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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ 
В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

DIGITAL ECONOMY: CHALLENGES FOR EDUCATION  
AND LABOR MARKET IN UKRAINE  

(BY THE EXAMPLE OF ACCOUNTING AND FINANCIAL SPECIALTIES)

АНОТАЦІЯ
Стаття є продовженням низки публікацій авторів, в яких 

досліджуються виклики цифрової економіки для України. У ній 
на основі міждисциплінарного дослідження проаналізовано 
вплив цифрової економіки на зміну структури ринку праці, 
дано прогноз попиту на перспективні компетентності. До-
ведено, що досягнення стійкості та ефективності ринків пра-
ці не тільки дозволить реагувати на зміни кадрового попиту, 
зумовлені цифровізацією, а й стане передумовою соціальної 
стабільності. Визначено головні тренди попиту на фінансово-
облікові професії за Класифікатором професій та попиту на 
компетенції. За матеріалами експертних інтерв’ю та оцінками 
фінансово-облікові професії згруповано в чотири сегменти, які 
розрізняються за ступенем впливу на них цифровізації. На-
ведено результати анкетування серед випускників фінансово-
облікових спеціальностей різних років випуску щодо попиту на 
їхні компетентності.

Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, ринок 
праці, коспетентності, освіта.

АННОТАЦИЯ
Статья является продолжением ряда публикаций авторов, 

в которых исследуются вызовы цифровой экономики для Укра-
ины. В ней на основе междисциплинарного исследования про-
анализировано влияние цифровой экономики на изменение 
структуры рынка труда, дан прогноз спроса на перспективные 
компетентности. Доказано, что устойчивый и эффективный 
рынков труда не только позволит реагировать на изменения 
кадрового спроса, обусловленного цифровизацией, но и ста-

нет предпосылкой социальной стабильности. Определены 
главные тренды спроса на финансово-учетные профессии по 
Классификатору профессий и спроса на компетенции. По ма-
териалам экспертных интервью и оценками финансово-учет-
ные профессии сгруппированы в четыре сегмента, которые 
различаются по степени воздействия на них цифровизации. 
Приведены результаты анкетирования среди выпускников фи-
нансово-учетных специальностей разных лет выпуска относи-
тельно спроса на их компетентности.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 
рынок труда, конпетентности, образование.

ANNOTATION
The article is a continuation of a number of publications of the 

authors, which examine the challenges of the digital economy for 
Ukraine. The article analyzes the impact of the digital economy on 
changing the structure of labor market. The authors emphasize that 
the problem of the coordination of interests of employers and grad-
uates of higher educational institutions is exacerbated and it must 
be solved by the joint efforts of employers, the state, educational 
institutions and applicants for relevant jobs. To do this, it is nec-
essary to study the market requirements, both to the demand for 
specialists, and in the competencies that should be formed during 
training and program results that graduates must demonstrate af-
ter completion of training and during professional activity. The ar-
ticle predicts the demand for promising competencies. The main 
trends of demand for financial and accounting professions by the 
Ukrainian Classifier of professions are determined. The demand 
for competencies in digital economics for financial accounting д
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professions is analyzed. Based on materials from expert inter-
views and assessments, financial and accounting professions in 
accordance with the Ukrainian Classification of Professions are 
grouped into four segments, which differ in the degree of impact 
of digitalization on them. The results of a survey among graduates 
of financial and accounting specialties of different years of gradu-
ation regarding the demand for their competencies are presented. 
In particular, graduates of 2000-2014. they paid considerable at-
tention to professional competencies, strove for self-development, 
including in the possession of legal documents, organization of 
work assigned an important role, not paying special attention to the 
development of managerial abilities, creative and critical thinking. 
Social and behavioral and digital competencies were not the main 
ones. At the same time, among graduates who worked only in the 
last three years, the priorities have changed, they see important 
programming skills, creating applications, designing accounting 
subsystems (financial, managerial, tax), paying more attention to 
social and behavioral competence, ability to solve non-standard 
tasks. The consensus opinion of the experts involved in our study 
focuses on three key groups according to the target competency 
model: digital competencies, social behavioral and cognitive. 

