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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання підготовки та перепідготов-
ки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі за-
гального державного управління та сформовано підходи до її удоскона-
лення. У контексті нововведень Закону України «Про вищу освіту» 
опрацьовано питання компетентнісного підходу на усіх п’яти вищої 
освіти. У статті проаналізовано існуючі підходи до підготовки фахівців 
з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального 
державного управління та сформовані рекомендації щодо їх удоскона-
лення. У статті презентовано змістовне наповнення вперше сформо-
ваних науки модулю спеціальної підготовки к «Бухгалтерський облік в 
управлінні бюджетними установами», а також дисциплін його вибіркової 
складової — «Системи і моделі бюджетного обліку» та «Правове забез-
печення бюджетного обліку». Зроблено висновки про необхідність ком-
плексного опанування представлених наук/дисциплін, що сприятиме по-
доланню існуючих прогалин у формування компетентностних 
характеристик здобувачів вищої освіти за спрямуванням «Облік і конт-
роль в секторі загального державного управління».  
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: вища освіта, компетентності, бухгалтерський облік, 
контроль, аналіз, науки, дисципліни, магістерська програма  

 
 
Постановка проблеми і її зв’язок із важливими науко-

вими та практичними завданнями. Обрання Україною курсу 
на євроінтеграцію поставило передусім питання про модерні-
зацію економіки країни на засадах інноваційно-інвестиційного 
розвитку. Вирішення цього завдання не можливе без підготов-
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ки вищою школою висококваліфікованих економічних кадрів, 
що, в свою чергу, потребує перегляду підходів у сфері змісто-
вно-якісного її наповнення. Першим кроком у цьому напряму 
стало прийняття Закону України «Про вищу освіту». Нагадай-
мо, що відповідно до ст. 2 останнього нормативного акту під 
вищою освітою слід розуміти «… сукупність систематизованих 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, профе-
сійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищо-
му навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галу-
зі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за 
складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 
освіти», в той час як «…якість вищої освіти — рівень здобутих 
особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що ві-
дображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 
освіти…» [1]. Вочевидь, центральною позицією вищої освіти 
виступають компетентності, які, відповідно до вищеозначеного 
законодавчого акту, є «…динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світо-
глядних і громадянських якостей, морально-етичних ціннос-
тей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати профе-
сійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти документу…» [1]. Су-
часні підходи до вищої освіти в Україні передбачають виокре-
млення п’яти взаємопов’язаних рівнів, а саме: початковий рі-
вень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) 
рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-
науковий) рівень; науковий рівень. Вочевидь, їх взаємозв’язок, 
органічно-логічне поєднання та синергічний ефект від їх пос-
лідовної реалізації можливі за умов формування цілісної сис-
темної моделі компетентностей в цілому, та в межах економіч-
ної освіти зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою 
підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, контролю та 
аналізу вітчизняні вчені переймаються не одне десятиліття, 
про що свідчить значний, хоча й невичерпаний перелік їх пуб-
лікацій [2—24]. Нагадаймо, що найактивнішу участь у цій дис-
кусії у різні часи приймали відомі вчені-обліковці: Бондар 
М.І., Бутинець Ф.Ф., Гуцайлюк З.В., Кіндрацька Л.М. Кузьмін-
ський Ю.А., Лазаришина І.Д., Мних Є.В., Свірко С.В., Соп-
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ко В.В., Чижевська Л.М., Чумаченко М.Г., Швець В.В. [2—15, 
19, 22—24]. У їх публікаціях розглядались загальні питання 
підготовки фахівців в умовах зміни як облікового (гармонізації 
вітчизняного обліку до міжнародних підходів), так освітнього 
середовища (запровадження Болонської системи освіти). Втім, 
не зважаючи на потужність бюджетного сектору України, в 
межах якою налічується 75,5 тис. розпорядників та одержува-
чів бюджетних коштів [25], праці з питань підготовки фахівців 
з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі зага-
льного державного управління фактично належать виключно 
автору даної публікації — Свірко С.В. [26—28].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. В умовах реалізації нових за-
вдань вищої школи, поставлених Законом України «Про вищу 
освіту» та Концепцією розвитку освіти України на період 
2015—2025 рр. на тлі процесів гармонізації вітчизняного бю-
джетного обліку до міжнародних положень облікової теорії та 
практики механізм підготовки фахівців з бухгалтерського об-
ліку, аналізу та контролю в секторі загального державного уп-
равління потребує подальшого удосконалення [1, 29]. 

