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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы подготовки и перепідготовки специалистов по бухгалтерському учету, анализу и контролю в
секторе общегогосударственного управления и сформированы подходы
к ее усовершенствованию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бухгалтерський учет, учетные работники, учебные
дисциплины, магістр.
ABSTRACT. The article deals with the issue of training and retraining of
accounting, analysis and control of the general government sector and formed
approaches to its improvement.
KEY WORDS: accounting, accounting staff, trainingcourses, master.

Важливою складовою організації розвитку бухгалтерського
обліку виступає організація розвитку облікових працівників, яка
включає підготовку та перепідготовку фахівці. В умовах модернізації методології, методики та організації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління вказана складова набуває особливої актуальності і потребує опрацювання.
Зауважимо, що питання підготовки фахівців з бухгалтерського
обліку досить активно обговорюється на сторінках спеціалізованих видань уже впродовж 10 років [1—12]. Утім, жодна із публікацій не торкається питань підготовки фахівців з бухгалтерського
обліку в секторі загального державного управління в умовах його
стандартизації. В той же час, запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
(далі — НП(С)БОДС) (розроблених на базі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (далі —
МСБОДС)), Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (утвореного на основі бюджетної класифікації
статистики державних фінансів 2001), уніфікація програмного
забезпечення призведуть до повного оновлення та значного
розширення складу методичного забезпечення вказаної складової
національної системи обліку, потреби ретельному вивчені програмного забезпечення, опрацювання міжнародних позицій і підходів у галузі бухгалтерського обліку та статистики, а отже розширення та оновлення програми навчання за напрямом «Облік і
контроль в секторі загального державного управління».
Метою даної статті є розгляд питання підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю у
секторі загального державного управління та сформовано підходи до її удосконалення.
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На сьогоднішній день програма магістерської підготовки за
напрямом «Облік і контроль у секторі загального державного
управління» передбачає вивчення студентами таких навчальних
дисциплін [13] :
А) нормативних;
• Організація і методика аудиту (в бюджетних установах);
• Організація обліку (в бюджетних установах);
• Податковий облік і звітність;
• Б) спеціалізованої підготовки:
• Облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства України;
• Управлінський облік і аналіз в бюджетних установах;
• Державний фінансовий контроль;
• Звітність бюджетних установ.
Досвід реорганізації підготовки фахівців з обліку, контролю
та аналізу в умовах переходу до МСБО та МСФЗ різних країн
світу, аналіз тенденцій і перспектив розвитку МСБОДС зокрема,
та посилення процесів економічної інтеграції у цілому, свідчать
про недостатність представлених блоків навчальних предметів
[14—17]. Розширення складу навчальних дисциплін магістерського рівня підготовки умотивовують і запропоновані позиції із
розширення сфери діяльності головного бухгалтера головних
розпорядників бюджетних коштів, державного бухгалтера, а також сформованої структури бухгалтерської служби головного
розпорядника бюджетних коштів. На основі опрацювання наповнення вітчизняної магістерської програми «Облік і контроль в
секторі загального державного управління», світових прикладів
формування навчальної програми на магістерському рівні, з урахуванням характеристики освітньо-кваліфікаційних та освітньонаукових рівнів вищої освіти, що подана в Проекті Закону України «Про вищу освіту» положень, за якою магістр — «освітньокваліфікаційний рівень вищої освіти, який здобувається на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та
набуття компетенцій для виконання завдань та обов’язків (робіт)
інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності,
що передбачені для первинних посад у певному виді економічної