Key words: digital economy, digitalization, labor market, com-
petence, education.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Одним із ключових ви-
кликів для сучасних ринків праці та освіти є 
цифровізація. Розвиток і поширенням цифро-
вих технологій (штучного інтелекту, алгорит-
мів машинного навчання, «хмарних» обчислень 
тощо) веде до масштабної трансформації вимог 
до фахівців, змінює зміст роботи та попит на 
компетенції, ключова роль у формуванні яких 
належить освіті. Проте відсутність налагодже-
ної комунікації між роботодавцями та систе-
мою освіти призводить до того, що на ринку 
праці з’являються працівники, які володіють 
незатребуваними професіями та компетенці-
ями. З огляду на зазначене, підвищується ак-
туальність як теоретичних, так і емпіричних 
досліджень, пов’язаних із цифровою трансфор-
мацією, становленням інформаційного суспіль-
ства й суспільства знань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Науковий та 
критичний аналіз досліджень зарубіжних та ві-
тчизняних фахівців за цією тематикою дозволи-
ли виділити три основні напрями досліджень, 
які проводять зарубіжні й вітчизняні науковці.

По-перше, це проблематика цифрової транс-
формації в компаніях і майбутнього ринку 
праці. Так, зокрема, К. Фрей і М. Осборн [1] 
зазначають, що технології будуть розвиватися 
настільки стрімко, що вже через 10 років до 
половини фахівців будуть витіснені з ринку 
праці США; Б. Девид [2] проаналізував вплив 
комп’ютерних технологій на ринок праці Япо-
нії та констатує, що є ймовірність 55% авто-
матизації робочих місць; М. Arntz зі співавто-
рами [3] зазначають, що автоматизація може 
загрожувати тільки 18,2% працівників, якщо 
аналізувати вплив технологій на ринок праці 
не через такі широкі категорії, як «професія» 
або «вид діяльності» (occupation), а розглядати 

конкретні посади (job), це пов’язано з тим, що 
співробітники в межах будь-якої професії вико-
нують безліч завдань (планування, розв’язання 
проблем, презентація), які не підлягають алго-
ритмуванню. McKinsey Global Institute и Boston 
Consulting Group прогнозують, що не менше 
30% функцій у межах професій можуть бути 
автоматизовані на поточному рівні розвитку 
технологій і на 29% може знизитися кількість 
робочих годин у професіях, які до 2027 р. не 
зникнуть завдяки впровадженню штучного ін-
телекту в банківському секторі [4; 5].

По-друге, проблематика процесів навчан-
ня й перенавчання, незатребуванності профе-
сій, нових затребуваних компетенцій і спеці-
альностей, майбутнього професій. Так, World 
Economic Forum у Звіті про майбутнє робочих 
місць зазначено, що, на думку роботодавців, 
з розвитком технологій і бізнес-моделей 42% 
навичок, які використовуються на робочих міс-
цях сьогодні, стануть незатребуваними вже до 
2022 р. [6]; Н. Horney зі співавторами акцентує 
увагу, що профіль компетенцій, затребуваних 
конкретною компанією, постійно адаптується до 
мінливості середовища, труднощів прогнозуван-
ня подій, ускладнення бізнес-процесів і зв’язків 
між ними [7]. На думку Razzouk Р., Shute В., 
зростає попит на дизайн-мислення, що харак-
теризується системним поглядом на проблему 
та пошук її рішення, умінням знаходити різні 
підходи до одного завдання, здатністю візуалі-
зувати та пояснювати свої ідеї, вступати в ефек-
тивну комунікацію та взаємодію з фахівцями 
з різних предметних галузей [8]. Нами також 
проводилися дослідження з цієї тематики [9].