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою да-
ної праці є опрацювання підходів до підготовки фахівців з бух-
галтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального 
державного управління в умовах модернізації вищої школи 
України.  

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Підготовка фахівців з бух-
галтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального 
державного управління (раніше бюджетних установ та фінан-
сових органів) здійснюється доволі обмежено і навіть фрагме-
нтарно: йдеться про відсутність базової підготовки на перших 
двох рівнях вищої освіти — початковому та першому (бакала-
врському) (за виключенням предмету «Облік в бюджетних ус-
тановах») — і фактичному початку підготовки фахівців на 
другому — магістерському рівні. Нагадаймо, що структура 
вищої освіти з прийняттям нового Закону України «Про вищу 
освіту» набула такого вигляду (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Рівнево-ступенева структура вищої освіти в Україні 

Рівень Характеристика рівня Відповідний 
ступінь 

початковий рі-
вень (короткий 
цикл) вищої 
освіти 

передбачає здобуття особою загальнокультурної 
та професійно орієтованої підготовки, спеціаль-
них умінь і знань, а також певного досвіду їх 
практичного застосування з метою виконання 
типових завдань, що передбачені для первинних 
посад у відповідній галузі професійної діяльності 

молодший 
бакалавр 

перший (бакала-
врський) рівень 

передбачає здобуття особою теоретичних знань 
та практичних умінь і навичок, достатніх для 
успішного виконання професійних обов’язків за 
обраною спеціальністю 

бакалавр 

другий (магіс-
терський) рівень 

передбачає здобуття особою поглиблених тео-
ретичних та/або практичних знань, умінь, нави-
чок за обраною спеціальністю (чи спеціалізаці-
єю), загальних засад методології наукової та/або 
професійної діяльності, інших компетентностей, 
достатніх для ефективного виконання завдань 
інноваційного характеру відповідного рівня 
професійної діяльності 

магістр 

третій (освітньо-
науковий) рівень 

передбачає здобуття особою теоретичних знань, 
умінь, навичок та інших компетентностей, достат-
ніх для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової та педагогічної діяльності, 
а також проведення власного наукового дослі-
дження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення 

доктор філо-
софії 

науковий рівень передбачає набуття компетентностей з розроб-
лення і впровадження методології та методики 
дослідницької роботи, створення нових систе-
моутворюючих знань та/або прогресивних тех-
нологій, розв’язання важливої наукової або 
прикладної проблеми, яка має загальнонаціона-
льне або світове значення 

доктор наук 
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Вочевидь, такий підхід обмежує можливості майбутніх здо-
бувачів освітньо-наукового та наукового рівня за вказаним 
спрямуванням, оскільки: набуті знання в процесі вивчення за-
гальних дисциплін за спеціальністю (раніше «Облік і аудит», 
тепер — «Облік і оподаткування» [30]) на початковому та 
першому рівні освіти не дозволяють опрацювати та зрозуміти 
проблематику бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в 
секторі загального державного управління, при цьому другий 
(магістерський) рівень, як правило, завдяки практиці, дозволяє 
сформувати переважно практичну уяву про облікове, контро-
льне, аналітичне забезпечення управління основними 
суб’єктами вищевказаного інституційного сектора. Також іс-
нуючий підхід обмеженої в часі підготовки фахівців за спеціа-
льністю «Облік і контроль в секторі загального державного 
управління» фактично робить неможливою повну легітиміза-
цію нового Закону України «Про вищу освіту» оскільки закрі-
плює розрив наскрізного компетентнісного підходу, який за-
кладений в основу даного нормативного акту вищого ступеня 
регламентації. Вирішення цієї проблеми полягає у виокрем-
ленні вказаної спеціалізації на початковому рівні вищої освіти 
— так званому короткому циклі.  

