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Ізмайлов Я. О., Осмятченко В. О. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування  
через реалізацію концепції дуальної освіти

Метою статті є узагальнення проблем і розробка пропозицій щодо вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування 
через реалізацію концепції дуальної освіти. Наведено характеристику дуальної освіти, яка передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти 
з навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації, як правило, на договірних засадах. 
Представлено практичний досвід здійснення реформи публічних фінансів в Україні за допомогою реалізації першого в країні пілотного проекту 
дуальної форми навчання на підставі розробленої Університетом державної фіскальної служби України освітньо-професійної програми підго-
товки магістрів «Фіскальне адміністрування». Викладено пропозиції щодо вдосконалення змістовно-якісної насиченості магістерських програм 
з обліку та оподаткування. Обґрунтовано потребу та розроблено рекомендації щодо навчання за англомовними магістерськими програмами з 
визначенням перспектив і переваг для здобувачів вищої освіти. Доведено, що дуальна форма навчання дозволить здобувачам вищої освіти: на-
бути теоретичних і практичних компетентностей із забезпеченням їх вдалого поєднання; сформуватись як кваліфіковані фахівці, які мають не 
тільки належний фаховий рівень, але й здатні ефективно працювати в команді, вміло адаптуючись до швидкозмінюваних умов ринку; опанувати 
тонкощі професійних навичок з обраного виду діяльності; розширити кругозір і вдосконалити критичне мислення; відвідувати лекції провідних 
науковців та менторів, а також тренінги за участю фахівців-практиків національних і міжнародних компаній; сформувати позитивне став-
лення до державних органів і державної служби; потрапити в професійні «ліфти»; перетворити рутинну бюрократичну роботу на креативний 
цікавий процес; бути частиною та інструментом реформ державного управління України.
Ключові слова: облік, оподаткування, навчання, інновації, підготовка фахівців, дуальна освіта, компетенції, глобалізація, заклади вищої освіти.
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Измайлов Я. А., Осмятченко В. А. Усовершенствование подготовки 
будущих специалистов по учету и налогообложению посредством 

реализации концепции дуального образования
Целью статьи является обобщение проблем и разработка предло-
жений по совершенствованию подготовки будущих специалистов 
по учету и налогообложению через реализацию концепции дуального 
образования. Представлена характеристика дуального образования, 
которая предусматривает сочетание обучения лиц в учреждениях 
образования с обучением на рабочих местах (на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях) для получения определенной квалифика-
ции, как правило, на договорной основе. Приведен практический опыт 
осуществления реформы публичных финансов в Украине посредством 
реализации первого в стране пилотного проекта дуальной формы об-
учения на основе разработанной Университетом государственной 
фискальной службы Украины образовательно-профессиональной про-
граммы подготовки магистров «Фискальное администрирование». 
Изложены предложения по совершенствованию содержательно- 
качественной насыщенности магистерских программ по учету и на-
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Izmaylov Ya. O., Osmyatchenko V. O. Improving the Training of Future 
Specialists in Accounting and Taxation through the Implementation  