По-третє, це дослідження сучасної ролі уні-
верситетів у передачі знань. Автори [10; 11] до-
водять зв’язок між оцифруванням, майбутнім 
вищої освіти та конкурентоспроможністю регі-
онів. Г.О. Бородкін, І.Л. Бородкіна аналізують 
передумови, які стали вирішальними чинни-
ками для впровадження цифрової грамотності 
в навчальний процес університетів, розгляда-
ють питання, пов’язані з цифровими компе-
тентностями студентів та організацією вищої 
освіти в постіндустріальному суспільстві [12]. 
Л.Л. Ляхоцька розкриває взаємозв’язок між 
цифровою економікою, цифровим суспільством 
і цифровим навчанням та акцентує увагу на 
оновленому документі ЄС – «Цифрова компе-
тентність», проводить аналіз подальшого роз-
витку системи освіти в Україні [13]. К. Telling 
у дослідженні [14], показує, що в університетах 
класичного формату вищої освіти (liberal arts) 
проблема підготовки за незатребуваними спеці-
альностями не є важливою у зв’язку з тим, що 
серед студентів liberal arts поширюється попит 
не стільки на вузькі, затребувані на конкретних 
робочих місцях, скільки на загальні навички, 
що підвищує затребуваність такої освіти на тлі 
зростання сумнівів щодо ефективності освіти.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Незважаючи на значну кількість 
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Таблиця 1
Результати соціологічного моніторингу випускників вишів  

щодо рівня задоволеності набутою освітою
Показник 2010 2013 2014 2016

відсоток респондентів, повністю задоволених своєю освітою 11,1 10,4 16,9 20,8
відсоток респондентів, частково задоволених своєю освітою 28.4 31,7 33,1 42,3
відсоток респондентів, частково незадоволених своєю освітою 26,8 24,4 19,8 17,4
відсоток респондентів, повністю незадоволених своєю освітою 11,3 11,6 6,8 6,1
відсоток респондентів, які вважають, що характер їхньої тепе-
рішньої роботи відповідає освіті 26,8 26,7 28,2 38,5

відсоток респондентів, які вважають, що характер їхньої тепе-
рішньої роботи не відповідає освіті 16,4 26,7 22,8 24,8

Джерело: узагальнено авторами виходячи з [15]

публікацій за окресленою тематикою, констату-
ємо, що динамічність процесів, які відбувають-
ся в цифровій економіці, та виклики, пов’язані 
з цим, а також міждисциплінарні й мультіплі-
нарні аспекти навчання й діяльності вимагають 
подальшого проведення емпіричних, теоретико-
методичних та практичних досліджень з ураху-
ванням зв’язків між новітніми технологіями, 
зайнятістю й освітою для погодження потреб 
економіки та ринку праці в підготовці випус-
кників вищої школи.

Метою дослідження є поглиблення уявлення 
про вплив цифрових технологій на ринок праці, 
характер роботи й компетенції, ідентифікація 
викликів для політики й практики в освітній 
сфері та підходи до подолання. Оскільки авто-
ри статті є викладачами університетів та здій-
снюють консультування практиків, то одним із 
завдань дослідження було отримання відповіді 
на питання, як цифрові технології вплинуть на 
фінансово-облікові професії та які ключові ком-
петентності в цифровій економіці (на прикладі 
фінансово-облікових спеціальностей) повинні 
формувати заклади вищої освіти у своїх випус-
кників, щоб на ринку праці вони могли про-
демонструвати такі програмні результати, які б 
задовольняли роботодавців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Представники як зарубіжного, так і національ-
ного бізнес-середовища зазначають, що в останні 
роки спостерігається загальна криза освіти та на-
явність дефіциту кваліфікованих кадрів, схиль-
них постійно вчитися та розвиватися. Це пояс-
нюється низкою причин: міграцією населення, 
небажанням брати на себе відповідальність, кон-
серватизмом вищої школи, у тому числі щодо 
використання методик навчання та контенту, 
що не відповідають повною мірою новим викли-
кам, які з’явилися під час переходу від інду-
стріального суспільства до постіндустріального 
інформаційного. Не всі заклади вищої освіти та 
окремі викладачі розуміють, що в Україні по-
стіндустріальні трансформації вимагають нової 
парадигми освіти, яка б відповідала сучасним 
потребам ринку праці. Цікавими у цьому кон-
тексті є результати соціологічного моніторингу 
Інституту соціології НАН України (табл. 1).