діяльності», пропонується такий блок навчального забезпечення
для магістерської програми «Облік і контроль в секторі загального державного управління»[18; 19; 24, с. 368—377]:
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А) дисципліни професійного спрямування:
Організація та методика контролю господарської діяльності
бюджетних установ;
Організація обліку бюджетних установ;
Облік податкових розрахунків та податкова звітність в бюджетних установах;
Організація та методика обліку в органах Державної казначейської служби;
Контроль та аналіз діяльності органів Державної казначейської служби;
Організація та методика обліку в державних позабюджетних
(цільових) фондах;
Контроль та аналізу діяльності державних позабюджетних (цільових) фондів;
Управлінський обліку в бюджетних установах;
Управлінський обліку в органах Державної казначейської
служби;
Управлінський обліку в державних позабюджетних (цільових)
фондах;
Бухгалтерська звітність бюджетних установ;
Б) дисципліна кар’єрного спрямування:
Контролерство в сфері суб’єктів сектору загального державного управління;
Бухгалтерський облік та контроль діяльності суб’єктів сектору
загального державного управління в контексті вітчизняного нормативно правого поля;
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в секторі загального
державного управління в забезпеченні управління державними
фінансами;
Інформаційні технології в бухгалтерському обліку бюджетних
установ;
Інформаційні технології в бухгалтерському обліку органів
Державної казначейської служби;
Інформаційні технології в бухгалтерському обліку державних
позабюджетних (цільових) фондах;
Особливості бухгалтерського обліку в різних бюджетних
установах;
В) дисципліни дослідницького спрямування:
Методика та організація проведення наукових досліджень за
спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»;
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Теорія та методологія бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління;
Теорія та методологія контролю та аналізу діяльності суб’єктів сектору загального державного управління;
Організація обліку, контролю та аналізу суб’єктів сектору загального державного управління;
Історія бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління;
Історичні віхи контролю та аналізу діяльності секторі загального державного управління;
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному
секторі;
Тенденції та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в
секторі загального державного управління;
Тенденції та перспективи розвитку контролю та аналізу діяльності суб’єктів сектору загального державного управління;
Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту державного сектору;
Педагогіка та методика викладання економічних дисциплін.
Зауважимо, що всі навчальні дисципліни професійного спрямування мають включати теми з висвітлення положень особливостей застосування інформаційних технологій за предметом
розгляду.
Запропоновані блоки магістерської програми сформовані в
контексті положень Наказу Міністерства освіти України від
10.09.2010 № 99 (дію призупинено до моменту прийняття Закону
України «Про вищу освіту») [20]. Згідно з ними освітня програма
підготовки магістрів має такі напрями (рис. 1).
Оскільки бакалаврська програма «Облік і аудит» триває 4 роки, магістерська програма, відповідно до вказаного Наказу Міністерства освіти України, має розширитись до 2 років навчання.
Зауважимо, що такий період проведення магістерської підготовки є характерним переважно для усіх розвинутих країн світу; так,
термін навчання в магістратурі складає від 1-го до 2-ох років у
Великобританії, Італії, Канаді, США; 2 роки у Іспанії, Польщі,
Японії; у Німеччині — 2 роки і 6 місяців, у Франції — 4—5 років
[21, с. 268].
Включення до дисциплін кар’єрного спрямування навчального курсу «Контролерство» якнайкраще аргументує світовий досвід, який уособлено у фундаментальній праці американських ав290
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торів Дженіс Роел-Андерсон і Стивена Брага «Контролерство:
робота головного бухгалтера-аналітика», яка витримала з 1952
року сім видань. Загальні напрями вказаного курсу (розділи можна представити таким чином [18] (рис. 1).
