обліку, що базуєть-
ся на особливостях особистості і компетенціях 
бухгалтера та який забезпечує дотримання ви-
мог раціональності ведення обліку, й пропонує 
методику особистісно-орієнтованого підходу 
розглядати в розрізі: психологічного дослід-
ження особистості бухгалтера; визначення рів-
ня компетенції бухгалтера; класифікації витрат 
за статтями калькуляції; системи оплати праці 
бухгалтера; моніторингу компетенцій бухгалте-
рів; забезпечення оптимального співвідношення 
витрат на ведення бухгалтерського обліку і ре-
зультатів від використання звітності. М.Л. Рос-
тока [6, с. 1–77] визначає проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх обліков-
ців і надає науково-методичні рекомендації з 
професійної підготовки й формування профе-
сійної компетентності майбутніх обліковців. 
С.В. Шевченко [7, с. 394] обґрунтовує актуаль-
ність визначення параметрів готовності майбут-
нього бухгалтера до автоматизації обліку, пока-
зує доцільність використання компетентнісного 
підходу до визначення параметрів цієї готовнос-
ті, наводить перелік фахових компетенцій май-
бутнього бухгалтера, необхідних для автомати-
зації бухгалтерського обліку. В.С. Церклевич 
та Ю.М. Кирилюк [8] висвітлюють сутність і 
структуру поняття «професійна компетентність 
бухгалтера», визначають основні вимоги до під-
готовки висококваліфікованих фахівців бухгал-
терії й обґрунтовують склад і структуру ключо-
вих компетентностей фахівця з бухгалтерського 
обліку. Р.В. Варічева [9, с. 162] обґрунтовує до-

цільність систематичного проведення атестації 
персоналу з управлінського обліку, що забез-
печує за результатами її проведення прийняття 
рішень щодо ротації або звільнення персоналу 
через невідповідність займаній посаді, а та-
кож можливості економії коштів на утриман-
ня персоналу за умови негативних результатів 
атестації. М.Т. Теловата [10] обґрунтувала та 
розробила графічну модель наступності профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців і дійшла 
висновку, що професійний компонент еконо-
мічної компетентності є набором компетенцій, 
що входить до складу економічної компетент-
ності майбутнього фахівця (бухгалтера, еконо-
міста, фінансиста, банкіра), – це економічний, 
комп’ютерний та виробничо-діяльнісний склад-
ники. Питання, пов’язані з використанням ін-
новаційних інформаційних технологій у кейсах 
облікових професій та підготовки фахівців роз-
глядають: Z. Rezaee, J. Wang [11], які досліди-
ли актуальність Big Data для практики бухгал-
терського обліку та важливість змісту освітніх 
навичок для підготовки бухгалтерів-експертів; 
E. McKinney, C. Yoos, K. Snead [12], що досліди-
ли важливі когнітивні навички, необхідні бух-
галтерам для проведення ефективного аналізу 
великих даних, та стверджують, що бухгалтери 
повинні підходити до аналізу Big Data як ін-
формовані скептики, будучи готовими до оскар-
ження проведеного аналізу, у зв’язку із цим 
вони розробили структуру та ілюстративний 
приклад для підготовки студентів із бухгалтер-
ського обліку як поінформованих скептиків в 
епоху Великих даних. J. Warren, Jr. K. Moffitt, 
P. Byrnes [13] зазначають, що в управлінському 
обліку Big Data сприяють розвитку ефективних 
систем управління та систем бюджетування, у 
фінансовій звітності Big Data підвищить якість 
та актуальність бухгалтерської інформації, та-
кож, на їхню думку, Big Data може сприяти 
створенню та вдосконаленню стандартів бух-
галтерського обліку. G. Richins, A. Stapleton,  
Th. Stratopoulos, Ch. Wong [14] вказують, що 
викладачі, розробники стандартів та професійні 
органи повинні змінювати свої навчальні пла-
ни, стандарти та структури для вирішення про-
блем великих аналітичних даних. Незважаючи 
на значну кількість публікацій із питань ком-
петентностей бухгалтера, застосування іннова-
ційних інформаційних технологій в облікових 
професіях, майбутнього професії бухгалтера, 
багато аспектів цієї проблеми залишаються від-
критими, а саме формування компетентностей 
бухгалтера під впливом драйверів і тенденцій, 
які формують кейс обліку і роль професії бух-
галтера в майбутньому для представлення су-
часної моделі професії бухгалтера.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті – на основі систематизації 
існуючих досліджень щодо майбутнього профе-
сії бухгалтера та формування компетентностей 
бухгалтерів запропонувати сучасну модель цієї 
професії.
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Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Зауважимо, що зовнішнє та внутрішнє 
інституційне середовище функціонування бухгал-
терського обліку, аудиту та фінансів в Україні піс-
ля 2010 р. активно змінюється, для все більшої 
кількості підприємств застосування комп’ютерних 
програм для ведення обліку, проведення контр-
ольних та аналітичних процедур стає суцільним. 
Стейкхолдери потребують відповідного цифрового 
представлення інформації, це спонукає бухгалте-
рів, аудиторів та фінансистів до вдосконалення 
практики бухгалтерського обліку. Так, експерти 
BCG відзначають, що технології будуть розвива-
тися, отримати їх буде нескладно, а спеціалістів, 
які вмітимуть ними користуватися, буде не виста-
чати в усьому світі вже до 2020 г. [15] й це по-
силюватиме вимоги ринку праці щодо наявності 

