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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Зміна політичної обстановки в Лівії в 2011 р. привела до 

практично повної відсутності в країні актуальних, відповідних сучасним реаліям і 

міжнародним стандартам правил ведення бухгалтерського обліку і аудиту, що стало 

причиною неконтрольованого витрачання бюджетних коштів, неефективності 

використання виділених асигнувань, необґрунтованих запитів з боку державних 

установ на розміри виділеного фінансування, невідповідності між витратами на 

підготовку військовослужбовців і якістю такої підготовки. Підготовка військових 

офіцерів в Лівії здійснюється у військових освітніх установах, які належать до 

суб'єктів державного сектора. Величезну роль в результативності такої підготовки 

відіграє раціональне використання бюджетних коштів, що вимагає побудови дієвої та 

ефективної системи обліку і аудиту витрат на підготовку військовослужбовців. Це 

обумовлює актуальність теми дослідження, оскільки проблема впровадження 

системи обліку витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії вимагає особливої 

уваги з метою результативної та ефективної діяльності, в тому числі фінансової, у 

військовій сфері, а також з метою досягнення ефективності використання коштів, 

оптимізації витрат у військових навчальних закладах. 

Вивченню сутності, структури та класифікації витрат як обліково-аналітичної 

категорії, а також питанням обліку та аудиту в бюджетній сфері присвячені роботи 

таких вчених: П. І. Атамас, В. Д. Базилевич, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Н. О. Гура, 

В. О. Дерій, Н. І. Дорош, О. О. Дорошенко, Є. В. Калюга, В. С. Лень, Л. Г. Ловінська, 

П. П. Німчинов, Т. Г. Мельник, Е. В. Мних, Л. В. Нападовська, В. П. Пантелеєв, 

С. В. Свірко, Н. І. Сушко, Є. А. Фещенко, І. Ю. Чумакова, О. І. Шара, В. Г. Швець. 

Питаннями оборонної економіки, витратами на підготовку військових кадрів, їх 

контролем відповідно до стандартів обліку для державного сектору в Україні 

займаються Л. В. Березовенко, І. В. Кириленко, Т. Д. Косова. Дослідженню розвитку 

військової освіти присвячені праці Ю. Н. Бараша, М. І. Нещадим, О. Г. Шаталової. 

Питанням бухгалтерського обліку та аудиту присвячені роботи таких арабських 

вчених, як Аль-газу Алі, Абдель-Азіз Осман Мохамед Халіфа, Алнаімат Мохаммад 

Ахмад Салех, Абдулла Аль-Вардат, Абдул Латіф Імам Хадж Омар, Амр Мохамед Закі 

Абдель Вахаб, Абдул Салам Хаміс Бадаві, Важді Хамед Хіжазі, Зін Ель Абідін 

Мустафа, Кардуді Сехам, Матавіре Ефраїм, Мвебі Джейн, Мотаз Хуссейн Соліман, 

Реза Махмуд Абдель Рахім, Яхья Абдул Гані Абул Фотух.  

Однак питання класифікації витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії, 

розробки методичних засад їх обліку в частині вибору методу калькулювання, 

запровадження рахунків обліку та їх кореспонденції, розробки облікових регістрів, 

удосконалення законодавчо-нормативного забезпечення обліку і аудиту витрат на 

навчання офіцера, запровадження внутрішнього аудиту витрат у освітніх установах 

потребують поглибленого дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка. Обраний напрямок дослідження узгоджується з 

Комплексною науковою програмою університету “Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації”, теми № 16 БФ 040-01 
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“Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку 

України: концептуальні аспекти, виклики і суперечності” економічного факультету, 

кафедри обліку і аудиту № 16 КФ 040-10 “Стратегії реалізації МСФЗ як напрямок 

розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні”. 

Внесок автора полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії на основі використання досвіду України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення 

теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

обліку і аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії для підвищення 

ефективності використання цільових державних коштів. Для досягнення 

встановленої мети поставлено і вирішено такі завдання: 

– удосконалити визначення поняття “витрати” у державному секторі і 

систематизувати умови визнання витрат в розвитку облікових парадигм; 
– виявити особливості витрат на підготовку військовослужбовців як об'єкта 

бухгалтерського обліку та аудиту в державному секторі, розробити класифікацію 

витрат на підготовку військовослужбовців; 
– визначити максимально прийнятну модель обліку витрат для 

використання у військових освітніх закладах Лівії шляхом узагальнення 

міжнародного досвіду підготовки військовослужбовців і обліку витрат на них; 
– виокремити особливості методики обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців в державних установах освіти;  
– запропонувати організаційні засади бухгалтерського обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії; 
– запропонувати шляхи удосконалення обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії на основі гармонізації з міжнародними та українськими 

стандартами обліку в державному секторі;  
– визначити сутність, роль, значення внутрішнього аудиту за умов його 

впровадження у військових закладах освіти Лівії; 
– запропонувати методичні основи внутрішнього аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців у військових закладах освіти Лівії; 
– розробити рекомендації щодо запровадження системи внутрішнього 

аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії. 
Об'єктом дослідження є процеси формування витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових училищах Лівії.  

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та організаційно-практичні 

аспекти обліку і аудиту витрат на підготовку військовослужбовців. 

