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Анотація: Висвітлені у статті методичні рекомендації 
стануть у нагоді для фахівців аудиторської служби, які 
проводять аудиторські перевірки фінансово-господарської 
діяльності в системі Міністерства оборони України та інших 
складових сектору безпеки та оборони. Визначено, що 
предметна царина статті є не достатньо досліджена, як з 
практичної, так і з теоретичної точки зору. У статті проведений 
ретроспективний аналіз діяльності розпорядників коштів 

другого рівня в загальній побудові розпорядників коштів в системі Міністерства оборони 
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України та Збройних Сил України. Визначені основні  напрями діяльності  розпорядників 
коштів другого рівня. У статті проведений аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, 
що регулюють розпорядника коштів другого рівня, як на загальнодержавному, так і на 
відомчому рівні. Аналіз проведений у статті дав можливість виділити ряд  основних функцій 
фінансового органу розпорядника коштів другого ступеня. У статті виокремлено дев’ять 
напрямів проведення аудиту фінансового органу розпорядника коштів другого рівня та 
визначені конкретні напрями перевірки. Також, у статті розглянуті питання, які підлягають 
дослідженню, при наданні оцінки діяльності фінансового органу розпорядника коштів 
нижчого рівня, який за своїми функціями є органом забезпечення для підпорядкованих 
військових частин, установ, в залежності від його функцій та завдань, які ним виконуються. 
Враховуючи практичний досвід, представлено методичні рекомендації проведення перевірки 
діяльності фінансового органу розпорядника коштів нижчого рівня та викладено питання, які 
на думку авторів, підлягають обов’язковому  дослідженню. Сформульовано обґрунтовані 
висновки стосовно необхідності визначення ряду інших (додаткових) напрямів перевірки в 
залежності від особливостей функціонування того, чи іншого фінансового органу 
розпорядника коштів другого рівня та обов’язкового врахування під час проведення аудитів 
загального показника стану фінансово-господарської діяльності військових частин, установ та 
організацій, що знаходяться на фінансовому забезпеченні. 

Ключові слова: внутрішній аудит, проведення аудиту, аудит відповідності. 
 

1. Постановка проблеми 

Діяльність розпорядників коштів другого ступеня, які є забезпечувальним 
органом для військових частин, установ та організацій, відіграє важливу роль в 
ефективному та раціональному управлінні фінансовими ресурсами. При цьому, 
завдання фінансових органів розпорядників коштів нижчого рівня мають 
особливості, досить різнопланові, та не зводяться лише до забезпечення 
військових частин, установ, організацій фінансовим ресурсом. Своєчасне 
виявлення слабких місць в діяльності фінансових органів нижчого рівня 
підвищить ефективність управління фінансовим ресурсом. 

Новизна дослідження та актуальність дослідження зумовлена 
реформуванням в системі фінансового управління та контролю в контексті 
запровадження державного внутрішнього фінансового контролю на базі дієвих 
та ефективних міжнародних практик [1,2]. І як, результат – безпосередній вплив 
зазначених трансформаційних процесів на функціонування служби 
внутрішнього аудиту в системі Міністерства оборони України 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

За доступною інформацією, у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних 
науковців не приділялась достатня увага ретроспективному аналізу дослідження 
питань, що підлягають перевірці, необхідно перевіряти при наданні оцінки 
діяльності розпорядників коштів нижчого рівня та, які є забезпечувальними 
фінансовими органами. 

Разом з тим, питаннями організації та проблематикою функціонування 
системи внутрішнього аудиту займались такі науковці і управлінці, як: Бариніна 
М.В., Ульянов К.Є. [1], Ткач І.М., Шпиталь О.Ю. [2], Лойшин А.А. [3] та інші. 

 

Постановка завдання 
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Проведення аналізу щодо використання накопиченого досвіду з питань 
аудиту діяльності розпорядників коштів нижчого рівня, досліджування 
зазначених питань та складання висновків щодо їх результату.  

Метою статті є проведення ретроспективного аналізу діяльності 
розпорядника коштів нижчого рівня та визначення напрямків та питань 
дослідження його діяльності. Такий аналіз має на меті визначення основних 
напрямків та питань, які підлягають перевірці при формуванні оцінки 
результатів діяльності розпорядників нижчого рівня. 