Так, результати емпіричних досліджень за 
2016 р. свідчать, що 24,8% респондентів вза-

галі вважають, що характер виконуваної ними 
роботи не відповідає здобутому освітньо-про-
фесійному рівню, 6,1% з них повністю незадо-
волені своєю освітою та лише 20,8% повністю 
задоволені рівнем своєї освіти [15].

Отже, можна констатувати, що проблема 
узгодженості інтересів роботодавців та випус-
кників закладів вищої освіти загострюється та 
вирішувати її необхідно спільними зусиллями 
роботодавців, держави, закладів освіти та пре-
тендентів на відповідні робочі місця.

Однозначно доцільно починати з вивчення 
вимог ринку як до затребуваності фахівців, так 
і до компетенцій, які мають бути сформовані 
під час навчання, та програмних результатів, 
які випускники повинні продемонструвати піс-
ля завершення навчання та під час професійної 
діяльності.

Тому у нашому досліджені для оцінки ста-
ну проблемного поля і визначення головних 
трендів попиту на фінансово-облікові професії 
за Класифікатором професій [16] та попиту на 
компетенції виходили з такого:

По-перше, низьку віддачу формальної осві-
ти сьогодні пояснюють дисбалансом («місмет-
чем) між освітою та ринком праці: багато пре-
тендентів хочуть знайти себе в професії, що не 
відповідає отриманій у закладі вищої освіти 
спеціальності, саме тому, що їхня спеціаль-
ність за дипломом є незатребуваною на ринку 
праці. Коли публікуються результати вступних 
кампаній, ми бачимо, що молодь вступає на 
філологію, юриспруденцію тощо, тоді як робо-
тодавці публікують зовсім інші вакансії. Так, 
за словами керівника аналітичного центру ка-
дрового порталу hh.ua/grc Юлії Дрожжиної, 
після випуску з університетів 44% випускників 
працюють не за фахом, 29% працюють за про-
фесією, лише частково пов’язаною з отриманою 
спеціальністю, і тільки 36% працюють за фа-
хом [17]. Крім того, у hh.ua/grc додають, що, 
згідно з доповіддю «Майбутнє робочих місць», 
яка була оприлюднена в межах Всесвітнього 
економічного форуму, дисбаланс між освітою 
та ринком праці може й далі зростати, якщо 
не враховувати деструктивні та трансформацій-
ні ефекти впливу цифровізації на професії під 
час підготовки майбутніх фахівців, на це вказу-
ють і дослідження, проведені в Оксфордському 
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Таблиця 2
Групування обліково-фінансових професій за рівнем впливу на них цифровізації

Код 
КП

Код 
ЗКППТР

Випуск 
ЄТКД

Випуск 
ДКХП Професійна назва роботи

1 2 3 4 5
1 сегмент — високий ефект цифрової трансформації на тлі низького деструктивного впливу

1231 20656  76, 1 Головний бухгалтер
1231 21489  5 Директор з економіки

2411.1    
Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік). Молод-
ший науковий співробітник (економіка). Молодший науковий співробіт-
ник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2411.1 23667 —  Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
1231 23927  1 Начальник планово-економічного відділу
1231 24108  1 Начальник фінансового відділу