Методи дослідження. У роботі використані загальнонаукові та спеціальні 

методи досліджень, такі як: логічний, історичний, порівняльний аналіз, індукції та 

дедукції (при дослідженні сутності та умов визнання витрат в розвитку облікових 

парадигм: п. 1.1; генезису підходів до визначення сутності витрат і затрат: п. 1.1, 1.2); 

методи абстракції, аналізу і синтезу, аналогій, систематизації та теоретичного 

узагальнення вивченого матеріалу (для визначення теоретичних аспектів витрат на 

підготовку військовослужбовців як об'єкта бухгалтерського обліку та аудиту в 

державному секторі: п. 1.2, 2.1, 3.1); методи системного підходу та критичного 
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аналізу (при дослідженні міжнародного досвіду обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців: п. 1.3); метод обґрунтування та логічний метод (при 

формуванні рекомендацій для удосконалення обліку і аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових закладах освіти: п. 2.2, 2.3, 3.2, 3.3); методи 

вивчення взаємозв’язків, формалізації та теоретичного узагальнення (при 

формулюванні висновків до розділів і загальних висновків).  

Статистичні та аналітичні методи використані при дослідженні складу і 

структури витрат на підготовку військовослужбовців у Лівії. З метою первинної 

обробки та систематизації даних використано методи зведення, групування, 

табличний та графічний. Для аналізу структури витрат на підготовку 

військовослужбовців застосовувалися аналітичні методи структурного аналізу та 

експертних оцінок. За отриманими результатами дослідження сформульовано 

загальні висновки з використанням методу системного аналізу та наукової абстракції. 

Інформаційною базою дослідження є наукові джерела (монографії, фахові 

наукові статті, матеріали науково-практичних конференцій українських і зарубіжних 

вчених з питань обліку та аудиту витрат на підготовку військовослужбовців у 

військових закладах освіти); нормативні документи, що регулюють порядок ведення 

бухгалтерського обліку; статистичні джерела; довідкові та інформаційні видання 

професійних організацій, Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні теоретичних 

положень і розробці рекомендацій з удосконалення обліку і аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців у військових закладах освіти Лівії для підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів. Найбільш суттєві наукові і практичні 

результати, що характеризують новизну дослідження, полягають в наступному: 

удосконалено: 

– методичні основи обліку витрат з урахуванням особливостей підготовки 

військовослужбовців у військових освітніх установах Лівії в частині розробки 

фрагменту робочого плану рахунків бухгалтерського обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців у Лівії, порядку відображення витрат на рахунках і моделі 

обліку витрат на підготовку військовослужбовців з використанням запропонованих 

рахунків і субрахунків;  
– методичні підходи до вибору методу обліку витрат при підготовці 

військовослужбовців у військових освітніх установах Лівії в частині обґрунтування 

використання позамовного методу калькулювання, де замовленням виступить курс 

студентів і доцільності переходу на використання методу нарахувань та застосування 

методу обліку витрат на основі функцій (Activity Based Costing); 
– організацію обліку витрат у військових освітніх установах Лівії в частині: 

розробки структури наказу про облікову політику; нормативів штатної чисельності 

фінансово-економічних служб на підставі пропорційного принципу; розробки форм 

регістрів бухгалтерського обліку, а саме, накопичувальних відомостей витрат на 

утримання матеріальних активів, на оплату праці та стипендій, на проведення 

навчання, на адміністративне управління; 
– теоретичні засади нормативного забезпечення обліку і аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії на основі гармонізації з міжнародними та 
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українськими стандартами в частині розробки проекту “Положення про 

реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії”, положення про 

підрозділ внутрішнього аудиту, структури методичних рекомендацій щодо 

проведення внутрішнього аудиту; 
– організацію аудиту витрат на підготовку військовослужбовців у 

військових навчальних закладах Лівії в частині розробки схеми аудиту на державному 

рівні, нової організаційної структури управління в кожному військовому 

навчальному закладі в частині створення організаційної одиниці з аудиту за центрами 

витрат і центрами відповідальності, яка взаємодіє з іншими управлінськими відділами 

для виконання своїх функцій; розробки структури Проекту методичних рекомендацій 

щодо проведення ІТ- аудиту у військових освітніх установах Лівії; 
отримали подальший розвиток: 
– категоріальний апарат у частині уточнення понять “витрати” і “затрати” 

у військових закладах освіти, зокрема, запропоновано визначення витрат на 

підготовку військовослужбовців як розміру ресурсів, використаних в процесі 

господарської діяльності військового навчального закладу під час підготовки та 

безпосереднього надання освітніх послуг, яке, на відміну від існуючих визначень, 

враховує витрачання ресурсів за стадіями підготовки військових, що дозволить 

визначити ефективність витрат на кожному етапі підготовки офіцерів; 
– класифікація витрат на підготовку військовослужбовців в освітніх 

установах Лівії з урахуванням специфіки їх складу та структури із структуруванням 

їх за економічним змістом та з позицій бухгалтерського обліку з виокремленням 

напрямів класифікації за статтями витрат, центрами виникнення таких витрат та 

характером зв’язку з об’єктом обліку.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в утворенні теоретичної 

бази для практичного розв’язання проблем у сфері бухгалтерського обліку і аудиту 

витрат на підготовку військовослужбовців в освітніх установах Лівії шляхом 

використання запропонованих в дисертаційній роботі рекомендацій і пропозицій.  