За збереженням наявного підходу компромісним рішенням 
вочевидь виступає закріплений новим Законом України «Про 
вищу освіту» порядок підготовки магістрів впродовж 1,5/1,8 
річного начального плану. На вирішення цього завдання в ме-
жах навчального плану ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» за магістерсь-
кою програмою «Облік і контроль в секторі загального 
державного управління» було сформовано комплекс дисцип-
лін, опанування яких дозволить здобувачам магістерського 
ступеня більш повно опрацювати питання бухгалтерського об-
ліку, контролю та аналізу в секторі загального державного уп-
равління (табл. 2).  

Розгляд діючого дотепер навчального плану свідчить про пев-
ні відмінності наявних і запланованих до впровадження на-
ук/дисциплін. Йдеться, перед усім, про таку вперше сформовану 
науку-модуль спеціальної підготовки, як «Бухгалтерський облік в 
управлінні бюджетними установами», а також вперше розроблені 
дисципліни його вибіркової складової: «Системи і моделі бюдже-
тного обліку» та «Правове забезпечення бюджетного обліку». 
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Таблиця 2 

Перелік наук та дисциплін за магістерською програмою 
8509/3 «Облік і контроль в секторі загального державного  

управління» 

№ 
п/п Назва наук, дисциплін 

1. Нормативні дисципліни  

1.1. Глобальна економіка 

1.2. Інноваційний розвиток підприємства 

1.3. Методологія наукових досліджень в обліку і аудиті 

    

2. Модуль спеціальної підготовки 

2.1. Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами 

2.2. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних уставах 

2.3. Соціальна відповідальність 

2.4. Облік та звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
для державного сектору 

2.5. Методика і організація аудиту в секторі загального державного управління 

2.6. Фінансовий аналіз в бюджетних установах 

  2.2. Варіативна складова 

2.2.1. Системи і моделі бюджетного обліку  

2.2.2. Правове забезпечення бюджетного обліку 

2.2.3. Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби 
України 

2.2.4. Державний фінансовий контроль 

2.2.5. Звітність бюджетних установ 

2.2.6. Управлінський облік в бюджетних установах 

2.2.7. Внутрішній аудит в секторі загального державного управління 

2.2.8. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі 
загального державного управління 
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Закінчення табл. 2 

№ 
п/п Назва наук, дисциплін 

 3. Модуль практичної підготовки 

3.1. Міжпредметний тренінг 

3.2. Практика 

3.3. Попередній захист МДР 

3.4. Підготовка та захист магістерської дипломної роботи 

 
Центральну позиції проміж перелічених наук/дисциплін обій-

має наука «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними уста-
новами», що пояснюється сучасними тенденціями економічного 
розвитку в світі. Йдеться про поглиблення інтеграційних проце-
сів, які притаманні сучасній світовій економіці, які, в свою чергу, 
обумовили формування принципово нових вимог до системи уп-
равління бюджетними установами, зокрема і до бухгалтерського 
обліку як інформаційного джерела для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень на всіх рівнях управління. Дана дисциплі-
на пов’язана з дисциплінами як бакалаврського, так і магістер-
ського рівня підготовки, зокрема з курсами: «Економічна теорія», 
«Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансо-
вий облік», «Облік в бюджетних установах», «Фінанси», «Бю-
джетний менеджмент», «Господарське законодавство», «Інфор-
маційні системи і технології в обліку», «Управлінський облік і 
аналіз в бюджетних установах», «Організація бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах». 

Метою опанування науки в контексті підготовки магістрів 
спеціальності 8509/3: формування сучасної системи знань з пи-
тань підготовки та надання облікової інформації як основи для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 
управління бюджетними установами. Основні завдання науки є: 
вивчення концептуальних засад застосування результатів підсис-
теми бухгалтерського обліку як інформаційного джерела системи 
управління бюджетними установами; набуття вмінь побудови та 
трансформації підсистеми бухгалтерського обліку в системі уп-
равління бюджетними установами; вивчення методик і техніки 
надання облікової інформації для сучасних і потенційних потреб 
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управління бюджетними установами; формування професійних 
суджень у сфері бухгалтерського обліку в управлінні бюджетни-
ми установами, при розробці та реалізації стратегії економічного 
суб’єкту. Предмет науки виступає сукупність теоретичних і 
практичних питань формування і надання облікової інформації 
для управління бюджетними установами. 