2441.2 23068 —  Консультант з економічних питань
2419.2 — —  Консультант з ефективності підприємництва
2411.2   5* Консультант із податків і зборів
2441.2 — —  Економічний радник

2 сегмент — високий ефект деструктивного впливу на тлі високого ефекту цифрової трансформації
3433    Асистент бухгалтера-експерта
4212 22921 —  Касир (в банку)
4211 22921  1 Касир (на підприємстві, в установі, організації)
3433 22935 —  Касир-експерт
4122    Конторський (офісний) службовець (боргові зобов’язання)
4121 —  1 Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)
4122    Конторський (офісний) службовець (застава та іпотека)
4122    Конторський (офісний) службовець (інвестиції)
4121    Конторський (офісний) службовець (каса)
4122    Конторський (офісний) службовець (кредит)
4131    Конторський (офісний) службовець (реєстрація та облік)
4121    Конторський (офісний) службовець (розрахунок собівартості)
3432    Конторський (офісний) службовець (страхування)
4122    Конторський (офісний) службовець (цінні папери)
4212 23072 —  Контролер ощадного банку
4211 12965  65 Контролер-касир
4212    Операціоніст (банк)
4121 24908  1 Рахівник
3119 25029  66** Технік з обліку

3 сегмент — високий ефект цифрової трансформації на тлі мжливого деструктивного впливу
2441.2 25355  1 Економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
2441.2 25359  64, 1 Економіст із договірних та претензійних робіт
2441.2 25368  1 Економіст із планування
2441.2    Економіст із податків і зборів
2441.2 25377  1 Економіст із фінансової роботи
5121 —  5* Економіка
1461    Менеджер (управитель) із грошового посередництва
1468    Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування
1467    Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів
1463    Менеджер (управитель) із надання кредитів
1466    Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування
1465    Менеджер (управитель) зі страхування

університеті: майже половина (45%) усіх сьо-
годнішніх професій у майбутньому зникнуть 
або будуть максимально автоматизовані [18].

Щоб отримати відповіді на питання, як циф-
рові технології вплинуть на фінансово-облікові 
професії, ми провели семантичний аналіз науко-
вих публікацій і галузевої періодики за темою 
майбутнього ринку праці; оголошень вакансій, 
що розміщені на сайтах www.work.ua/agencies, 
hh.ua/grc, www.elance.com, www.weblancer.net, 

www.freelance.сom.ua – агрегаторів пропози-
цій із пошуку роботи; аналіз кейсів і експерт-
ні інтерв’ю серед випускників і роботодавців. 
За матеріалами експертних інтерв’ю та оцінка-
ми фінансово-облікові професії ми згрупували 
в чотири сегменти, які розрізняються за сту-
пенем впливу на них цифровізації, зокрема за 
трансформуючим, деструктивним та тим і ін-
шим одночасно з превалюванням трансформую-
чого або деструктивного ефекту (табл. 2).
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Завдання, що виконуються фахівцями з 1-го 
сегменту, не піддаються заміщенню, оскільки 
вимагають системного мислення. Від фахівців 
із цього сегменту затребуваним є вміння отри-
мувати й аналізувати нову інформацію, у тому 
числі з допомогою технології великих даних.

Розвиток автоматизованих систем буде спри-
яти витісненню професій, віднесених до 2-го 
сегменту. У майбутньому ці професії можуть 
стати повністю автоматизованими, навіть без 
суттєвої трансформації змісту.

У результаті цифровізації зміст професій із 
3-го сегменту істотно змінюється, проте не всі 
завдання можуть бути автоматизовані, тобто 
працівникам не загрожує «заміщення». Зміню-
ється лише поділ праці між людьми та маши-
нами. У подальшому такі співробітники будуть 
задіяні у вирішенні нестандартних ситуацій 
і розробленні методології.