Пропозиції щодо вдосконалення методики обліку і аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових навчальних закладах Лівії, а також результати 

дослідження світової практики підготовки військових кадрів використані: 

– Національним університетом оборони України імені Івана 

Черняховського в науковій роботі та навчальному процесі на кафедрі економіки і 

фінансового забезпечення Інституту оперативного забезпечення і логістики при 

проведенні занять зі слухачами оперативно-тактичного рівня підготовки з дисципліни 

“Фінанси Збройних сил України” за темою 5 “Фінансове забезпечення 

життєдіяльності, функціонування, розвитку і застосування Збройних сил України”, 

заняття 7 “Розрахунок фінансового забезпечення бойової готовності військ (сил)” 

(Акт №182/4649 від 02 жовтня 2018 р.). ; 
– Лівійською військово-морською середньою школою (Libyan Naval 

Secondary School) в практичній діяльності для вдосконалення обліку і аудиту витрат 

на підготовку військовослужбовців, з метою досягнення таких цілей як: зважене 
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бюджетне планування, відмова від нераціональних витрат, підвищення ефективності 

діяльності військово-морської середньої школи (довідка № 54 від 13 лютого 2018 р.); 
– Лівійською військово-морською академією (Libyan Naval Academy) в 

практичній діяльності для вдосконалення методики обліку і аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців у військовому навчальному закладі, встановлення 

єдиної облікової політики для академії, єдиного робочого плану рахунків і системи 

класифікаторів аналітичних даних (довідка № 56 від 14 лютого 2018 р.). 
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в 

якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили вирішити поставлені 

завдання. Робота містить теоретичні і методичні положення та висновки, 

сформульовані дисертантом особисто. Висвітлені в дисертації ідеї, положення або 

гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані тільки для 

підкріплення ідей здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях: 

“Бухгалтерський облік, контроль і аналіз в умовах інституційних змін і сталого 

економічного розвитку” (ЛНТУ, м. Луцьк, 25 листопада, 2015 р.); “Економіка, наука, 

освіта: інтеграція і синергія” (Братислава, 18-21 січня 2016 р.); “Економіка в контексті 

інноваційного розвитку: стан та перспективи” (м. Ужгород, 12-13 січня 2016 р.); 

“Сучасні наукові дослідження і розробки: теоретична цінність і практичні 

результати” (Братислава, 15-18 березня 2016 р.); “Шевченківська весна” (Київ, 

5- 8 квітня 2016 р.); “Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку” 

(м. Миколаїв, 21 жовтня 2016 р.); “Світові тенденції та перспективи розвитку 

фінансової системи” (м. Дніпро, 15-16 грудня 2017 р.); “Наукові підходи до 

модернізації економіки і системи управління” (м. Київ, 15-16 грудня 2017 р.); 

“Удосконалення економіки і фінансової системи країни: актуальні проблеми та 

перспективи” (м. Запоріжжя, 2 лютого 2018 р.). 

Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 17 

наукових праць загальним обсягом 7,33 д.а., зокрема 3 статті у наукових фахових 

виданнях України (обсягом 2,44 д.а.), 3 статті в іноземних виданнях (обсягом 

1,95 д.а.) та 2 статті в інших виданнях України (обсягом 1,41 д.а.), матеріали 

9 доповідей на конференціях (обсягом 1,58 д.а.). 

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 232 сторінки 

друкованого тексту, основний зміст роботи викладено на 165 сторінках. Робота 

містить 13 таблиць, 21 рисунок, 20 додатків. Список використаних джерел налічує 

199 найменувань на 22 сторінках друкованого тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, наведено характеристику 

рівня її наукової розробки. Визначено мету і завдання, об'єкт, предмет дослідження, 

зв'язок теми з науковими програмами, охарактеризовано методи та інформаційну базу 

дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 
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вказано на ступінь апробації результатів дослідження та наявність публікацій за 

темою дисертації. 

У першому розділі “Теоретико-методичні основи обліку і аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців” розкриті особливості витрат на підготовку 

військовослужбовців як об'єкта обліку та аудиту в бюджетній сфері, дано визначення 

витрат на підготовку військовослужбовців, запропоновано класифікацію витрат на 

підготовку військових в освітніх установах Лівії, проведено аналіз міжнародного 

досвіду підготовки військовослужбовців і обліку витрат на них, обґрунтовано 

доцільність застосування для Лівії досвіду України в питаннях обліку та аудиту 

витрат на підготовку військовослужбовців. 

Вивчення сутності витрат показало, що для цілей бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах їх можна трактувати як витрачання ресурсів, здійснюване 

установою в процесі діяльності для свого утримання, виконання поставлених 

функцій, надання послуг, виконання робіт. Оскільки підготовка військових 

здійснюється в бюджетних освітніх установах, то сутність витрат на підготовку 

військовослужбовців необхідно трактувати з позицій бухгалтерського обліку в 

державному секторі. В ході дослідження розкрито сутність витрат на підготовку 

військовослужбовців – це вартість використаних трудових, фінансових, природних 

ресурсів, сировинних матеріалів, палива, енергії, основних засобів, інструменту, 

інвентарю, які мали місце як під час підготовки до надання послуг з підготовки 

військовослужбовців, так і безпосередньо в процесі їх надання. 