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
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Рис. 1. Напрями освітніх програм підготовки магістрів

1) управлінські можливості контролерства (цей розділ розглядає такі позиції: бухгалтерський облік у корпораціях; керівник
фінансового підрозділу: від контролера до ініціатора змін, принципи та стандарти бухгалтерського обліку, виробничий облік і
система калькулювання, аналіз співвідношень і відхилень, система внутрішньогосподарського контролю, наймання на роботу,
підготовка та контроль, роль контролера у відносинах з інвестором);
2) функції планування в межах контролерства (цей розділ вивчає плани бізнесу та планування: взаємозв’язок планів, стратегічне планування, планування прибутку: річний план, стратегічне
оподаткування);
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3) діяльність з планування та контролю (цей розділ розглядає:
загальне обговорення бухгалтерських / статистичних стандартів:
порівняння ефективності діяльності компаній, планування і контроль збуту, планування і контроль маркетингових витрат, планування та контроль виробничих витрат: основні затрати матеріалів
та праці, планування і контроль виробничих витрат: виробничі
затрати, планування і контроль витрат на дослідження і розробку,
фінансове планування і контроль, що надає послуги, планування і
контроль загальновиробничих витрат);
4) планування та контроль балансу (цей розділ вивчає плани:
планування та контроль готівкових грошових коштів і короткострокових інвестицій, планування і контроль матеріальновиробничих запасів, оцінка матеріально-виробничих запасів, бухгалтерський облік і звітність вибіркових інвестицій і програм виплат працівникам, планування та контроль основних виробничих
засобів та обладнання або капітальних активів, управління зобов’язаннями, управління акціонерним капіталом);
5) фінансові та пов’язані з ними звіти (цей розділ положення
внутрішньогосподарських управлінських звітів, звітів від акціонерів, комісії з цінних паперів і біржові операції);
6) комп’ютерні системи та пов’язані з ними технології (цей
розділ представляє положення вибір фінансової інформаційної
системи, стратегія тестування фінансових систем, тестування
програмного забезпечення, моделі інформаційних технологій
для фінансових організацій, бухгалтерська книга активів і корпоративній інформаційній системі управління, система управління діяльністю, система захисту інформації, запровадження
політики захисту інформаційних систем, безпека купівлі-продажу через Інтернет, електронно-цифрові підписи, управління
змінами, управління проектними ризиками, ефективні проекти з
обміну інформації, успішні рішення проблем відносин з клієнтами, сумісне користування послугами великими і малими організаціями);
7) адміністративні та спеціальні аспекти роботи контролера
(цей розділ висвітлює питання фінансового планування та аналізу поглинань, злиттів, продажу чи ліквідації підрозділів організації, вдосконалення системи обліку, системи бухгалтерського обліку світового рівня, найкращих прикладів практики бухгалтерського обліку, звітного періоду та його закриття, підготовки
та регулярного поповнення довідника, ведення облікових записів,
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оперативного обліку виробничих запасів, податкових записів і
процедур, управління ризиками).
Розгляд представленої структури навчального курсу «Контролерство: робота головного бухгалтера» свідчить про значну різноманітність сфер діяльності головного обліковця-аналітика компанії. Такий комплексний підхід задовольняє вимогам кар’єрного
напряму освітньої програми магістерської підготовки. На основі
специфіки діяльності суб’єктів сектору загального державного
управління, сформованих НП(С)БОДС, підходів до уніфікації
програмного забезпечення бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління,опрацьовано наповнення навчального курсу «Контролерство» для магістерської програми «Облік
та контроль у секторі загального державного управління»:
1) контролерство в управлінні суб’єктами сектору загального
державного управління (бухгалтерський облік суб’єктів сектору
загального державного управління; принцип бухгалтерського обліку суб’єктів сектору загального державного управління; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в секторі
загального державного управління; національні положення (стандарти) фінансової звітності в секторі загального державного
управління; основи управлінського обліку в секторі загального
державного управління; аналітична та контрольна складові контролества; бухгалтерська служба: структура, функціональні зв’язки, обов’язки, функції та вимоги до облікових працівників
суб’єктів сектору загального державного управління; головний
бухгалтер-аналітик: завдання, функції, повноваження, відповідальність; роль контролера в управлінні суб’єктами сектору загального державного управління);