Опанування науки дозволить сформувати у студентів такі 
компетенції щодо спеціалізованого об’єкта професійної діяльно-
сті фахівців магістерського рівня підготовки за програмою «Об-
лік і контроль в секторі загального державного управління»: 

1. Знання загальних положень та особливостей функціонуван-
ня бюджетних установ як своєрідних суб’єктів господарювання 
та механізму їх управління. 

2. Знання теоретичних, методичних і практичних засад вико-
ристання даних бухгалтерського обліку як інформаційного забез-
печення управління бюджетних установ. 

3. Вміння застосовувати інструментарій бухгалтерського облі-
ку в управлінні бюджетними установами.  

4. Досконало знати нормативне забезпечення бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах. 

5. Вміння формувати експертну думку та професійне суджен-
ня щодо побудови та трансформації системи бухгалтерського об-
ліку для потреб управління економічним суб’єктом. 

6. Володіння теоретичними знаннями та практичними навичками 
управління обліковою інформацією: вміти оцінювати інформацію 
щодо майбутніх витрат і доходів для прийняття управлінських рі-
шень; вміти формувати та використовувати інформацію для забез-
печення режиму економії бюджетних коштів; вміти формувати та 
надавати облікову інформацію щодо забезпечення цільового вико-
ристання бюджетних коштів; вміти формувати та надавати облікову 
інформацію щодо забезпечення збереження майна; вміти формува-
ти та надавати облікову інформацію для управління видатками за 
захищеними статтями бюджету; вміти формувати та надавати облі-
кову інформацію для забезпечення виконання бюджетних програм; 
вміти формувати, надавати та інтерпретувати облікову інформацію 
для управління ризиками економічного суб’єкта; вміти консульту-
вати управлінський персонал економічного суб’єкта щодо облікової 
інформації, наданої в бухгалтерських звітах.  

7. Вміння будувати систему бухгалтерського обліку для пот-
реб управління. 
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8. Вміння оцінювати якість облікової інформації.  
9. Вміння використовувати бухгалтерський облік як інформа-

ційне джерело системи стратегічного управління бюджетними 
установами. 

Зміст дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюдже-
тними установами» за окремими модулями та темами визначено 
таким чином: 

Модуль 1. Загальні положення облікового забезпечення уп-
равління бюджетними установами.  

Тема 1. Бюджетні установи як своєрідні економічні суб’єкти 
та механізм їх управління.  

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управ-
ління бюджетними установами.  

Тема 3. Інструментарій бухгалтерського обліку в інформацій-
ному забезпеченні прийняття управлінських рішень в бюджетних 
установах. 

Тема 4. Нормативне та професійне забезпечення якості облі-
кової інформації в управлінні бюджетними установами.  

Модуль 2. Обліковий супровід прийняття управлінських рі-
шень в бюджетних установах. 

Тема 5. Оцінка майбутніх витрат і доходів та прийняття 
управлінських рішень. 

Тема 6. Бухгалтерський облік в забезпеченні режиму економії 
бюджетних коштів. 

Тема 7. Облікове забезпечення цільового використання бю-
джетних коштів. 

Тема 8. Бухгалтерський облік в забезпеченні збереження май-
на бюджетних установ. 

Тема 9. Бухгалтерський облік в управлінні видатками за захи-
щеними статтями бюджету. 

Тема 10. Облікове забезпечення виконання бюджетних про-
грам.  

Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками бюдже-
тних установ.  

Тема 12. Бухгалтерський облік в стратегічному управління 
бюджетними установами. 