Машинна обробка даних із застосуван-
ням «хмарних» технологій скорочує попит на 
такі функції фахівців із 4-го сегменту, як збір 
і структурування відкритої інформації для по-
дальшого аналізу економічної ситуації, фінан-
сово-господарської діяльності об’єктів інвес-
тицій тощо; проведення типових розрахунків 
та підготовка стандартних звітів; контроль за 

сплатою податків і валютними операціями; від-
стеження ринкових угод із власними акціями 
та облігаціями; складання типових договорів; 
консультування з деяких питань, які є стан-
дартними. Розвиток блокчейна і впровадження 
«розумних контактів» у повсякденну практику 
фахівців із цього сегменту спричиняють зміни 
портфеля компетентностей: вміння працювати 
з програмним кодом блокчейна, володіння роз-
ширеною мовою звітності бізнесу – XBRL тощо.

По-друге, дисбаланс стосується не тільки 
«позицій» на ринку праці та пов’язаних із 
ними конкретних професій, а й більш широко 
затребуваних навичок У світовому контексті 
розвитку систем вищої освіти проблема «міс-
метча» навичок стоїть не менш гостро, ніж про-
блема «місметча» професій [19]. М. Хандель 
в огляді американського ринку праці показав, 
що труднощі для роботодавців створює недолік 
у працівників не стільки вузько професійних 
(hard skills), скільки «м’яких» навичок (soft 
skills), пов’язаних зі ставленням до трудових 
обов’язків [20].

Матеріали ОЕСР [21] виділяють три ключо-
ві групи навичок: здатність (1) діяти автоном-
но (планування, аргументація своєї позиції) 
і (2) всередині неоднорідних груп (кооперація, 

1 2 3 4 5
1462    Менеджер (управитель) із фінансового лізингу
1469    Менеджер (управитель) із фінансового посередництва
3417 — —  Оцінювач, оцінювач (експертна оцінка майна), оцінювач-експерт

4 сегмент — відсутність деструктивного ефекту, на тлі високого ефекту цифрової трансформації
2441.2    Аналітик з інвестицій
2441.2    Аналітик із кредитування
2414.2    Аналітик із питань фінансово-економічної безпеки
2411.2 —  1 Аудитор
3433 20281  1 Бухгалтер
2411.2 20281  1 Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
2411.2 20287 —  Бухгалтер-експерт
2411.2 20284  1 Бухгалтер-ревізор
3443 — —  Інспектор із виплати пенсій
3443 — —  Інспектор із призначення пенсій
3419 22565 —  Інспектор кредитний
3439 22692 —  Інспектор-ревізор
2413.2    Професіонал із торгівлі цінними паперами
2413.2    Професіонал з управління активами
2414.2    Професіонал із фінансово-економічної безпеки
2413.2    Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
3152 24516 —  Ревізор із виробничо-технічних і економічних питань
3442 24496 —  Ревізор-інспектор податковий
3411    Фахівець із біржових операцій
3411    Фахівець з управління активами
3411    Фахівець із фінансово-економічної безпеки
3411    Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
* Номер випуску доповнень та змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;
** Деталізовані кваліфікаційні характеристики за галузевими ознаками містяться в інших галузевих ви-
пусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; КП – класифікатор професій; 
ЗКППТР – Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016. М.: Економіка, 
1991; ЄТКД – Єдинийо тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робітників; ДКХП – Довідник 
кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Джерело: згруповано авторами виходячи з [16]

Закінчення таблиці 2
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Таблиця 3
Зміна уявлень про попит на компетентності випускників  

фінансово-облікових спеціальностей різних років випуску станом на 1 вересня 2019 р. (%)
Узагальнена группа 2000-2014 рр. 2015-2019 рр.

