Бухгалтерія – наука точна і помилок не терпить. Фінансові працівники суворо
дотримуються її вимог, часто забуваючи у щоденних виробничих клопотах про
вихідні і свята. Ця робота, на перший погляд, ніби непомітна, та від неї залежать
економічно грамотні рішення, скеровані на поліпшення роботи підприємства.
Бухгалтери не нарікають на свою долю, вони старанно працюють, розуміючи
потрібність своєї професії. Напередодні професійного свята ми поспілкувалися з
фінансовими працівниками підрозділів залізниці, поставивши їм три прості запитання: які знання, на їхню думку, у першу чергу потрібні бухгалтеру; як складалася їхня професійна кар’єра та що вони порадили б молодим людям, які приходять
працювати у залізничні підрозділи із дипломами бухгалтера.
Наталія Венгрин, заступник начальника
фінансово-економічної служби з бухгалтерського та податкового обліку:
– З дитинства я
мріяла стати вчителем
математики, але життя cкоригувало мою
долю – і, напевно, це
на краще. Ще у школі
я зрозуміла, щоб чогось досягти в житті,
потрібно розраховувати тільки на власні
сили, тому після закінчення факультету
“Економіка і організація залізничного транспорту” Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту зайнялася вивченням і
вдосконаленням бухгалтерського обліку. Робота
бухгалтера дуже складна, але й цікава – це як
диктант, у якому ти не маєш права на помилку, це – тісний зв’язок законодавства і бухгалтерського обліку. Сьогодні наше законодавство
часто мінливе, непередбачуване та прискіпливе,
і неважливо – початківець ти чи бухгалтер зі стажем, а знати закон зобов’язаний, адже на ньому
базується твій професіоналізм, твоя цінність як
спеціаліста. Необхідно володіти інформацією, не
можна замикатися в собі, треба вірити в успіх.
Дуже важливо у виробничому процесі правильно розподілити обов’язки між співробітниками.
Бухгалтер повинен бути акуратним у роботі,
пунктуальним, обов’язковим. Тож усім бухгалтерам бажаю бути професіоналами у своїй справі,
ставити в житті високі цілі й досягати їх, прагнути
досконалості, жити із відчуттям успішності, – а це
хороше знання своєї професії та впевнена життєва позиція.
Стефанія Семак, завідувач фінансовим
відділом дорпрофсожу:
– У сучасних реаліях бухгалтер – це
і економіст, і юрист, і
податківець, і математик в одній особі. Хочу
сказати, що колись
професія бухгалтера
була сповнена своєрідного романтизму: не
було
комп’ютерів,
податкове
законодавство було значно простішим і зрозумілішим. Пригадую, коли
навчалась у Львівському економічному технікумі за спеціальністю “Державні доходи” наш
викладач Іванна Іванівна Мота наголошувала,
що досконале знання законодавчої бази в майбутній роботі буде просто необхідним. Завдяки
їй усі базові закони ми знали напам’ять, тому
добре відчували професію, розуміли її сенс.
Після закінчення технікуму я попрацювала у
фінансовому відділі (тоді ще не було створено податкової служби, а був лише фінансовий
відділ), згодом прийшла на роботу у Львівський
локомотиворемонтний завод і паралельно вступила на навчання у Дніпропетровський інститут
інженерів залізничного транспорту, тобто мала
можливість практично вивчати нововведення у
законодавстві, стежити за розвитком і розширенням податкової бази. А нині, у морі законів,
податків, великої кількості іншомовних термінів
бухгалтер-початківець навіть із високим рівнем
теоретичних знань може розгубитися.
Мабуть, висловлю думку, поширену серед
більшості бухгалтерів, що найбільше задоволення бухгалтер відчуває тоді, коли баланс сходиться до копійки. І розуміння цього складного процесу, моделі його роботи є надзвичайно важливим.
Тому усе це можливе лише за умови, що людина
любить свою професію, сповнена бажання постійно вчитися, поглиблювати свої знання.

Ірина Андрусів, головний бухгалтер господарської служби:
– Працювати на
залізницю я прийшла
за порадою старшого
брата, який на той час
був машиністом локомотивного депо ЛьвівЗахід. Він буквально
за руку привів мене в
управління залізниці,
у господарську службу, де була вакансія
бухгалтера. Основні
вимоги, які на той час ставили перед бухгалтером і які, зрештою, є актуальними й нині, це – високий рівень відповідальності, самодисципліни,
чітке і вчасне виконання поставлених завдань,
точність у цифрах і розрахунках. Таким чином,
я відразу усвідомила важливість цієї професії. А
працювати я почала з посади бухгалтера із нарахування заробітної плати. Тодішній наш керівник
Раїса Федорівна Судакова наголошувала, що за
зарплатою стоїть людина праці, а це зобов’язує
бухгалтера бути максимально уважним та ретельним. Зрозуміло, що виконавцеві в цьому
плані значно легше, бо керівник бере на себе
повну відповідальність за роботу всіх підрозділів
бухгалтерії.