Не менш важливу позицію в навчальному плані магістер-
ського рівня за програмою «Облік і контроль в секторі загального 
державного управління» обіймає дисципліна вибіркового циклу 
«Системи і моделі бюджетного обліку», оскільки без вивчення 
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історії вказаної підсистеми національного бухгалтерського облі-
ку не можливо визначити шляхи його подальшого розвитку. Сис-
темно-модельний підхід, закладений у основу даної дисципліни, 
передбачає попереднє опанування здобувачами магістерського 
рівня питань філософії та методології наукових досліджень, а та-
кож набуття знань у галузі історія економіки та економічної дум-
ки в цілому в світі та в України. Дана дисципліна пов’язана з ди-
сциплінами як бакалаврського, так і магістерського рівня 
підготовки, зокрема з курсами: «Системи і модної бухгалтер-
ського обліку», «Облік в бюджетних установах», «Бюджетний 
менеджмент», «Правове забезпечення бюджетного обліку», 
«Управлінський облік в бюджетних установах», «Організація бу-
хгалтерського обліку в бюджетних установах», «Фінансовий ана-
ліз в бюджетних установах», «Звітність бюджетних установ», 
«Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської 
служби України». Основними завданнями дисципліни є: вивчен-
ня еволюції бюджетного обліку в контексті понять «система», 
«процес», «модель» та їх елементів; опанування основних кате-
горій бюджетного обліку; набуття вмінь відтворення побудови та 
трансформації систем і моделей бюджетного обліку в межах від-
повідних історичних етапів; опрацювання загальних підходів до 
визначення перспектив розвитку бюджетного обліку на коротко-
часну перспективу. Предметом дисципліни виступає сукупність 
теоретичних, методологічних, методичних та організаційних пи-
тань бюджетного обліку в контексті його історичного розвитку. 

Опанування дисципліни дозволить сформувати у студентів 
наступні компетенції щодо спеціалізованого об’єкта професійної 
діяльності фахівців магістерського рівня підготовки за програ-
мою «Облік і контроль в секторі загального державного управ-
ління»: 

1. Знання загальних підходів до системно-модельного підходу 
у вивченні історії бюджетного обліку, складових та елементів си-
стеми та моделей бюджетного обліку в цілому.  

2. Знання основних етапів розвитку бюджетного обліку та їх 
особливостей на тлі демонстрації творчого підходу до їх осмис-
лення в контексті володіння культурою мислення, оперативного 
сприйняття інформації, здатності до узагальнення і аналізу. 

3. Вміння виокремлювати основі проблеми історичного розви-
тку бюджетного обліку та їх причинно-наслідкові зв’язки в кон-
тексті загального розвитку економіки та суспільства.  
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4. Вміння аналізувати та критично оцінювати основні облікові 
підходи у їх історичному розвитку.  

5. Володіти загальними положеннями нормативного забезпе-
чення бюджетного обліку та його історичного розвитку. 

6. Володіння теоретичними знаннями та практичними навич-
ками щодо пооб’єктного бюджетного обліку, зокрема в розрізі: 
доходів і витрат, видатків, розрахунків, необоротних активів, за-
пасів, зобов’язань, капіталу та інших об’єктів обліку суб’єктів 
бюджетного обліку. 

7. Вміння будувати моделі бюджетного обліку відповідно до 
основних етапів його розвитку.  

8. Вміння застосовувати методи історичного дослідження в 
процесі самостійного опрацювання питань розвитку бюджетного 
обліку.  

9. Володіння навичками моделювання системи бюджетного 
обліку в історичній перспективі.  

Зміст дисципліни «Системи і моделі бюджетного обліку» за 
окремими модулями та темами визначено у такій послідовності: 

Модуль 1. Загальні положення системно-модельного підходу 
до вивчення розвитку бюджетного обліку.  