Аналіз міжнародного досвіду підготовки військовослужбовців в таких країнах 

як США, Франція, Німеччина, Польща, Росія, Білорусь, Ізраїль, Єгипет, країни 

РСАДПЗ (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія) дозволив 

запропонувати для Лівії загальноосвітньо-орієнтовану модель з постійним 

підвищенням кваліфікації, оскільки результатом такої підготовки є універсальний, 

всебічно розвинений, ерудований фахівець, професіонал не тільки у військовій 

справі, але і в певній цивільній галузі. Дослідження методичних та організаційних 

основ бухгалтерського обліку витрат на підготовку військовослужбовців у США, 

Ізраїлі, Швейцарії, Франції, Великобританії, Канаді, Австрії, Єгипті, ОАЕ засвідчило 

необхідність впровадження МСБОДС в практику бухгалтерського обліку в 

державному секторі Лівії, в тому числі, щодо застосування методу нарахувань.  

Аналіз структури витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії утруднений 

засекреченням цих даних на державному рівні. За експертними оцінками на підставі 

ряду військових навчальних закладів зроблено висновок про різну структуру витрат 

в залежності від мети діяльності такої установи. У військових училищах переважають 

витрати на харчування (31,67 %), канцелярське приладдя (13,37 %) та локальне 

технічне обслуговування (11,09 %), тоді як в навчальних центрах – витрати на освіту 

і навчання (17,12 %), НДДКР і винаходи (14,70 %), і тільки на третьому місці – 

витрати на харчування (13,58 %). 

Вивчення складу, особливостей, структури витрат на підготовку 

військовослужбовців дозволило запропонувати для використання в Лівії їх 

класифікацію за двома напрямами – з позицій бухгалтерського обліку і за 

економічним змістом (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація витрат на підготовку військовослужбовців у військових 

освітніх установах Лівії (систематизовано автором) 

 

Для Лівії доцільним буде застосування як міжнародного досвіду, так і досвіду 

України в питаннях обліку та аудиту витрат на підготовку військовослужбовців 

виходячи з наступних причин: в Україні протягом останніх років здійснюється 

реформування бухгалтерського обліку та аудиту в державному секторі на основі 

міжнародних стандартів, впроваджено подвійний запис у військовій сфері, систему 

внутрішнього аудиту в Збройних силах України за європейським зразком, 

затверджено окремий НП(С)БОДС 135 “Витрати”, Національні стандарти 

внутрішнього аудиту для державного сектора, Стратегію модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі тощо.  

Проведення теоретичних узагальнень, дослідження зарубіжного та 

українського досвіду стали фундаментом для розробки пропозицій з удосконалення 

бухгалтерського обліку та аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії.  

Класифікація витрат для бухгалтерського обліку витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії 

Прямі витрати 

Непрямі витрати 

Загальні витрати Витрати за статтями витрат 

Економічний зміст витрат Зміст витрат з позицій бухгалтерського обліку 

Витрати на утримання бібліотечних фондів, навчального 

обладнання 

Витрати на обладнання навчальних класів, кабінетів 

співробітників, допоміжних приміщень, медичних 

кабінетів та лабораторій 

Витрати на обладнання кімнат офіцерів та сержантів 

Витрати на виплату заробітної плати, субсидій 

фінансової та натуральної допомоги співробітникам 

Витрати на виплату стипендій студентам 

Витрати на адміністративне управління 

Витрати на оплату праці (зарплата, бонуси, пенсія) 

За обмінними 

операціями 

За необмінними 

операціями 

Середні змінні 

Середні постійні 

Витрати суб'єктів 

державного сектора 

По характеру зв’язку з 

об’єктом обліку 

Теоретичне навчання  Ресторан, столова для офіцерів,   Транспортний відділ 

Центр практичних занять сержантів, солдатів    Фінансовий відділ 

Лабораторія   Центр відпочинку офіцерів   Адміністрація 

Бібліотека   Центр відпочинку сержантів та солдатів Відділ спорту 

Столова для студентів  Гуртожиток для студентів 

Витрати на матеріально-технічне забезпечення 

Витрати на проведення навчання 

Витрати на проведення практичного навчання за межами 

навчального закладу; 

Витрати на теоретичне навчання курсантів 

Витрати за центрами витрат 
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Другий розділ “Організація і методика обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії” присвячений дослідженню та вирішенню проблемних 

питань щодо методики та організації обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових навчальних закладах Лівії. 

Розкриття особливостей методів обліку витрат і калькулювання дозволило 

обґрунтувати доцільність застосування методу нарахувань у військових навчальних 

закладах Лівії, оскільки з його допомогою відображаються реальні результати 

діяльності установи, правильно оцінюються доходи і витрати в кожному звітному 

періоді. Впровадження АВС-методу (Activity Based Costing) при обліку витрат 

дозволить не тільки вести облік державних коштів, але дасть можливість проводити 

аналіз і контроль ефективності їх використання, складати прогнози на майбутнє.  

Дослідження організації бухгалтерського обліку показало, що його 

ефективність і раціональна організація безпосередньо залежить від облікової 

політики закладу освіти. Запропоновано розробити типовий Наказ про облікову 

політику у військових закладах освіти, враховуючи вертикальну підпорядкованість. 

Методичні основи визначають облік доходів за загальним і спеціальним фондами, 

облік коштів на рахунках, облік витрат, необоротних активів, запасів тощо. 

Організаційна складова містить дані про бухгалтерську службу (фінансово-

економічний орган) установи, робочий план рахунків, графік документообігу, форми 

первинних документів, перелік осіб відповідно до їх функціональних обов'язків.  

Одним з важливих документів в бюджетному секторі Лівії, зокрема, у 

військових навчальних закладах, є кошторис витрат. У Лівії кошторис витрат у 

військових навчальних закладах складається без використання планових показників, 

практично відсутній контроль над використанням бюджетних коштів. З метою 

вирішення цих проблем розроблений і пропонується до використання на практиці 

алгоритм складання і виконання бюджету в військових навчальних закладах Лівії з 

переліком етапів та характеристикою основних дій на кожному з етапів, що посилить 

контроль практичного виконання бюджету. 