Мету статті планується досягнути виконанням наступних завдань: 
провести аналіз законодавчих та нормативно-правових документів з питань 

проведення аудиту фінансово-господарської діяльності та документів, які 
безпосередньо регламентують фінансово-господарську діяльність в системі 
Міністерства оборони України та Збройних Сил України; 

виокремити та сформувати відповідні блоки за напрямами аудиторської 
перевірки. 

Методологія. У статті при проведенні дослідження використанні наступні 
методи наукового пізнання, як: 

системний аналіз – при проведенні дослідження місця проведення 
внутрішнього аудиту фінансово-економічного органу розпорядника коштів 
другого рівня в загальній системі внутрішнього аудиту; 

аналіз –  при виокремленні окремих питань проведення аудиторських 
перевірок розпорядників коштів другого рівня в системі Міністерства оборони 
України та Збройних Сил України; 

синтез – при групуванні виокремлених питань проведення аудиторських 
перевірок в окремі блоки загальної аудиторської перевірки. 

 

2. Виклад основного матеріалу 
 

2.1 Аналізуючи порядок проведення аудиту фінансового органу 
розпорядника коштів нижчого рівня (далі – фінансовий орган) слід зауважити, 
що його завдання та функції суттєво відрізняються від завдань розпорядника 
коштів, які безпосередньо здійснюють видатки коштів [6]. 

Фактично, розпорядник коштів нижчого рівня не здійснює витрати 
бюджетних коштів (за винятком оплати централізованих закупівель), а здійснює 
повноваження щодо забезпечення та розподілу бюджетних коштів 
підпорядкованих військових частин, установ, організацій (далі – військові 
частини); контролю за їх належним використанням. 

Тому, питання аудиту фінансового органу має суттєві особливості та 
потребує додаткової уваги. 

Діяльність розпорядника коштів другого рівня на загальнодержавному рівні 
регламентується Бюджетним кодексом України, законами України, Постанови 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та іншими 
нормативними актами [7–12]. 

Відомчим документом, який регламентує дяльність розпорядників коштів 
другого рівня є Положення про фінансове господарство розпорядника 
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бюджетних коштів нижчого рівня (другого рівня) за кошторисом Міністерства 
оборони України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 
05.11.2009 № 550 (далі – Положення). 

В зазначеному Положенні можна виділити три основні функції фінансового 
органу, а саме: 

своєчасне та належне фінансування розпорядників коштів нижчого рівня;  
забезпечення законного, ефективного, цільового та економного 

використання коштів; 
забезпечення ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 

консолідованої бюджетної та фінансової звітності за підпорядковані військові 
частини та установи. 

Крім того, відповідно до пункту 1 статті 26 Бюджетного кодексу України 
фінансовий орган, як учасник бюджетного процесу в межах повноважень, 
здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю (далі – 

ФГД) військових частин, які перебувають на забезпеченні. 
 

2.2 При проведенні перевірки необхідно дослідити (мал.):  
на першому етапі: 
питання організації діяльності фінансового органу;  
питання виконання заходів з організації внутрішнього контролю; 
відповідність організаційно-штатної структури;  
розподіл завдань, визначених пунктом 2.1 Положення за структурними 

підрозділами фінансового органу;  
визначення повноважень структурних підрозділів (посадових осіб) в 

адміністративних регламентах фінансового органу;  
регламентація взаємодії структурних підрозділів між собою;  
наявність планів основної діяльності та заходів фінансового органу, стан їх 

виконання; 
на другому етапі: 
питання організації бюджетного планування фінансового органу 

(військових частин), своєчасність його складання та подання. За необхідності, 
дослідити обґрунтування окремих показників. Вибірково перевіряється 
наявність обґрунтувань, показників кошторисів військових частин та підстави 
для складання довідок про зміни до кошторисів; 

на третьому етапі: провести дослідження встановленого процесу 
формування інформації щодо необхідного фінансового ресурсу військовим 
частинам, а саме: 

подання військовими частинами заявок на фінансування, їх наявність, 
відповідність виділеному фінансовому ресурсу; 

достатність обґрунтувань для надання та відкриття асигнувань, наявність 
або відсутність фактів надання пріоритетів щодо фінансування окремих 
військових частин в межах компетенції за напрямками відповідальності; 