of the Conception of Dual Education
The article is aimed at generalizing the problems and developing proposals to 
improve the training of future specialists in accounting and taxation through 
the implementation of the dual education conception. A characterization of 
dual education is presented, which provides for the combination of training 
of persons at educational institutions with training in the workplace (at en-
terprises, institutions and organizations) to obtain a certain qualification, as 
usually on a contractual basis. The practical experience of implementing the 
reform of public finances in Ukraine through the implementation of the coun-
try’s first pilot project of dual form of education on the basis of the developed 
by the University of the State Fiscal Service of Ukraine education and profes-
sional master’s training program «Fiscal Administration». Proposals for im-
proving the content-quality intensity of the master’s programs on accounting 
and taxation are presented. The authors substantiate the need and recom-
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логообложению. Обоснована необходимость и разработаны рекомен-
дации по обучению в рамках англоязычных магистерских программ с 
определением перспектив и преимуществ для соискателей высшего 
образования. Доказано, что дуальная форма обучения позволит соис-
кателям высшего образования: приобрести теоретические и практи-
ческие компетенции с обеспечением их удачного сочетания; сформи-
роваться как квалифицированные специалисты, имеющие не только 
надлежащий профессиональный уровень, но и способность эффектив-
но работать в команде, умело адаптируясь к быстро изменяющимся 
условиям рынка; овладеть тонкостями профессиональных навыков 
в избранном виде деятельности; расширить кругозор и усовершен-
ствовать критическое мышление; посещать лекции ведущих ученых 
и менторов, а также тренинги с участием специалистов-практиков 
национальных и международных компаний; сформировать позитивное 
отношение к государственным органам и государственной службе; 
попасть в профессиональные «лифты»; превратить рутинную бю-
рократическую работу в креативный интересный процесс; быть ча-
стью и инструментом реформ государственного управления Украины.
Ключевые слова: учет, налогообложение, обучение, инновации, подго-
товка специалистов, дуальное образование, компетенции, глобализа-
ция, учреждения высшего образования.
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mendations for training in terms of English-language master programs with 
the definition of prospects and advantages for higher education applicants. 
It is proved that dual form of education will allow applicants of higher edu-
cation: acquiring theoretical and practical competences with ensuring their 
successful combination; become formed as qualified specialists who have not 
only the proper professional level, but also the capability to work efficiently in 
a team, skillfully adapting to rapidly changing market conditions; mastering 
the intricacies of professional skills in the chosen type of activity; broadening 
horizons and improving critical thinking; attending lectures by leading schol-
ars and mentors, as well as trainings with the practitioners from national 
and international companies; developing a positive attitude towards public 
bodies and public service; getting into professional «lifts»; turning routine bu-
reaucratic work into a creative and interesting process; becoming a part and 
an instrument of reforms of the State administration of Ukraine.
Keywords: accounting, taxation, teaching, innovations, training of specialists, 
dual education, competences, globalization, institutions of higher education.
Fig.: 2. Bibl.: 15.
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Стратегічний розвиток економіки на рівні під-
приємства, регіону та країни можливий лише 
за умови раціонального використання ін-

телектуального капіталу. Для створення належних 
умов розвитку інноваційного потенціалу країни по-
трібні: відповідні виробничо-технологічні структу-
ри; наявність інформаційної системи; фінансова під-
тримка інновацій; достатньо високий рівень освіти 
населення та підготовки наукових працівників. При 
переорієнтації на високотехнологічний шлях роз-
витку та формування суспільства знань основними 
стратегічними драйверами економіки України для 
підвищення її міжнародної конкурентоспроможності 
мають стати: якісний людський капітал, наука, освіта 
та високотехнологічний бізнес, сучасне технологічне 
оснащення, раціональна організація науково-дослід-
них, дослідно-конструкторських розробок, розви-
нута система комерціоналізації наукових результатів.

Система підготовки персоналу в закладах ви-
щої освіти (ЗВО) набуває особливої актуальності та 
потребує детального дослідження через швидкий 
розвиток глобалізаційних процесів, цифровізацію 
(країна в смартфоні), євроінтеграційні прагнення та 
потреби модернізації економіки України на засадах 
інвестиційно-інноваційного розвитку. Основною ме-
тою діяльності з удосконалення професійної підго-
товки здобувачів вищої освіти є підготовка конкурен-
тоспроможних фахівців, здатних вивести економіку 
України на провідний світовий рівень. Максимальний 

синергетичний ефект від формування цілісної сис-
темної моделі компетентностей майбутніх фахівців 
можна отримати через постійний розвиток процесу 
підготовки фахівців у ЗВО, послідовну реалізацію 
нових підходів до освітнього процесу та підвищення 
змістовно-якісного його наповнення.