В Лівії недостатньо застосовується на практиці і потребує вдосконалення 

документування всіх господарських операцій і відображення їх в бухгалтерських 

регістрах. З цією метою для Лівії запропоновано використання меморіально-ордерної 

форми ведення обліку в бюджетній сфері і розроблено форму спеціальних типових 

регістрів бухгалтерського обліку для військових навчальних закладів: 

накопичувальні відомості витрат на утримання матеріальних активів; на проведення 

навчання; на оплату праці та стипендій; на адміністративне управління. 

На основі аналізу МСБОДС і українського досвіду розроблені методичні 

основи обліку витрат на підготовку військовослужбовців у військових освітніх 

установах Лівії, зокрема, запропоновано План рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі і фрагмент робочого плану рахунків для обліку витрат у 

військових училищах Лівії з субрахунками, які передбачають структурування витрат 

за центрами їх формування, а також за статтями витрат. З використанням субрахунків 

для обліку витрат запропоновано типові бухгалтерські проведення з обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців, розроблено модель відображення витрат, доходів і 

фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель відображення витрат на бухгалтерських рахунках при підготовці військовослужбовців в Лівії 

(розроблено автором) 

Витрати  
(рахунки класу 8) 

Доходи 

(рахунки  

класу 7) 

Д-т К-т 

22 “Готівкові кошти 

та їх еквіваленти” 

23 “Грошові кошти 

на рахунках” 

Д-т К-т 

Відображення 

витрат 

звітного 

періоду 

Відображення 

доходів 

звітного 

періоду 

Закриття рахунків 
доходів 

Д-т (55) К-т (7 класс)  

55 “Фінансовий 

результат» 

Д-т К-т 

21 “Поточна 

дебіторська 

заборгованість” 

Д-т  К-т 

63 “Розрахунки за податками і  
Д-т зборами” К-т 

23 “Грошові кошти на 
рахунках”  

Д-т   К-т 

22 “Готівкові кошти та їх 
еквіваленти” 

Д-т  К-т (22) 

221 “Готівкові кошти та 
їх еквіваленти 
розпорядників 

бюджетних коштів” 
Д-т   К-т 

80 “Витрати на виконання 
бюджетних програм” 

Д-т   К-т 

65 “Розрахунки з оплати 
праці”  

Д-т    К-т 

81 “Витрати на виготовлення 
продукції (надання послуг, 

виконання робіт)” 
Д-т   К-т 

82 “Витрати з продажу активів” 
Д-т    К-т 

83 “Фінансові витрати” 
Д-т   К-т 

84 “Інші витрати за 
обмінними операціями” 

Д-т    К-т 

85 “Витрати за необмінними 
операціями” 

Д-т    К-т 

86 “Умовні витрати” 
Д-т    К-т 

14 “Знос (амортизація) 
необоротних активів” 

Д-т    К-т 

10 “Основні засоби” 
Д-т   К-т 

61 “Поточна заборгованість за 
кредитами та позиками” 

Д-т   К-т 

2116“Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з підзвітними 

особами” (Витрати на відрядження) 
Д-т   К-т 

64 “Інші поточні зобов’язання” 
Д-т    К-т 

41 “Розрахунки за фінансовими 
операціями” 

Д-т   К-т 

Закриття рахунків витрат 
Д-т (8 класс) К-т (55) 

23 “Грошові кошти на 
рахунках”  

Д-т   К-т 
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Реформування бухгалтерського обліку в військових установах Лівії практично 

неможливо без прийняття такого рішення на вищому державному рівні. Виходячи з 

цього, розроблено структуру і основний зміст Проекту “Положення про 

реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії”. 

В проекті визначено головне стратегічне завдання трансформації лівійської 

системи бухгалтерського обліку, яке полягає у реформуванні бюджетного обліку та 

адаптації законодавства Лівії до міжнародного законодавства, прискоренні процесу 

його приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку та аудиту в державному секторі. 

Реалізація Стратегії передбачає: 

 застосування на практиці вимог міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку для державного сектору (МСБОДС); 
 розробку Лівійських стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі 

(ЛСБОДС) і методичних рекомендацій щодо їх застосування на основі МСБОДС; 
 розробку Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії 

і порядку його застосування; 
 розробку форм фінансової звітності та порядку їх заповнення; 
 розробку типового положення про бухгалтерську службу; 
 розробку рекомендацій з класифікації доходів і витрат в лівійських 

стандартах бюджетної класифікації доходів і витрат тощо. 
В Положенні визначено джерела фінансування реформаторських дій, очікувані 

результати процесу модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі, 

можливі ризики, які можуть вплинути на реалізацію задач Положення.  

У третьому розділі “Аудит витрат на підготовку військовослужбовців в 

Лівії в контексті запровадження системи внутрішнього аудиту” обґрунтовано 

доцільність введення внутрішнього аудиту у військових освітніх закладах Лівії, 

базуючись на міжнародному та українському досвіді; розроблено методичні основи 

та внесено рекомендації щодо організації системи внутрішнього аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців у військових освітніх закладах Лівії. 