2) загальні положення планової діяльності контролера (плани
діяльності та фінансові плани діяльності суб’єктів сектору загального державного управління: види, взаємозв’язок; порядок формування кошторисів і бюджетів; середньострокове планування
та довгострокове планування; планування доходів, видатків, витрат і фінансових результатів: порядок та аналіз, стратегія оподаткування);
3) планування та контроль за окремими об’єктами бухгалтерського обліку (роль контролю у визначенні ефективності діяльності; планування та контроль витрат на надання послуг, виконання робіт, виготовлення продукції; планування та контроль
витрат на оплату праці та нарахувань на неї; планування та конт293
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роль витрат на товари та послуги; планування та контроль амортизаційних нарахувань; планування і контроль трансферів і субсидій; планування і контроль фінансових витрат; планування і
контроль інших витрат);
4) планування і контроль статей балансу (планування і контроль статей розділу нефінансових активів: основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, готової продукції,
малоцінних і швидкозношуваних предметів, інвестицій у не фінансові активи, інших не фінансових активів; планування і контроль статей розділу фінансових активів: дебіторської заборгованості, грошових коштів і їх еквівалентів бюджетних установ і державних цільових фондів; коштів бюджетів та інших клієнтів, фінансових інвестицій, інших фінансових активів; планування та контроль статей розділу витрат майбутніх періодів; планування та
контроль статей розділу власного капіталу та фінансових результатів: внесеного капіталу, фонду дооцінки, фінансового результату
минулих звітних періодів резервів; планування і контроль статей
розділу зобов’язань: довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань; планування і контроль статей розділу забезпечення; планування і контроль статей розділу доходів майбутніх періодів);
5) методика та організація облікової сфери контролерства (документи бухгалтерського оформлення; інвентаризації; рахунки
бухгалтерського обліку та подвійних запис; методичне забезпечення бухгалтерського обліку, обліковий аспект податкових розрахунків; організація складання та подання бухгалтерської звітності; міжнародний досвід контролерства в секторі загального
державного управління);
6) бухгалтерські звіти суб’єктів сектору загального державного управління (фінансові звіти суб’єктів сектору загального державного управління; бюджетні звіти суб’єктів сектору загального
державного управління; управлінські звіти суб’єктів сектору загального державного управління);
7) інформаційні системи бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління (робоча документація на комп’ютерної системи обробки інформації; впровадження в експлуатацію комп’ютерної системи бухгалтерського обліку; післягарантійне обслуговування комп’ютерної системи бухгалтерського обліку; політика безпеки інформаційних систем і механізм захисту
інформації; інформаційні системи управління суб’єктами сектору
загального державного управління).
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Відмітимо, що магістерський напрям кар’єрного спрямування
визначається як особливий вид післядипломної освіти [20]. Згідно зі ст.10 проекту Закону України «Про вищу освіту», післядипломна освіта являє собою « ..спеціалізоване вдосконалення освіти
та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок на основі
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду» [19]. Формами післядипломної освіти виступають:
— спеціалізація — набуття особою здатностей виконувати
окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах
спеціальності;
— підвищення кваліфікації — набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах професійної
діяльності або наукової спеціальності;
— стажування — набуття особою досвіду виконання завдань
та обов’язків певної професійної діяльності або наукової спеціальності;
— перепідготовка — отримання іншої спеціальності на основі
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
За результатами порівняння характеристик форм післядипломної освіти та кар’єрної магістратури останніх однозначно ідентифікується як підвищення кваліфікації. Саме таке завдання призвана виконувати розроблена автором структура навчального
курсу «Контролерство».
Запровадження сформованого переліку дисциплін за всіма напрямами освітньої магістерської програми «Облік і контроль в
секторі загального державного управління» потребує визначення
складу навчально-методичного забезпечення, яке має бути розроблено попередньо, до моменту впровадження сформованих навальних комплексів. За цих умов, у процесі навчання здобувачі
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» отримають необхідні
знання за обраним напрямом, які зможуть успішно реалізувати в
своїй практичній або наукові діяльності у сфері оновленого бухгалтерського обліку сектору загального державного управління.