цифрових компетентностей та вміння застосову-
вати інноваційні інформаційні технології у кейси 
бухгалтерів, оскільки «ринок праці за цифрової 
трансформації формує попит на професіоналів, 
які, крім знань спеціальності, володіння інозем-
ними мовами, мають навички віртуальної співп-
раці, креативного мислення, професійної відпові-
дальності, гнучкості й адаптивності» [16, с. 120]. 
Провівши аналіз досліджень щодо трансформації 
кейсів бухгалтерського обл іку та компетентнос-
тей бухгалтерів [7; 16–19], розробили сучасну мо-
дель професії бухгалтера (рис. 1) та сформували 
основні вимоги до компетентностей бухгалтера 
(табл. 2), які будуть затребувані роботодавцями 
під впливом інформаційних технологій, наведе-
них і в табл. 1, й визначили вплив драйверів і 
тенденцій, які формують кейси обліку й роль про-
фесії бухгалтера в майбутньому (табл. 3). 

1

ІННОВАЦІЙНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 
(ЦИФРОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ) 

Big Data, штучний 
інтеллект,  
хмарні 
обчислення, 
блокчейн тощо  

СФЕРИ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

аудит, корпоративна 
звітність, фінансовий 

менеджмент, управління 
ризиками, стратегічне 

планування та ефективне 
управління, податки 

КОМПЕТЕНСТНОСТІ 
БУХГАЛТЕРА 

Інтеллект - здатність отримувати та використовуввати 
зання для вирішення проблем 
Креативність - здатність використовувати наявні 
знання в новій ситуации, установлення зв’язків, 
генерування нових ідей тощо 
Цифровий фактор – застосування існуючих та 
нових цифрових технологій  
Емоційний інтелект - здатність ідентифікувати власні 
емоцій та емоції інших, використовувати їх для 
вирішення завдань, регулювати й управлять ними 
Бачення - здатність точно прогнозувати майбутні 
тенденції шляхом екстраполяції існуючих тенденцій і 
фактів 
Досвід - здатність і навички для розуміння очікувань 
клієнтів, створення цінності тощо 

Рис. 1. Модель професії бухгалтера, сформована під впливом цифрових технологій 
Джерело: розробка авторів

Таблиця 1
Використання інноваційних інформаційних технологій у бухгалтерському обліку

Інноваційна 
інформаційна 

технологія
Характеристика Застосування в обліку Приклади

«Хмарні 
технології», 
«хмарні»  
обчислення  
(Cloud 
Computing) 

комплекс взаємопов'язаних технологій 
обробки даних, в якому комп'ютерні 
ресурси і потужності надаються 
користувачеві як Інтернет-сервіс. 
Інформація в рамках «хмарної» обробки 
даних постійно зберігається на серверах 
в Інтернеті й тимчасово кешується 
на клієнтському боці, зокрема на 
персональних комп'ютерах, ноутбуках, 
смартфонах тощо. Розрізняють такі 
види хмарних технологій:
1. IaaS (Infrastructure as a Service – 
інфраструктура як послуга
2. PaaS (Platform as a Service – 
платформа як послуга)
3. SaaS (Software as a Service – 
програмне забезпечення як послуга)

Бухгалтерській облік
Звітність

1. IaaS 
(Infrastructure as a 
Service – інфраструктура 
як послуга – FIT-Бюджет
2. PaaS (Platform as a 
Service – платформа як 
послуга) - платформи 
MASTER
3. SaaS (Software as a 
Service – програмне 
забезпечення як послуга) 
-, Облік SaaS, «Актив 
Софт», «JПарус» тощо)
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(Закінчення таблиці 1)
Інноваційна 

інформаційна 
технологія

Характеристика Застосування в обліку Приклади

Штучний  
інтелект (АІ)