Внутрішній аудит є дієвим важелем підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів розпорядниками бюджетних коштів і підвідомчими 

бюджетними установами. Проведення державної політики в Лівії щодо побудови 

системи внутрішнього аудиту в бюджетних установах за європейським зразком 

ускладнює ряд проблемних питань, вирішення яких вимагає вдосконалення 

існуючого законодавства, методичних і методологічних розробок, впровадження 

організаційних заходів, спрямованих на підвищення управлінського контролю за 

діяльністю установ, які фінансуються з державного бюджету. 

Для побудови системи внутрішнього аудиту в державному секторі Лівії 

проаналізовано досвід України, а також африканських країн, зокрема Зімбабве, 

оскільки впровадження системи внутрішнього аудиту в цій державі почалося значно 

раніше, напрацьовано певний досвід, є можливість виділити позитивні і негативні 

моменти в організації та результатах даного процесу. Запропоновано ряд дій щодо 

розробки та впровадження внутрішнього аудиту в бюджетній сфері Лівії. Першим 

кроком є закріплення на найвищому державному рівні обов'язковості внутрішнього 
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аудиту, і тільки потім розробки відповідних стандартів аудиту, порядку проведення 

внутрішнього аудиту, методичні поради щодо його проведення. 

В ході аналізу зроблено висновок, що в Лівії буде доцільним застосування 

внутрішнього аудиту ефективності, ґрунтуючись на європейському досвіді. Такий 

аудит дозволить дати об'єктивну оцінку діяльності бюджетної установи в цілому, 

проаналізувати системи функціонування та управління в установах, і на підставі 

цього побудувати цілі для досягнення економії витрат, ефективності та 

результативності діяльності. Організація ефективної системи внутрішнього аудиту 

залежить від багатьох факторів. Доцільно, щоб функції внутрішніх аудиторів в 

організації виконували штатні фахівці, а не запрошені з боку незалежні аудитори. 

Структуру внутрішнього аудиту витрат у військових училищах Лівії доцільно 

будувати з урахуванням вимог моделі COSO, яка спрямована на надання 

рекомендацій керівнику про необхідність визначення переліку ризиків, які можуть 

впливати на досягнення стратегічних, тактичних і операційних цілей.  

З метою побудови системи внутрішнього аудиту в бюджетних установах Лівії 

в цілому, і в військових навчальних закладах зокрема, необхідно підняти питання на 

державному рівні про прийняття за основу Міжнародних стандартів внутрішнього 

аудиту, затвердити Порядок проведення внутрішнього аудиту, а також методичні 

рекомендації з внутрішнього аудиту в державному секторі Лівії. Для дотримання всіх 

вимог внутрішнього аудиту обов'язковою є розробка і практичне застосування 

Кодексу етики внутрішніх аудиторів. 

Ґрунтуючись на методичних рекомендаціях з внутрішнього аудиту в Україні, а 

також на Керівництві з внутрішнього аудиту в Зімбабве, розроблено структуру 

Методичних рекомендацій з внутрішнього аудиту в державному секторі Лівії. 

Методичними рекомендаціями з внутрішнього аудиту в державному секторі 

Лівії передбачено для військових закладів освіти дотримання положень політики 

внутрішнього аудиту в бюджетній сфері, використання визначених процесів, 

процедур, методів, підходів і загальних правил внутрішнього аудиту для 

забезпечення і підтримки цілісності та підзвітності бюджетних коштів. Зазначені 

методичні рекомендації повинні використовуватися всіма співробітниками служб 

внутрішнього аудиту та сприяти однаковості робочих паперів і документації, а також 

надавати можливість для якісної підготовки і професійної діяльності внутрішнього 

аудиту витрат на підготовку військовослужбовців у військових освітніх закладах. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також 

контролю над їх цільовим використанням, організації бухгалтерського обліку та 

достовірності звітності запропоновано нову організаційну структуру управління у 

військових навчальних закладах Лівії – виходячи з необхідності аудиту та 

внутрішнього аудиту запропоновано в кожному військовому навчальному закладі 

створити організаційну одиницю аудиту за центрами витрат і центрами 

відповідальності, яка взаємодіє з іншими управлінськими відділами для виконання 

своїх функцій. На рис. 3 представлено схему Структури управління при впровадженні 

відділу внутрішнього аудиту за центрами відповідальності і витрат на прикладі 

військово-морського училища Лівії із зазначенням назв центрів відповідальності і 

центрів витрат; згідно з запропонованою структурою аналіз інформації по 



12 
 

контрольному середовищу, оцінка ризиків, побудова інформації щодо нівелювання 

ризиків відбувається “знизу-вгору”. 

 

 
Рис. 3. Структура управління при впровадженні відділу внутрішнього аудиту за 

центрами відповідальності і витрат у військово-морському училищі Лівії 

(розроблено автором) 

 

Міністерство оборони Лівії 

Військовий штаб Лівії 

Департамент фінансів (ДФ) Департамент управління (ДУ) 

Військово-морський штаб 

Департамент 

фінансів 

Департамент 

управління 

Військово-морське училище 

Школа сержантів 

Навчальний центр  

Військові частини 

Внутрішні департаменти військово-

морського штабу 

Управління внутрішнього аудиту по центрам 

відповідальності та центрам вартості 

Управління 

фінансів 

Адміністративне 

управління  

Департамент контроля та аудиту по центрам 

відповідальності та центрам вартості 

Департамент контроля та аудиту по центрам 

відповідальності та центрам вартості 

 

1 – Центр відповідальності та центр витрат «Теоретичне навчання» 

2 – Центр відповідальності та центр витрат «Лабораторія» 