У липні 2019 р. українським урядом було розро-
блено дорожню карту з відповідним планом заходів 
щодо реалізації концептуальних напрямів реформу-
вання державної фіскальної та митної політики. Осно-
вною метою реформ є підвищення ефективності функ-
ціонування, відновлення репутації та довіри до інсти-
туцій, що регулюють, контролюють та адмініструють 
відносини з публічними, корпоративними та персо-
нальними фінансами. Кадрове забезпечення майбут-
нього державної податкової та митної служб набуває 
першочергового значення, оскільки від компетенцій 
молодих фахівців залежатиме результат реформ і ре-
алізація державної політики сталого розвитку країни. 

Для підвищення якості та усунення основних 
недоліків підготовки майбутніх фахівців потрібно 
подолати розрив між теоретичною і практичною 
складовими освітньої діяльності, одночасно модер-
нізуючи традиційні форми та методи навчання та 
надаючи змогу роботодавцям долучитися до проце-
су формування професійних компетентностей здо-
бувачів вищої освіти. Тому однією з перспективних 
форм навчання в Україні, яка дозволить побудувати 
систему сталого взаємовигідного взаємозв’язку між 
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роботодавцем та здобувачем освіти, виступає дуаль-
на освіта.

Для отримання якісної вищої освіти, в якій вда-
ло поєднані теоретичний і практичний блоки фахової 
підготовки, потрібно сформувати комплексний мето-
дологічний підхід до імплементації та реалізації дуаль-
ної форми навчання, звертаючи увагу на притаманні 
цій формі освітнього процесу переваги та недоліки. 

Значний теоретичний і практичний внесок до 
реформування національної освіти, зокрема до роз-
витку концепції дуальної освіти, здійснили такі вчені, 
як І. Андрейців [1], В. Вем’ян, В. Г. Тер-Ованес’ян [2],  
І. Гаврилюк, Р. Дуддек [3], Л. Гриневич [4], С. Драж-
ниця, О. Дражниця [5], С. Квіт [6], Т. Постоян [7],  
С. Свірко [8], А. Фаріон [9], І. Хомишин [10], М. Чума-
ченко [11], К. Швабій [12] та ін. 

Огляд літературних джерел дозволив констату-
вати, що низка питань, які тісно пов’язані зі створен-
ням єдиної систематизованої концепції раціонально-
го поєднання теоретичної та практичної складових 
ефективної підготовки майбутніх фахівців, залиша-
ється в дискусійній площині. Разом із тим необхід-
ність вирішення таких актуалізується на етапі зміни 
пріоритетів держави в підготовці кваліфікованих 
фахівців. Зазначені зміни є реакцією на такі сучасні 
виклики для України, як масовий відтік потенційних 
абітурієнтів за кордон, несприятливі зміни на ринку 
праці. Вони виникають внаслідок уповільнення ін-
вестиційно-інноваційного розвитку економіки кра-
їни, наявності значної кількості бюрократичних мо-
ментів, застосування нормативно-правових актів, що 
не повною мірою відповідають реаліям сьогодення,  
а інколи навіть суперечать один одному.

Отже, проблеми підготовки фахівців ЗВО через 
дуальну форму навчання потребують детального роз-
гляду та розв’язання.

Метою статті є узагальнення проблем і роз-
робка пропозицій щодо вдосконалення підготовки 
майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через 
реалізацію концепції дуальної освіти.

Відповідно до Закону України «Про вищу осві-
ту» зі змінами та доповненнями, заклади вищої осві-

ти функціонально наділені широким спектром фун-
даментальних підходів до підготовки фахівців, мають 
потужний науково-методичний потенціал, досвід в 
опрацюванні вимог міжнародних документів з пи-
тань якісно-змістовних позицій освітнього процесу, 
практику застосування актуальних освітніх іннова-
ційних технологій [13].

На рис. 1 запропоновано авторську модель ін-
вестиційно-інноваційного розвитку економіки Укра-
їни на макро- та мікрорівнях в умовах глобалізації на 
засадах активізації людського капіталу. З точки зору 
Н. В. Іванової, інвестиційно-інноваційна модель роз-
витку є економічною моделлю підйому продуктивних 
сил країни, яка базується на використанні високих 
техноло¬гій, що сприяють створенню конкурентоз-
датної продукції для внутрішнього споживання та 
експорту на зарубіжні ринки [14, c. 46–51]. 