1. Цифрові компетенції 10 32
1.1. Вміння створювати системи — 6
1.2. Навички управління інформацією (навички обробки та аналізу даних) 10 26
2. Соціально-поведінкові компетенції 11 33
2.1. Комунікації
• вміння здійснювати комунікацію, яка породжує інформацію, що має 
вплив і стимулює інтегроване мислення в осіб, що приймають рішення 3 5

2.2. Міжособистністні навички
• робота в команді 2 5
• етика 1 1
• емпатія — 3
• клієнтоорієнтованість 1 5
• управління стресом — 3
• адекватне сприйняття критики 1 1
2.3. Навички міжкультурної взаємодії
• усвідомленість 3 3
• соціальна відповідальність — 2
• кросфункціональна та крос дисциплінарна взаємодія — 2
• іноземна мова та культура — 2
• Лідерство — 2
3. Когнітивні навички 79 45
3.1. Саморозвиток 32 6
3.2. Організованість 25 5
3.3. Управлінські навички: (пріоритизація, постановка завдань, формуван-
ня команд, розвиток, мотивування інших, делегування) 2 7

3.4. Досягнення результатів:
• відповідальність 6 6
• вміння виявляти, оцінювати, передбачати ризики — 5
• наполегливість у досягненні мети 3 3
• ініціативність 1 3
3.5. Вирішення нестандартних завдань:
• креативність (в т.ч. вміння врахувати можливості) 2 4
• адаптивність 2 5
• критичне мислення 6 6
Разом 100 100
Джерело: узагальнено авторами за результатами анкетування

управління конфліктами), (3) інструментальна 
грамотність – вміння використовувати інфор-
маційно-комунікаційні технології (ІКТ), як 
інструменти комунікації. М. Бінклей зі спі-
вавторами [22] пропонує чотири групи таких 
компетентностей: способи мислення (критичне, 
креативне), способи взаємодії (комунікація та 
колаборація), інструменти для роботи (цифрова 
грамотність) і для життя (особиста відповідаль-
ність, культурна компетентність).

Консенсус-думка задіяних у нашому до-
сліджені експертів щодо цільової моделі ком-
петентностей фокусується на трьох ключових 
групах: цифрові компетентності, соціально по-
ведінкові й когнітивні. Як показали результа-
ти анкетування випускників кафедри фінансів 
і підприємництва (фінансів і кредиту) Сумсько-
го державного університету, кафедри бухгалтер-
ського обліку й аудиту ВНЗ Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки й торгівлі» та 

кафедри бухгалтерського обліку й оподаткуван-
ня Київського національного торговельно-еко-
номічного університетів останніх 19 років, які 
обіймають керівні посади у сфері фінансів, опо-
даткування, обліку, аудиту, управління, вони 
користуються довірою як відповідальні фахів-
ці, оскільки в професійній діяльності демон-
струють власникам, керівником та підлеглим 
актуальні компетентності (табл. 3).

Водночас опитані висловлювалися по-різному 
щодо частки компетентностей, які вони вважа-
ли необхідними для успішної кар’єри безпосе-
редньо після завершення навчального закладу.

Зокрема, випускники 2000-2014 рр. значну 
увагу приділяли знаннєвим компетентностям, 
прагнули до саморозвитку, у тому числі щодо 
дослівного володіння нормативно-правовими 
документами (32%), важливу роль відводили 
організованості в роботі (25%), не приділяючи 
особливого значення розвитку управлінських 
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здібностей, креативного та критичного мислен-
ня. Соціально-поведінкові й цифрові компетен-
ції були не на передньому плані. Водночас у ви-
пускників, які працювали лише три останні 
роки, пріоритети змінилися. Вони стали більше 
відповідати новій назві галузі знань («Управ-
ління та адміністрування»), до якої віднесено 
спеціальність 071 «Облік і аудит» та 072 «Фі-
нанси, банківська справа і страхування». 
Але важливим є те, що респонденти вбачають 
важливими навички програмування, створення 
додатків, проектування підсистем бухгалтер-
ського обліку (фінансового, управлінського, по-
даткового) – 6% від усіх компетентностей біль-
ше уваги приділяють соціально-поведінковим 
компетентностям, вмінням вирішувати нестан-
дартні завдання.