3 – Центр відповідальності та центр витрат «Фінансове відділення» 

4 – Центр відповідальності та центр витрат «Адміністрація» 

5 – Центр відповідальності та центр витрат «Бібліотека» 

6 – Центр відповідальності та центр витрат «Центр практичних занять» 

7 – Центр відповідальності та центр витрат «Ресторан, столова для офіцерів, сержантів, солдатів» 

8 – Центр відповідальності та центр витрат «Столова для студентів» 

9 – Центр відповідальності та центр витрат «Центр відпочинку офіцерів» 

10 – Центр відповідальності та центр витрат «Центр відпочинку сержантів і солдатів» 

11 – Центр відповідальності та центр витрат «Гуртожиток для студентів» 

12 – Центр відповідальності та центр витрат «Відділення спорту» 

13 – Центр відповідальності та центр витрат «Відділ постачання» 

14 – Центр відповідальності та центр витрат «Транспортний відділ» 
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По аналогії зі структурою управління при впровадженні відділу внутрішнього 

аудиту за центрами відповідальності і витрат у військово-морському училищі Лівії 

пропонується в кожному військовому навчальному закладі країни створити 

Управління контролю і аудиту за центрами відповідальності і центрами витрат, яке 

буде підпорядковуватися не лише безпосередньо керівникові закладу, але і 

взаємодіяти з Управлінням фінансів і Департаментом управління з приводу обміну 

інформацією про діяльність кожного з чотирнадцяти центрів. 

Основними організаційними внутрішніми документами з питань внутрішнього 

аудиту є положення про підрозділ внутрішнього аудиту, посадові інструкції 

працівників підрозділу, внутрішні документи з питань проведення внутрішнього 

аудиту. Виходячи з цього, розроблено Типове положення підрозділу внутрішнього 

аудиту в військових освітніх установах Лівії, в якому враховані загальні положення 

функціонування підрозділу, представлено основні завдання, права, організаційні 

основи діяльності відділу, а також вимоги до керівника такого підрозділу. 

Відповідно до запропонованого Типового положення, відділ внутрішнього 

аудиту установи є самостійним структурним підрозділом військового навчального 

закладу, організаційно і функціонально незалежним, підпорядковується керівнику 

установи і здійснює свої повноваження і функції під його безпосереднім 

керівництвом. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством і 

нормативно-правовими актами з різних аспектів внутрішнього аудиту. 

Для незалежної і об'єктивної оцінки надійності, безпеки, результативності та 

ефективності автоматизованих інформаційних систем, організації підрозділів 

автоматизації, техніко-організаційної інфраструктури обробки автоматизованої 

інформації пропонується впровадити в практичну діяльність бюджетних установ Лівії 

ІТ-аудит як один зі складових елементів внутрішнього аудиту. З причини постійного 

зростання значущості інформаційних систем і технологій обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців, розроблено Проект методичних рекомендації для проведення 

ІТ-аудиту у військових навчальних закладах Лівії. Проект поділений на розділи 

(загальний контроль, контроль додатків, тестування системи), для яких описані 

відповідні процеси та процедури. Адаптація існуючої практики використання 

внутрішнього ІТ-аудиту для військових освітніх установ Лівії дасть можливість 

керівництву установи чітко побачити місце інформаційних технологій в загальній 

організаційній структурі і їх внесок в досягнення цілей діяльності. 

Таким чином, застосування на практиці всіх внесених рекомендацій стане 

основою для реформування бухгалтерського обліку та аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії, а на підставі цього можна надалі говорити і про 

реформування на державному рівні системи обліку та аудиту в бюджетних установах. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування й запропоновано 

вирішення наукового завдання удосконалення обліку та аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових освітніх установах Лівії. Одержані результати 

свідчать про досягнення мети і вирішення наукових завдань та дають можливість 

зробити такі висновки: 
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1. Дослідження генезису витрат та підходів до визначення цього поняття 

дозволило розмежувати значення “витрат” і “затрат”, обґрунтувати доцільність 

використання визначень, запропонованих в нормативній базі. Розкрито особливості 

витрат в бюджетній сфері і запропоновано визначати їх як витрачання ресурсів, 

здійснюване державною установою в процесі діяльності для свого утримання, 

виконання поставлених функцій, надання послуг, виконання робіт. 

2. Витрати на підготовку військовослужбовців запропоновано визначати як 

вартість використаних трудових, фінансових, природних ресурсів, сировинних 

матеріалів, палива, енергії, основних засобів, інструменту, інвентарю, які мали місце 

як під час підготовки до надання послуг з підготовки військовослужбовців, так і 

безпосередньо в процесі їх надання. З метою відображення в бухгалтерському обліку, 

витрати на підготовку військовослужбовців запропоновано класифікувати за 

економічним змістом та з позицій бухгалтерського обліку; при цьому робиться 

наголос на використанні центрів витрат – це структурні підрозділи бюджетних 

установ, керівники яких несуть відповідальність виключно за витрати. Запропонована 

класифікація витрат з позицій бухгалтерського обліку використана при розробці 

субрахунків для бухгалтерського обліку витрат в бюджетній сфері Лівії. Аналіз 

статистичних даних свідчить про практично повну відсутність інформації щодо 

складу та структури витрат на підготовку військовослужбовців як в Лівії, так і в інших 

країнах. За експертними оцінками зроблено висновок, що у військових училищах 

Лівії переважають витрати на харчування, канцелярське приладдя і локальне технічне 

обслуговування, тоді як в навчальних центрах – витрати на освіту і навчання, НДДКР 

і винаходи, і лише на третьому місці – витрати на харчування. 