Мета діяльності з удосконалення професійної 
підготовки здобувачів вищої освіти за спе-
ціальністю 071 «Облік і оподаткування» на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерсько-
му) рівнях полягає в підготовці конкурентоспромож-
них фахівців відповідного профілю, що є:
 компетентними у прийнятті обґрунтованих 

стратегічних та оперативних рішень у сфері 
обліку, звітності, аналізу, контролю та опо-
даткування;

 здатними вирішувати перспективні завдання 
та виконувати роль новаторів, які спроможні 
стати осередком концентрації інноваційних, 
креативних, міжсекторальних підходів щодо 
підвищення ефективності суб’єктів господар-
ської діяльності;

 готовими до обміну досвідом, кращими прак-
тиками та відкритими до партнерських відно-
син.

Результативні кроки у сфері реорганізації під-
готовки фахівців з обліку та оподаткування в умовах 
переходу України до МСБО та МСФЗ і позитивний 
досвід провідних країн світу підтверджують важли-
вість впровадження дуальної форми навчання.

 

Економічний сектор 

Освіта 

Якісний людський
капітал 

Наука

Влада 

 

 

 

 

Інвестиційно-
інноваційний 

розвиток

Макро- та мікрорівень

Вплив глобального 
середовища

Міжнародне 
співтовариство

Рис. 1. Запропонована модель інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України на макро- та мікрорівнях в 
умовах глобалізації на засадах активізації людського капіталу

Джерело: авторська розробка.
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Дуальна освіта є однією з нових форм навчан-
ня в Україні. Це система, яка дозволяє будувати сталі 
взаємозв’язки між роботодавцем і здобувачем осві-
ти. Схему взаємозв’язку основних суб’єктів дуальної 
освіти, а саме: взаємодії студентства та роботодавців 
за посередництвом держави з отриманням результа-
ту на мікро- та макрорівнях, наведено на рис. 2.

Дуальна форма здобуття освіти передбачає по-
єднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням 
на робочих місцях (на підприємствах, в установах та 
організаціях) для набуття певної кваліфікації, як пра-
вило, на підставі договору. Концепція дуальної форми 
здобуття освіти передбачає: модернізацію освітньо-
професійних 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 сту-
дентів; зростання рівня зайнятості молоді; скорочен-
ня адаптаційного періоду випускників на роботі; під-
вищення конкурентоздатності працівників [15].

Дуальна освіта передбачає розробку навчальних 
планів лише після того, як потенційний роботодавець 

сформує повний перелік компетенцій, якими має во-
лодіти майбутній фахівець. Після такої підготовки не 
потрібен час на адаптацію працівника на робочому 
місці. Адже його знання, вміння та навички відповіда-
ють вимогам роботодавця. У разі належного аналізу 
потреб ринку праці підготовка має відбуватися лише 
за тими спеціальностями, які будуть потрібні через 
два-три роки, що наперед усуває такі проблеми цього 
ринку, як надлишок одних фахівців і дефіцит інших.

Для успішної реалізації реформи публічних фі-
нансів в Україні та підвищення ефективності 
функціонування державної служби Університе-

том 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 запрова-
джено перший в Україні пілотний проект з підготовки 
майбутніх фахівців за дуальною формою навчання на 
основі розробленої освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів «Фіскальне адміністрування». 

ДУАЛЬНА ОСВІТА 
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Модернізація освітніх програм  

Підвищення якості підготовки фахівців
 

Зближення освіти з вимогами ринку праці  

Посилення ролі та впливу
роботодавців на освіту 

Підвищення мотивації 
до навчання студентів 

 

Зростання рівня зайнятості молоді 

 

 

 

Забезпечує взаємозв’язок   

ДЕРЖАВА 
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навчальних годин;  

РЕЗУЛЬТАТ
 

 

Мікрорівень   Макрорівень

  

розробка законодавчого підґрунтя 
для визнання національних стандартів 

якості професійної освіти

моніторинг якості надання освітніх послуг 
у сфері освіти, оновлення

 освітніх стандартів)