На розвиток та зміну статусу фінансово-облі-
кових фахівців також впливають оприлюднені 
українською мовою Глобальні принципи управ-
лінського обліку, розроблені під час громад-
ських консультацій 2014-2015 рр. у СІМА та 
AICPA за участю керівників компаній, фінан-
сових директорів, науковців, регуляторів та ін-
ших фахівців у 20 країнах на 5 континентах. 
Серед чотирьох названих Глобальними принци-
пами, якими мають керуватися фахівці з бух-
галтерського обліку та фінансів найближчого 
майбутнього: «Комунікація, що породжує ін-
формацію», «Інформація є актуальною», «Ро-
зумне управління вибудовує довіру», «Аналізу-
ється вплив на вартість», перші два неможливо 
застосувати без наявності відповідних цифро-
вих компетентностей. Дослідження, проведені 
АССА «Майбутнє бухгалтерської професії», за-
свідчили значущись цифрових технологій у до-
сягненні успіху в професії. Спеціалісти у сфе-
рі фінансів, обліку, аудиту та оподаткування 
повинні знати, як використовувати у своїй 
професійній діяльності можливості сучасних 
програмних продуктів для підвищення ефек-
тивності процесу трансформації ресурсів та 
результативності діяльності. Саме тому в Стан-
дартах вищої освіти університетів передбачена 
компетентність, формування якої дозволить 
студентам бути готовим до роботи в умовах по-
стійних змін (не лише в нормативно-правовій 
базі, що регулює ведення бізнесу, обліку чи 
аудиту, а й у зв’язку з появою інтелектуаль-
них машин). Студент повинен навчитися на-
копичувати та аналізувати інформацію для на-
працювання професійного судження на основі 
обробки великого масиву даних із використан-
ням IT-програм. Вони також знадобляться для 
підготовки бюджетів, обліково-аналітичного за-
безпечення управління ресурсами, ризиками, 
фінансами, відносинами, ефективністю, для 
підготовки внутрішньої та зовнішньої звітності 
про кількісні та якісні, фінансові та нефінансо-
ві показники тощо. Для цього бухгалтери, ау-
дитори, фінансисти повинні розуміти як здій-
снюються IT-процеси, залишаючись глибокими 
аналітиками, які створюють обліково-аналітич-

не забезпечення для прийняття баговекторних 
управлінських рішень.

Висновки із цього дослідження і дальші пер-
спективи в цьому напрямі. В Україні за наяв-
ності значного дисбалансу між наявними вакан-
сіями та кількістю поданих резюме (пропозиції 
в десятки разів перевищують наявні робочі 
місця для фінансистів, банкірів, бухгалтерів та 
аудиторів) роботодавці перебувають у пошуку 
висококваліфікованих спеціалістів-консультан-
тів, аналітиків, радників щодо підходів до ра-
курсів накопичення та обробки вхідної інфор-
мації, яка на виході відповідає внутрішнім та 
зовнішнім регламентам, що регулюють систему 
бухгалтерського обліку, вміють гармонізувати 
бухгалтерські та бізнес-стандарти, презентува-
ти цінності бізнесу стейкхолдерам.

Безумовно, такі показники зумовлені застій-
ними явищами в економіці, але не варто ігно-
рувати й той факт, що роботодавці шукають 
найефективніших, тих, що вміють працювати 
в період змін. Останнє актуалізує значущість 
процесу формування сучасних компетентнос-
тей як у випускників, так і у фахівців із досві-
дом роботи та вмінням використовувати фору-
ми, соціальні мережі, контакти в професійних 
спільнотах для самовдосконалення й пошуку 
потрібної інформації. Очевидною залишається 
необхідність комплексного розв’язання про-
блем, пов’язаних із цифровізацією, оскільки 
всі заходи повинні сприяти розвитку економі-
ки, суспільства та окремої людини.
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