Важливим напрямом організації розвитку облікових працівників-практиків в умовах модернізації бухгалтерського обліку в
секторі загального державного управління виступає їх навчання.
Навчання може проводитись як органами Державного казначейства, Головні розпорядниками коштів, так і вищими навчальними
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закладами, а також консалтинговими компаніями. При цьому,
Державна казначейська служба України має стати наступником
ідей Міністерства фінансів України, яке, з метою впровадження
інноваційного підходу до управління державними фінансами,
вже кілька років успішно реалізаціє ідею віртуального університету [22].
Дослідження підходів до навчання фахівців-обліковців в умовах суцільного оновлення бухгалтерського обліку в секторі державного управління, застосованих Російською федерацією у період 2004—2005 рр., дозволило сформувати основні підходи
щодо поетапної організації такого навчання [23]:
Блок 1. Організаційно-технічний
 визначення та формування категорій об’єктів навчання (головні бухгалтери головних розпорядників бюджетних коштів, головні бухгалтери інших суб’єктів сектору загального державного
управління, облікові працівники бухгалтерських служб, працівники органів державної казначейської служби);
 визначення форм навчання (віртуальна, аудиторна, самопідготовка за допомогою електронних носіїв інформації);
 визначення методики навчання;
 встановлення суб’єктів навчання (Державна казначейська
служба, головні розпорядники бюджетних коштів, вищі навчальні заклади, консалтингові компанії);
 визначення необхідної кількості часу для проведення навчання фахівців;
 визначення оптимальних варіантів схеми навчального процесу «об’єкти навчання — форми навчання — суб’єкти навчання» в часі і просторі;
 попередній вибір приміщень для проведення аудиторних
занять (у разі аудиторних занять);
 визначення складу фахівців, що проводитимуть навчання;
 розробка програмнавчання обліковців-фахівців суб’єктів сектору загального державного управління за різними його формами;
 планове калькулювання навчання фахівців-обліковців суб’єктів сектору загального державного управління у розрізі різних
варіантів і визначення резервів зниження майбутніх витрат;
 формування комплексу навчально-методичного забезпечення (презентації, друковані лекційні матеріали, навчальні посібники, лекційні матеріали на електронних носіях інформації, тестові
завдання для перевірки знань, електронні навчальні комплекси).
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Блок 2. Навчально-методичний
• проведення лекційних занять з роз’яснення та засвоєння
НП(С)БОДС, плану рахунків і кореспонденції розробка, порядку
ведення Головної книги;
• проведення семінарських занять з практичного опрацювання
позицій НП(С)БОДС, плану рахунків і кореспонденції розробка,
Головної книги;
• контроль якості засвоєння знань та опанування навчальнометодичних матеріалів (поточний (виконання тестових завдань)
та підсумковий (атестація)).
• Блок 3. Програмно-інформаційний
• створення в межах комп’ютерної системи бухгалтерського
обліку в секторі загального державного управління навчального
модулю;
• опанування обліковцями-фахівців начального модулю;
• тестування обліковців-фахівців по завершенню опанування
навчального модулю.
Реалізація вказаних заходів сприятиме швидкому та якісному
засвоєнню положень оновленої методології, методики та організації бухгалтерського обліку в секторі загальнодержавного управління, якнайскорішій адаптації облікового персоналу суб’єктів
сектору загального державного управління до нових облікових
підходів, а отже і успішному впровадженню результатів Стратегії
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі як на макро-, так і на макрорівні.
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МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання, пов’язані з методикою проведення контролю виплат працівникам у бюджетних установах. Виділено основні шляхи перевірки розрахунків з оплати праці та пов’язаних з
ними розрахунків, а також надано рекомендації щодо їх покращення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: виплати працівникам, система контролю, фонд заробітної плати, контрольно-інспекційна діяльність.
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы, связанные с методикой
проведения контроля выплат работникам в бюджетных учреждениях.
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