залучення кваліфікованого 
персоналу до педагогічної діяльності 

визначення конкретних запитів 
роботодавців до змісту та якості 

професійної освіти

Заклади освіти

ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ (СТУДЕНТ)

Скорочення адаптаційного періоду 
випускників на роботі

Теоретичне навчання – 30%, виробниче 
навчання та виробнича практика –

70% навчальних годин;

Підвищення конкурентоздатності
майбутніх працівників

Рис. 2. Характер і результати взаємозв’язку суб’єктів дуальної освіти на мікро- та макрорівнях
Джерело: авторська розробка.



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
БЛ

ІК
 І 

АУ
Д

И
Т

181БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2019
www.business-inform.net

Навчальні дисципліни викладаються кваліфі-
кованим професорсько-викладацьким персоналом 
УДФСУ, зокрема провідною фундаментальною кафе-
дрою податкової політики, на якій працює 5 докторів 
наук, а також менторами Київської Школи Економіки.

Перевагами цієї програми є: навчання за кошти 
державного бюджету; поєднання кращого 
міжнародного досвіду; можливість отримати 

теоретичні знання у найкращих викладачів і менто-
рів; закріплення теоретичних знань на практиці; пра-
цевлаштування в реформованій державній податко-
вій службі України. Стратегічна мета магістерської 
програми полягає у підтримці реформи податкової 
служби в Україні в частині забезпечення професійни-
ми та вмотивованими співробітниками, які протягом 
навчання отримають знання і навички, що є необхід-
ними для успішної професійної кар’єри в органах но-
воствореної податкової служби України.

На підставі опрацювання наповненості магіс-
терських програм закладів вищої економічної освіти, 
які є провідними на світовому рівні, у галузі знань 
«Управління та адміністрування» та зважаючи на те, 
що сучасні умови ринкової економіки України зумов-
люють вдосконалення як системи управління підпри-
ємством в цілому, так і окремих її підсистем – обліку, 
аналізу, аудиту та оподаткування, розроблено реко-
мендації для підготовки висококваліфікованих фахів-
ців у сфері обліку та оподаткування. Вони враховують 
сучасні потреби роботодавців на національному та 
закордонних ринках праці, удосконалюючи змістов-
но-якісну насиченість магістерських програм. 

У рамках реалізації євроінтеграційних прагнень 
та участі України в глобальному ринку праці, врахо-
вуючи досвід провідних закладів вищої освіти Укра-
їни та Європейського Союзу щодо розширення та 
поглиблення підготовки магістрів з економіки, реко-
мендовано здійснювати навчання студентів після за-
вершення бакалаврської підготовки за спеціальнос-
тями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за англомовними 
магістерськими програмами, які відповідають сучас-
ним стандартам провідних університетів світу.

Метою запровадження англомовних програм є 
підготовка фахівців найвищої кваліфікації, які здатні 
ефективно працювати в умовах мультинаціонально-
го глобального середовища через створення в них 
нових цілісних знань і професійних навичок шляхом 
отримання та поглиблення компетентностей з обліку, 
аналізу, контролю та оподаткування, а також форму-
вання здатності при вільному володінні іноземними 
мовами й аналітичному мисленні адаптуватися до 
нових професій, видів та форм зайнятості в економіці 
в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти 
та глобалізації світу. 

Навчання на англомовних магістерських про-
грамах забезпечить: 1) високий рівень професійної 

підготовки на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти; 2) залучення провідних викладачів, які ма-
ють досвід викладання в зарубіжних закладах освіти;  
3) участь магістрантів у програмах обміну з іно-
земними ЗВО; 4) проведення інтерактивних лекцій  
і тренінгів за участю фахівців-практиків відомих 
українських і міжнародних компаній; 5) надання 
можливості опанувати окремі дисципліни шляхом 
навчання в закордонних університетах; 6) участь 
в мобільності студентської молоді за програмою 
ERASMUS + зі стажуванням у провідних компаніях 
на території країн Європейського Союзу, яке перед-
бачає отримання студентами-магістрантами в пері-
од проходження стажування оплати за свою роботу  
в євровалюті; 7) можливе працевлаштування у відо-
мих компаніях України та ЄС по закінченні навчання.