Довідково: при цьому з урахуванням часу та наявного ресурсу доцільно 
здійснити вибірковий аналіз відповідності заявок на фінансування коштів на 
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утримання особового складу фактично профінансованим сумам (наприклад за 
листопад, грудень); 

на четвертому етапі: 
пропонується здійснити аудит відповідності фінансування напрямкам 

цільового використання коштів за окремими видами витрат, наприклад 
асигнування на забезпечення миротворчих контингентів повинні відкриватись 
військовим частинам, особовий склад яких приймає участь в миротворчих 
операціях; 

своєчасність доведення коштів до розпорядників нижчого рівня, 
перерахування коштів спеціального фонду до розпорядників коштів вищого 
рівня; 

здійснення заходів з організації контролю за своєчасним і повним 
забезпеченням особового складу військових частин коштами, правильністю їх 
використання за цільовим призначенням та за своєчасним використанням 
виділених асигнувань в цілому; 

наявність штатних розписів військових частин та обґрунтованості 
затвердженого фонду заробітної плати, своєчасність його затвердження та 
доведення до військової частини, своєчасність внесення змін; 

наявність затверджених фондів грошового забезпечення військових частин, 
їх обґрунтованості, своєчасність доведення до військової частини, своєчасність 
внесення змін; 

на п’ятому етапі:  
доцільно провести аудит організації бухгалтерського обліку та складання 

звітності досліджуються; 
наявність наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику, робочого плану рахунків, їх актуальність та відповідність діючому 
законодавству; 

наявність графіку документообігу, доведення його до відповідальних осіб 
та виконання;  

наявність обов’язків особового складу відділу бухгалтерського обліку та 
відділу фінансування та планування з конкретним розподілом повноважень щодо 
ведення окремих операцій з обліку отриманих та наданих асигнувань, коштів й 
ведення даних та формування розподілів з допомогою програмного 
забезпечення; 

правильність обліку операцій за асигнуваннями загального фонду, коштами 
спеціального фонду, за рахунками бухгалтерського обліку та видами 
надходжень; 

наявність та правильність ведення книг аналітичного обліку отриманих 
асигнувань, аналітичного обліку касових видатків, аналітичного обліку 
асигнувань перерахованих підвідомчим установам, обліку асигнувань та 
прийнятих зобов’язань, книги Журнал-Головна; 

відповідність даних облікових показників даним бюджетної та фінансової 
звітності; 

наявність оглядових листів за результатами приймання звітності та 
відображення в них суттєвих порушень, допущених військовими частинами при 
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складанні звітності та пропозицій щодо їх недопущення, ініціювання 
притягнення посадових осіб за допущення суттєвих порушень. 

на шостому етапі: 
питання здійснення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо 

відхилень облікових показників, в тому числі:  
повноти перерахування до фінансового органу належних відрахувань 

коштів спеціального фонду, здійснення заходів контролю за повним 
перерахування коштів спеціального фонду військовими частинами; 

причини зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;  
суми нестач та неприйнятих рішень за нестачами;  
здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення 

кредиторської заборгованості, їх списання;  
заходів контролю за погашенням дебіторської та кредиторської 

заборгованості, та своєчасністю прийняття рішень за фактами втрат, нестач 
ресурсів та їх відшкодуванням. 
 

 
 

Мал. Алгоритм проведення аудиту розпорядника коштів другого ступеню 

 

При дослідженні питань організації та керівництва ФГД військових частин, 
зарахованих на фінансове забезпечення підлягають: 

питання проведення та планування перевірок з дотриманням вимог єдиних 
методологічних засад бухгалтерського обліку та правильності нарахування 
належних виплат особовому складу у військових частинах; належне 
обґрунтування кількості перевірок, їх періодичності, об’єктів перевірок з 
урахуванням їх стану ФГД та ризиків в системі управлінської діяльності; 

своєчасність реагування відповідних посадових осіб на зміни в 
законодавстві за напрямками відповідальності та доведення цих змін та 
роз’яснень щодо них до підпорядкованих військових частин для керівництва під 
час здійснення ФГД; 
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наявність розпорядчих документів фінансового органу та розпорядника 
коштів другого рівня щодо здійснення заходів з запобігання негативним явищам 
у ФГД військових частин; 