Бухгалтер – непроста професія. Іноді, особливо у початковий період роботи, високі вимоги
й рівень відповідальності здатні навіть налякати
молоду людину. Треба бути готовим до того, що
окрім робочого часу, часто доведеться присвячувати цій професії левову частку дозвілля. Але
винагородою за це є душевне задоволення, коли
в результаті роботи дебет із кредитом – в ажурі!
Тож якщо розумієш, що ця професія тобі до душі,
то невпевненість у власних силах швидко зникає.
Тому головне відчути, що це – твоє покликання, а
якщо мова йде лише про отримання диплому чи
престиж професії, то, мабуть, варто поміркувати
про інший фах.
Леся Карпа, головний бухгалтер профспілкового комітету управління залізниці:
– Загалом роботу
на залізниці я вважаю подарунком долі,
адже в моїй родині не
було залізничників.
Пригадую, свого часу
батьки наполягали,
щоб я вступала на навчання у поліграфічний
інститут на технологічний факультет. Аби
стати студентом цього вузу мені в підсумку забракло півбала. Тож вирішила не гаяти часу
й пішла на навчання в училище, яке закінчила
з відзнакою. Після цього погодилася на посаду
секретаря в цьому училищі, а згодом перейшла
на роботу в залізничне училище. Фах бухгалтера
я опановувала у Львівському технікумі залізничного транспорту. Хочу сказати, що вибір професії
теж не був випадковим. Мабуть, запорукою цього стала ще шкільна пристрасть до точних наук,
що у професії бухгалтера відіграє важливу роль.
Та теоретичні знання – це лише півсправи, багато залежить і від уміння та бажання наполегливо працювати, набувати практичних навиків,
удосконалювати їх здобуттям досвіду. За мудре
наставництво щиро вдячна колишньому головному бухгалтеру райпрофсожу Анні Григорівні Пік,
заступнику головного бухгалтера Дорбудтресту
Кузьмі Корнійовичу Морозу, який виконував
обов’язки бухгалтера профкому управління на
громадських засадах. Вони щедро ділилися багатим досвідом, допомагали та підказували мені
– інструктору профкому.
Цьогоріч виповнилося вже 25 років, як я

працюю у профспілковій організації управління
залізниці. Хочу зазначити, що робота бухгалтера профкому певним чином відрізняється від
звичної, адже тут важливою є не лише точність і
чіткість у цифрах та розрахунках, а й уміння спілкуватися з людьми, які зазвичай звертаються до
профспілки зі своїми потребами та проблемами.
Попри це, я ніколи не шкодувала, що доля
скерувала мою професійну стежину на залізницю, у галузеву профспілку. Я переконана, що
якби випав шанс усе розпочати спочатку, я б обрала той самий шлях.
Орися Суряк, начальник фінансово-економічного відділу служби електропостачання:
– Після закінчення
школи я поступала у
Львівський державний
університет ім. Івана
Франка на юридичний
факультет, але не
пройшла за конкурсом.
У той час кожен, хто
не вступив, повинен
був десь працювати.
Знайома привела мене
в управління залізниці,
тут я і розпочала свою трудову діяльність – таксувальником у фінансовій службі. Уже згодом
я закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю
“Бухгалтерський облік”. Працювала бухгалтером
у фінансовій службі, економістом, головним бухгалтером у службі кадрів, навчальних закладів та
соціальних питань, потім повернулася у фінансову службу, згодом перейшла у службу електропостачання на посаду провідного економіста, з
2003 р. – начальник фінансово-економічного відділу. Господарство електропостачання має свою
специфіку, а відтак довелося вчитися нового,
вдосконалювати свої вміння, щоб бути фахівцем
у своїй справі.
Знаю багатьох студентів, які здобувають фах
бухгалтера і проходять у нас практику, також багато молодих бухгалтерів, які на стажуванні. Усім
їм кажу, що успіх у роботі залежить насамперед
від їхнього бажання стати висококваліфікованим
спеціалістом. Мені прикро, коли доводиться інколи чути легковажні репліки, мовляв, робота бухгалтера – дуже легка. Це не так, адже, наприклад,
зробити балансовий звіт – це як розв’язати задачу
підвищеної складності з математики чи фізики. Це
важко й цікаво водночас.
У сучасних умовах бухгалтеру необхідні знання законодавчих та підзаконних актів. Програми
бухгалтерського обліку вимагають також хорошого знання комп’ютера. Звісно, важливим є і бажання працювати й пам’ятати, що від кожної цифри
часто залежить доля людини.