ВИСНОВКИ 
На підставі аналізу наукової літератури та пере-

дового світового досвіду визначено і систематизова-
но особливості функціонування дуальної форми на-
вчання та запропоновано шляхи розвитку концепції 
дуальної освіти в Україні. Виявлено основні пробле-
ми підготовки майбутніх фахівців у ЗВО та згрупова-
но їх за напрямками розв’язання. 

Доведено, що здобуття освіти за дуальною фор-
мою дозволить: 
 наблизити навчання до практики; 
 зібрати інформацію, проаналізувати її та по-

ширити позитивний досвід пілоту на інші 
сфери державної служби; 

 оцінити рівень зацікавленості молоді в дер-
жавній службі; 

 здійснювати підготовку фахівців найвищої 
кваліфікації, які здатні ефективно працювати 
в умовах мультинаціонального середовища 
через створення в них нових цілісних знань 
і професійних навичок шляхом отримання та 
поглиблення компетентностей з обліку, аналі-
зу, контролю та оподаткування; 

 формувати спроможність адаптуватися до 
нових професій, видів та форм зайнятості в 
економіці в умовах швидких темпів розвитку 
світової спільноти та глобалізації світу при 
вільному володінні іноземними мовами й ана-
літичному мисленні; 

 залучати до викладання провідних викладачів 
та менторів; 

 проводити інтерактивні лекції та тренінги за 
участю фахівців-практиків відомих україн-
ських і міжнародних компаній; 

 підвищити привабливість роботи в держав-
них органах; 

 створити професійні «ліфти» для найбільш 
наполегливих здобувачів вищої освіти; 

 перетворити рутинну бюрократичну роботу 
на креативний цікавий процес; 



182

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
БЛ

ІК
 І 

АУ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2019
www.business-inform.net

 усунути існуючі недоліки в системі кадрового 
забезпечення податкової служби; 

 посилити ефективність реформи системи 
державного управління. 

Визначено, що важливою складовою організації 
розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в 
Україні виступає процес вдосконалення організації 
підготовки та перепідготовки працівників облікової 
та податкової сфер діяльності. Це набуває особливої 
актуальності та потребує детального дослідження в 
умовах розвитку глобалізаційних процесів, цифро-
візації, євроінтеграційних прагнень та потреби в мо-
дернізації економіки України на засадах інвестицій-
но-інноваційного розвитку. 

Пропонується вдосконалити змістовно-якісну 
насиченість магістерських програм з обліку та опо-
даткування.

Обґрунтовано, що навчання на англомовних 
магістерських програмах забезпечить висо-
кий рівень професійної підготовки шляхом 

залучення викладачів із зарубіжних закладів освіти, 
проведення інтерактивних лекцій і тренінгів за учас-
тю фахівців-практиків відомих міжнародних ком-
паній, участі в мобільності студентської молоді за 
програмою ERASMUS + зі стажуванням у провідних 
компаніях на території країн Європейського Союзу з 
можливістю працевлаштування у відомих компаніях 
світу по закінченні навчання. 

Запропоновані напрямки розвитку підготовки 
майбутніх фахівців у закладах вищої освіти сприяти-
муть: 
 швидкому та якісному засвоєнню положень 

оновленої методології, методики й організа-
ції обліку та оподаткування в умовах сталого 
розвитку; 

 якнайскорішій адаптації молодих магістрів 
до постійно кардинально змінюваних умов 
господарської діяльності підприємств з опа-
нуванням нових підходів до ведення обліку та 
режимів оподаткування, а отже, і успішному 
впровадженню результатів модернізації сис-
тем обліку та оподаткування на мега-, макро- 
та мікрорівнях.

Подальший науковий пошук доцільно зосере-
дити на розробці та реалізації ефективних механіз-
мів удосконалення національної системи підготовки 
майбутніх фахівців у ЗВО України.                  
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