наявність обліку виявлених фінансових порушень у військових частинах, 
наявність аналізу матеріалів ревізій, перевірок, аудитів, актів внутрішньо-

перевірочних комісій, заходів контролю за виконанням рекомендацій 
(пропозицій), винесених за результатами проведення внутрішніх аудитів, 
відшкодуванням встановлених втрат, усуненням порушень і здійснення заходів 
з вдосконалення ФГД військових частин;  

наявність та кількість наказів розпорядника коштів другого рівня, 
рекомендацій фінансового органу з питань організації здійснення та 
вдосконалення ФГД військових частин; 

наявність та стан виконання плану спеціальної підготовки особового складу 
фінансових служб військових частин, періодичність заходів з спеціальної 
підготовки, їх обґрунтованість та актуальність; 

наявність заходів з удосконалення організаційно-штатної структури 
фінансових органів військових частин з урахуванням їх особливостей; 

заходи з забезпечення військових частин керівними документами з 
фінансово-економічних питань, книгами та бланками бухгалтерського обліку; 

питання щодо отримання від військових частин проблемних питань їх 
господарської діяльності, стан реагування на них, повнота надання роз’яснень та 
їх вирішення; 

питання обліку пропозицій, скарг та заяв отриманих від військових частин, 
стан реагування та їх вирішення; 

питання щодо здійснення контролю за випускниками, які вперше 
призначаються на посаду, закріплення за ними наставників; 

облік виданих інспекторських посвідчень та підстав для їх видачі; 
правильність обліку бланків суворого обліку, наявність обґрунтувань щодо 

їх видачі;  
виконання обов’язків фінансового органу, у разі ліквідації, реорганізації, 

передислокації  військових частин; 
здійснення заходів з організації роботи під час завершення бюджетного 

року, а саме: 
організації роботи щодо уточнення військовими частинами реальної 

потреби в додаткових бюджетних асигнуваннях до кінця року; 
здійснення аналізу розрахунків та обґрунтування заявок на додаткові 

бюджетні асигнування та донесення про зменшення бюджетних асигнувань, 
прийняті рішення за результатами; 

стан відображення за бухгалтерським обліком усіх здійснених протягом 
року операцій, закриття книг, карток та інших регістрів синтетичного та 
аналітичного обліку. 

Окрему увагу слід приділити питанню забезпечення збереження первинних, 
виправдальних документів, а саме розподілам коштів, платіжним дорученням, 
розпорядженням/рішенням вищого командування, тощо. 
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Також, Перевіряється порядок зберігання первинних документів у відділах, 
їх архівне зберігання, стан ведення діловодства, контроль за веденням 
діловодства в тому числі робота експертних та перевірочних комісій. 

 

Висновок 

Таким чином, було розглянуто основні питання проведення аудиту 
діяльності типового фінансового органу розпорядника коштів другого рівня, які 
не є вичерпними. 

В залежності від специфічних завдань фінансового органу можуть 
перевірятись інші питання.  

Оцінка діяльності фінансового органу залежить від своєчасності та повноти 
виконання завдань та наслідків (позитивних чи негативних)  від їх виконання. 

Обов’язковим показником для оцінки діяльності фінансового органу є 
загальний стан ФГД у військових частинах та тенденції і показники  щодо його 
покращення, упередження порушень. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються у науково-методичному 
обґрунтуванні конкретних методик аудиту розпорядника коштів другого 
ступеня. 
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Ukraine and the Armed Forces of Ukraine. The main directions of activity of second level managers 
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manager at both the state and departmental levels. The analysis carried out in the article made it 

possible to highlight a number of key functions of the financial authority of the second-level funds 

manager. The article outlines nine areas for conducting an audit, the need for a second-tier 

administrator in a financial institution and identifies specific areas of verification. Also, the article 

deals with issues that are to be investigated when assessing the activity of a financial institution of 

the manager of lower-level funds, which, in its functions, is the organ of provision for subordinate 

military units, institutions (hereinafter - the manager of lower-level funds), depending on its functions 

and tasks they are executed. Taking into account the practical experience, the methodical 
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the lower level funds are presented, and the questions, which according to the authors, are subject to 

compulsory study, are presented. The substantiated conclusions concerning the necessity of 

determining a number of other (additional) areas of verification are formulated depending on the 
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