Тема 1. Бюджетного обліку в контексті вчення про системи.  
Тема 2. Моделі та моделювання бюджетного обліку.  
Тема 3. Інструментарій та елементи бюджетного обліку. 
Тема 4. Складові забезпечення бюджетного обліку.  
Тема 5. Методологія історичного дослідження бюджетного 

обліку: методи, інструментарій, процедури. 
Модуль 2. Еволюція бюджетного обліку  
Тема 6. Першоджерела розвитку бюджетного обліку та пер-

винні етапи його історії. 
Тема 7. Становлення бюджетного обліку за часів середньовіччя. 
Тема 8. Бюджетний облік у історії людства нового часу.  
Тема 9. Новітня історія бюджетного обліку.  
Тема 10. Бюджетний облік на межі тисячоліть.  
Дисципліна «Правове забезпечення бюджетного обліку» приз-

вана забезпечити ґрунтовне оволодіння основами нормативного 
забезпечення як діяльності суб’єктів бюджетного обліку, так вла-
сне останнього. Дана дисципліна пов’язана з усіма наука-
ми/дисциплінами циклу магістерської підготовки, а її опанування 
дозволить сформувати у студентів компетенції щодо знання нор-
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мативно-правового забезпечення бюджетного обліку, уміння та 
практичні навички із застосування нормативно-правових актів.  

Зміст дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» 
за окремими модулями та темами визначено у таким чином: 

Модуль 1. Бюджетний облік в загальних нормативних актах 
вищого рівня субординації 

Тема 1. Інститут бюджетного обліку: загальнотеоретичні по-
зиції.  

Тема 2. Бюджетний облік в загальних нормативних актах за-
конодавчої та виконавчої влади.  

Тема 3. Бюджетний облік в загальних нормативних актах з бу-
хгалтерського обліку. 

Тема 4. Податкове законодавство у забезпеченні бюджетного 
обліку.  

Модуль 2. Бюджетне законодавство як базис бюджетного обліку 
Тема 5. Бюджетний кодекс як базовий інструмент регламента-

ції бюджетного обліку. 
Тема 6. Нормативне забезпечення обліку _оручення_рац активів. 
Тема 7. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів. 
Тема 8. Нормативне забезпечення обліку коштів бюджетів, ро-

зпорядників бюджетних коштів і бюджетних розрахунків. 
Тема 9. Нормативне забезпечення обліку капіталу та фінансо-

вого результату. 
Тема 10. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань.  
Тема 11. Нормативне забезпечення обліку доходів і витрат. 
Тема 12. Нормативне забезпечення складання бухгалтерської 

звітності. 
Сфера реалізації набутих знань за результатами опанування 

вказаних наук/дисциплін у майбутній професії — практичні дія-
льність провідних фахівців і керівників облікових і фінансово-
економічних служб і підрозділів установ сектору загального дер-
жавного управління; у науково-дослідній діяльності в якості ас-
пірантів, докторантів ВНЗ. 

Комплексне опанування представлених наук/дисциплін спри-
ятиме подоланню існуючих прогалин у формування компетент-
ностних характеристик здобувачів вищої освіти за спрямуванням 
«Облік і контроль в секторі загального державного управління», 
а подальша розбудова наскрізної моделі підготовки здобувачів 
різних ступенів вищої освіти — від молодшого бакалавра до док-
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тора наук — сприятиме розвитку як практичної, так і наукової ді-
яльності в зазначеній сфері.  
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному на-

пряму. Кількісне зростання здобувачів вищої освіти, що відбуло-
ся в період незалежності України (за 1991–2013 рр. показники кі-
лькості студентів, які здобувають вищу освіту у ВНЗ І–ІV рівнів 
акредитації зросли з 1,6154 млн до 2,0527 млн) на тлі процесів 
євроінтеграції вимагає значних змін, які полягають не тільки в 
«…трансформації наявних інституцій, організаційних і освітніх 
практик відповідно до мінливих умов, …а й розбудови нових 
форм організації освітньої діяльності, ґрунтованих на прогнозу-
ванні і швидкому реагуванні на виклики сьогодення …» з метою 
перетворення «….освіти на систему, здатну до саморегуляції — 
відповідно до викликів суспільного розвитку, які постійно змі-
нюються всіх представників усього освітнього…» [31]. Активне 
творче долучення до цього процесу професорсько-викладацького 
складу, що безпосередньо опановує та впроваджує в життя онов-
лені освітні підходи та механізми, сприятиме перевірці останніх 
на життєздатність і дієвість, а отже, підвищенню ефективності 
освітнього процесу. 
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контексте обновленного законодательства о 