розділ інформатики, який займається 
розробленням інтелектуальних 
комп'ютерних систем, що володіють 
можливостями, які традиційно 
пов'язують із людським розумом: 
розуміння мови, навчання, здатність 
міркувати, вирішувати проблеми тощо; 
комплекс споріднених технологій і 
процесів, що розвиваються якісно й 
стрімко. У бухгалтерському обліку 
АІ здатний збирати, обробляти 
й аналізувати величезні масиви 
інформації в найкоротші терміни 

Звітність

 аудиторська компанія 
Raedan використовує 
онлайн-платформу 
Xero, інтегровану з 
Receipt Bank, яка дає 
змогу використовувати 
машинне навчання і 
заснована на технологіях 
штучного інтелекту 
 KPMG і IBM 
анонсували партнерство 
з використання системи 
штучного інтелекту IBM 
Watson

BigData

сукупність підходів, інструментів і 
методів обробки структурованих та 
неструктурованих даних величезних 
обсягів і значного різноманіття для 
отримання ефективних в умовах 
безперервного приросту й розподілу 
по численних вузлах обчислювальної 
мережі результатів, що сприймаються 
людиною 

Управлінський облік
Звітність
Аналіз договорів 
на дотримання 
нормативних вимог та 
рівень ризику

До 2020 р. понад 20% 
усіх даних буде знахо-
дитися в «хмарі». Для 
управлінських бухгалтерів 
кількість доступних даних 
до 2020 р. виросте раз у 
десять порівняно з кіль-
кістю даних, яка є зараз, 
і складнощі виникнуть із 
відсіюванням цінних да-
них з усієї цієї кількості

Блокчейн 
(Blockchain)

цифровий регістр, у якому транзакції 
записуються в хронологічному порядку 
і можуть проглядатися всіма, у кого 
є доступ; база даних створена для 
проведення фінансових операцій. 
При цьому інформація зберігається 
в спеціально структурованих блоках. 
Кожен блок «посилається» на 
попередній, надаючи, таким чином, 
доступ не тільки до своєї інформації, 
а й до тієї, що зберігається в 
попередньому блоці

Бухгалтерський 
облік (для ведення 
бухгалтерських 
записів)

Блокчейн дає можливість 
створення розподіленої, 
прозорої та працюючої 
практично в реальному 
часі бухгалтерської кни-
ги, користуватися якою 
можна в тому числі для 
аналізу даних і підтвер-
дження їх достовірності. 
Компанії впроваджують 
блокчейн у системи пла-
нування ресурсів (ERP)

Дрони Інвентаризація Внутрішній аудит
Джерело: узагальнено за [20–23] 

Таблиця 2
Основні вимоги до компетентностей бухгалтера

Компетентності Характеристика
Знання 
законодавчих норм 
і стандартів

Глобалізація, розвиток співробітництва із західноєвропейськими компаніями  
та орієнтація на світові ринки вимагають від бухгалтера розбиратися в міжнародних 
стандартах фінансової звітності (МСФЗ, US GAAP). 

Володіння 
англійською мовою

Переорієнтація на світові ринки та розширення партнерських зв’язків призводять до 
все більшої взаємодії українських компаній з іноземними. У рамках такої співпраці 
первинні документи, звіти, договори та інші документи можуть формуватися 
англійською мовою. 

Володіння спеціалі-
зованим софтом

Кожне підприємство веде облік за допомогою спеціальних IT-рішень, і вміння 
працювати з ними – одна зі стандартних вимог. 

Soft Skills

1.Соціально-поведінкові компетенції 
1.1 Комунікації
– вміння здійснювати комунікацію, яка породжує інформацію, що має вплив  
і стимулює інтегроване мислення у осіб, що приймають рішення
1.2 Міжособистісні навички
– робота у команді, етика, емпатія, клієнтоорієнтованість, управління стресом, 
адекватне сприйняття критики
1.3 Навички міжкультурної взаємодії
– усвідомленість, соціальна відповідальність, кросфункціональна та 
кросдисциплінарна взаємодія, іноземна мова та культура, лідерство

2.Когнітивні навички 
2.1 Саморозвиток
2.2 Організованість
2.3 Управлінські навички (пріоритизація, постановка завдань, формування команд, 
розвиток, мотивування інших, делегування)
2.4 Досягнення результатів:
– відповідальність, уміння виявляти, оцінювати, передбачати ризики, наполегливість 
у досягненні мети, ініціативність
2.5 Вирішення нестандартних завдань:
– креативність (у т. ч. вміння врахувати можливості), адаптивність, критичне мислення

Джерело: узагальнено за [16; 19]
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Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Підсумо-
вуючи, зазначимо, що бухгалтер майбутнього по-
требує оптимального співвідношення професійних 
компетенцій (технічних знань, навичок та вмінь) 
із міжособистісною поведінкою, оскільки бухгал-
тери становляться лідерами, надійними експерт-
консультантами і стратегічними радниками для 
організацій у державному та приватному секторах. 
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