Світлана Андрєєва, начальник фінансово-економічного відділу служби сигналізації і
зв’язку:
– Бухгалтеру необхідні знання основ
бухгалтерського
та
податкового обліку, необхідно дотримуватися
букви Закону, читати
спеціалізовану літературу та вміти швидко
реагувати на зміни у
законодавстві.
Любов до бухгалтерської
справи
мені передалася від моєї мами Анни Михайлівни
Колоскової, яка тривалий час трудилася головним
бухгалтером інформаційно-обчислювального центру, потім – у фінансовій службі залізниці. У школі
мені дуже подобалася математика, де завжди
присутня точність і логіка. Вже тоді мені було цікаво допомагати матері в її бухгалтерській справі.
Після закінчення Львівського технікуму залізничного транспорту пішла працювати оператором
інформаційно-обчислювального центру і одночасно підвищувала освіту бухгалтера, навчаючись у
Дніпропетровському національному університеті
залізничного транспорту. Фінансово-економічний
відділ служби сигналізації і зв’язку очолила у 1997
році. За цей час з’явився досвід, та коли виникають питання, не соромлюся запитувати у досвідченіших фахівців. Допомагала мені в роботі й моя
мама, вона і зараз може дати слушну пораду.
Молодим людям, які обирають фах бухгалтера, побажала б, щоб вони не боялися труднощів

цієї професії. Це важлива й потрібна професія у
всіх сферах діяльності. Звичайно, молода людина повинна мати бажання вчитися бухгалтерській
справі, бути за вдачею сміливою і не боятися
відстоювати свою точку зору. У майбутньому це
стане бухгалтеру у пригоді. Професія бухгалтера
потребує стратегічного мислення, уваги, витривалості, старанності і найголовніше – здатності
доводити розпочату справу до кінця.
Олександра Гопайдашко, в.о. начальника
фінансово-економічного відділу пасажирської
служби:
– У нинішніх економічних умовах у
бухгалтера
повинні
бути основні знання
бухгалтерського фаху
і, звичайно, знання
комп’ютера. Якщо говорити про залізницю,
то бухгалтери підрозділів працюють за єдиною бухгалтерською
програмою, яка для
залізничної галузі дуже помічна. Я підтримую
розвиток програми ФОБОС, до розроблення якої
долучився і наш інформаційно-обчислювальний
центр. Бухгалтеру потрібно знати законодавство загалом, та особливо – Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Бухгалтер повинен мати знання і з податкового
законодавства, бо на нього покладено велику відповідальність, і про це потрібно пам’ятати. Кожен
бухгалтер у своєму підрозділі повинен слідкувати,
аби у встановлені терміни відбувалася подача
різних декларацій, розрахунків, аби при перевірках не нараховувалися штрафи.
Щодо обраного фаху, я вирішила стати бухгалтером за власним бажанням. Відчула, що ця
професія мені сподобається. Бухгалтером працюю вже 9 років і переконуюся, що не помилилася
у своєму виборі. Це – клопітка робота, та саме через це вона мені й до душі. На залізницю прийшла
одразу після школи, тому що тут працювали і моя
мама, і бабуся. Паралельно з роботою навчалася в Українській державній академії залізничного
транспорту.
Молодим бухгалтерам порадила б сміливо
освоювати тонкощі професії. Якщо молода людина цілеспрямована, то здолає всі труднощі, які
виникатимуть у роботі.
Тамара Грищук, начальник фінансово-економічного відділу служби вагонного господарства:
– Після закінчення
Дніпропетровського
інституту
інженерів
залізничного транспорту,
факультету
“Економіка і організація
залізничного
транспорту” я працювала економістом у
фінансовому відділі
тоді ще Львівського
відділку. Згодом перейшла у службу вагонного господарства на посаду
заступника начальника фінансово-економічного
відділу, а з 2000 року – начальник фінансово-економічного відділу. Мені завжди подобалася робота бухгалтера, я люблю її за конкретність – перед
тобою поставлене завдання і ти маєш його виконати. Роботу бухгалтера треба любити, випадкові
люди, яким вона не до душі, у бухгалтерії надовго
не затримуються. Наша робота – це щоденна пунктуальна праця, і лише згодом, коли перед тобою
лежить готовий звіт, ти бачиш її результат.
Якщо молода людина має бажання стати
кваліфікованим бухгалтером, то у процесі роботи
їй доведеться наполегливо день за днем шліфувати свої знання та вміння, вдосконалювати
професійну майстерність. Бажаю молоді дотримуватися нормативних документів, стежити за
змінами в законодавстві. Життя не стоїть на місці,
і потрібно вміти застосовувати всі нововведення
та зміни.
Якщо порівняти час, коли я тільки починала
працювати і сьогодення, то зауважу, що молодим
бухгалтерам зараз працювати значно складніше,
оскільки дуже часто відбуваються зміни в законодавстві і, відповідно в бухгалтерському і податковому обліку. Однак сучасна молодь смілива, не
боїться труднощів та відповідальності.