высшем образовании 
 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы подготовки и перепод-
готовки специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и контролю в 
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секторе общего государственного управления и сформирована подходы 
к ее совершенствованию. В контексте нововведений Закона Украины 
«О высшем образовании» проработан вопрос компетентностного под-
хода на всех пяти высшего образования. В статье проанализированы 
существующие подходы к подготовке специалистов по бухгалтерскому 
учету, анализу и контролю в секторе общего государственного управ-
ления и сформированы рекомендации по их усовершенствованию. В 
статье представлены содержательное наполнение впервые сформиро-
ванных науки модулю специальной подготовки к «Бухгалтерский учет в 
бюджетными учреждениями», а также дисциплин его выборочной сос-
тавляющей — «Системы и модели бюджетного учета» и «Правовое 
обеспечение бюджетного учета». Сделаны выводы о необходимости 
комплексного освоения представленных наук / дисциплин, будет способ-
ствовать преодолению существующих пробелов в формирование ком-
петентностных характеристик соискателей высшего образования по 
направлению «Учет и контроль в секторе общего государственного 
управления». 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование, компетентности, бухгал-
терский учет, контроль, анализ, науки, дисциплины, магистерская про-
грамма. 
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Outlook preparation of master’s degree holders on 
accounting, analysis and control in the sector of 

general government in a context updating of 
legislation on higher education 

 
ABSTRACT. In the article the questions of training and retraining of accounting 
specialists, analysis and control of the general government and formed 
approaches to its improvement are observed. In the context of the innovations 
of the Law of Ukraine «On Higher Education» elaborated the question of 
competence approach in all five higher education. The article analyzed existing 
approaches to training specialists in accounting, analysis and control of the 
general government and formed recommendations for their improvement. The 
article presented the substance of the first science module formed special 
training for «Accounting in management of budgetary institutions» and subjects 
its selective component — «Systems and models of budget accounting» and 
«Legal security budget accounting.» The conclusions about the need for an 
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integrated mastering submitted sciences / disciplines that contribute to 
overcoming the existing gaps in the formation competence characteristics of 
applicants for higher education aspirations, «Accounting and Control in the 
sector general government.» 
 
KEY WORDS: higher education, expertise, accounting, control, analysis, 
science, discipline, master program 
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РОЗРАХУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ БАНКІВ ЯК 

ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 
 

АНОТАЦІЯ. Ефективність здійснення розрахунків з працівниками банків 
та їх достовірне відображення у бухгалтерському обліку вимагає дослі-
дження питання економічної сутності даних операцій. Вирішення даного 
завдання неможливе без уточнення дефініції розрахунків з працівниками 
банків як об’єктів бухгалтерського обліку та аналізу. Проаналізовано 
останні дослідження і публікації, у яких започатковано розв’язання дослі-
джуваної проблеми. 
Застосовуючи у процесі дослідження загально-наукових методів пізнання 
виокремлено та надано трактування окремим термінам, та враховуючи 
це, обґрунтовано, що розрахунки з працівниками банків є важливими 
об’єктами бухгалтерського обліку та аналізу. 
Результатом дослідження економічної сутності розрахунків з працівни-
ками банків стало не лише вивчення даного питання, а й надання ав-
торського трактування економічної сутності термінів, а саме «розра-
хунків», «дебіторської та кредиторської заборгованості за 
розрахунками з працівниками банків», «дебіторів» та «кредиторів» за 
даними розрахунками. Узагальнюючим результатом даного дослідження 
стало уточнення та надання визначення дефініції «розрахунки з праців-
никами банків». 
Отримані результати сприятимуть розвитку наукових і практичних 
аспектів розрахунків з працівниками банків, а як результат їх застосу-
вання забезпечить ефективність управління установою, загалом, та 
персоналом, зокрема. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: розрахунки з працівниками, банк, бухгалтерський об-
лік, аналіз. 
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