
ФПБАУ вітає Колег з 10-річчям професійного свята «День 

Бухгалтера»! 

 

Шановні Колеги! 

 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України щиро вітає Вас з 

професійним святом „День Бухгалтера»!  

18-го червня 2004 року Указом Президента України № 662/2004 була призначена 

дата 16 липня – професійне свято «День Бухгалтера». Чому 16-го липня, тому що 

саме в цей день в 1999-му році був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні».  

Цім  святом суспільство  визнає важливу роль бухгалтерів, аудиторів, науковців, 

викладачів профільних кафедр, всіх  хто опікується обліком, звітністю та їх 

розвитком. 

Бухгалтери гостро відчувають виклики часу до їх професії та велику 

відповідальність за результати своєї роботи. Ці тенденції змушують бухгалтерів 

оперативно реагувати на правові та економічні зміни в суспільстві. 

Представники бухгалтерської професії розуміють, що з процесами глобалізації 

бізнесу, розширенням наукоємної продукції, безперервного оновлення 

інформаційних технологій, природа та ознаки конкуренції змінились. Зараз 

компанії конкурують не тільки продуктами, але своїми здібностями створювати, 

оновлювати та використовувати знання та ресурси під вимоги зовнішнього 

оточення.  

Тільки сукупність знань, вмінь та навичок забезпечує конкурентні переваги та є 

основою сталого розвитку суб’єкта господарювання. Така тенденція є сучасним 

викликом для представників бухгалтерської професії.   

Наша професія вимагає постійного навчання, підвищення кваліфікації за 

допомогою  освіти, практичного досвіду і  безперервного професійного зростання. 

Тому заслуговують на велику повагу ті, хто  навчаються, складають іспити на 

підтвердження своєї кваліфікації в той час, коли цього від них не вимагає жоден 

нормативний документ. Але вони впевнені, що саме здатність відповідати 

сучасним вимогам визначає цінність професії бухгалтера для суспільства. Від 

професійного судження бухгалтера залежить вірне прийняття рішення яке впливає 

на спокій та впевненість суб’єкта господарювання, на його стабільність  і не тільки 

з фінансової точки зору, але і з соціальної.  

Завдяки Вам, небайдужим, прогресивним та далекоглядним, зростає імідж 

бухгалтерської професії в суспільстві. 

Прийміть в ювілейний рік професійного свята наші найщиріші поздоровлення та 

побажання. Бажаємо Вам успіху, стабільності, наполегливості в досягненні мети, 

миру, благополуччя, міцного здоров’я, творчої наснаги та впевненості в 

майбутньому. Успіхів Вам у всіх добрих справах і починаннях! 

 

З повагою,  

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України 