3. Міжнародний досвід підготовки військовослужбовців та обліку витрат на неї 

був вивчений на прикладі таких країн, як США, Ізраїль, Німеччина, Франція, 

Швейцарія, Великобританія, Польща, Канада, Єгипет, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, 

Оман, Саудівська Аравія. У розвинених країнах застосовується загальноосвітньо-

орієнтована модель військової освіти, тобто їй притаманні безперервність навчання 

та участь цивільних навчальних закладів у комплектуванні первинних офіцерських 

посад, спеціальних установ для підвищення кваліфікації військових кадрів і вищих 

академічних курсів для підготовки командного складу військовослужбовців. Така 

система рекомендується для застосування в Лівії. Аналіз обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців в розвинених країнах показав обов'язкове використання або 

орієнтування на МСБОДС, а також переорієнтацію на застосування обліку витрат за 

методом нарахувань. Обґрунтовано доцільність використання досвіду України щодо 

обліку та аудиту витрат на підготовку військовослужбовців. 

4. Розкриття особливостей методів обліку та калькулювання витрат дало 

можливість обґрунтувати доцільність застосування у військових навчальних закладах 

Лівії позамовного методу обліку витрат, який дозволить враховувати всі прямі 

витрати на підготовку одного курсанта в розрізі статей калькуляції за окремими 

спеціальностями або формами навчання. З метою удосконалення обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії, а також підвищення контролю за 

ефективністю їх використання, пропонується застосування обліку за методом 

нарахування, за допомогою якого відображаються реальні результати діяльності 
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установи, правильно оцінюються доходи і витрати в кожному звітному періоді. 

Співставлення міжнародних та українських стандартів бухгалтерського обліку в 

державному секторі показало, що стандарти України засновані на МСБОДС; в 

Україні розроблений і використовується на практиці новий План рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі. У частині обліку витрат у державному 

секторі установи керуються НП (С) БОДС 135 “Витрати”. Базуючись на українському 

досвіді, розроблено План рахунків бухгалтерського обліку для державного сектору 

Лівії, запропоновано фрагмент робочого плану рахунків бухгалтерського обліку 

витрат на підготовку військовослужбовців у військових освітніх закладах Лівії, що 

побудований на пропозиції структурувати витрати за центрами витрат. 

5. Ефективність і раціональна організація бухгалтерського обліку 

безпосередньо залежить від облікової політики навчального закладу та порядку 

складання кошторису витрат. Запропоновано типовий Наказ про облікову політику в 

військових навчальних закладах з урахуванням вертикальної підпорядкованості. 

Розроблено структуру наказу про облікову політику, з описом змісту його окремих 

елементів. При складанні Наказу про облікову політику необхідно враховувати 

кількість особового складу, структурних підрозділів, специфіку завдань і функцій, 

покладених на конкретний військовий навчальний заклад. З метою вирішення 

проблеми надзвичайно низького рівня контролю за використанням бюджетних 

коштів у військових навчальних закладах Лівії розроблений алгоритм складання і 

виконання кошторису бюджету з посиленням контролю його практичного виконання. 

6. З метою вдосконалення обліку витрат на підготовку військовослужбовців в 

Лівії за основу прийнятий досвід України і міжнародні стандарти. На підставі 

розробленого Плану рахунків, субрахунків для обліку витрат за місцями виникнення, 

запропоновані типові бухгалтерські проведення з обліку витрат і розроблена 

відповідна модель відображення витрат, доходів і фінансових результатів. 

Розроблено спеціальні типові регістри бухгалтерського обліку для військових 

навчальних закладів: накопичувальна відомість витрат на утримання матеріальних 

активів; на проведення навчання; на оплату праці та стипендій; на адміністративне 

управління. Розроблено Проект “Положення реформування бухгалтерського обліку в 

державному секторі Лівії”, де прописані стратегічна мета, цілі, завдання, очікувані 

результати. Запропоновані складові ефективної системи обліку в бюджетних 

установах: розробка штатних нормативів на основі пропорційного принципу, 

розробка облікової політики, застосування програмно-цільового методу. 

7. Розкрито сутність внутрішнього аудиту, зазначено, що на відміну від 

внутрішнього контролю, внутрішній аудит проводиться на постійній основі та 

дозволяє контролювати саме ту ланку ведення фінансово-господарської діяльності, 

де найбільш ймовірно здійснення порушень. З метою підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів при підготовці військовослужбовців у військових 

освітніх установах Лівії запропоновано на державному рівні прийняти рішення про 

побудову системи внутрішнього аудиту, оскільки з його допомогою можна 

забезпечити об'єктивне і відповідне підтвердження достовірності інформації, 

підвищення ефективності та раціональності процесів управління, попередити 

нераціональні, нецільові витрати на підготовку військовослужбовців, складати 
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прогнози про необхідні асигнування з бюджету на підготовку військових кадрів і 

оцінювати ефективність такого фінансування в майбутньому. 

8. З метою впровадження системи внутрішнього аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії проведено аналіз українського досвіду, а також 

африканських країн, зокрема, Зімбабве. Для безперешкодного впровадження системи 

внутрішнього аудиту в військових навчальних закладах Лівії рекомендовано на 

державному рівні прийняти за основу Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. 

Структура внутрішнього аудиту витрат у військових освітніх закладах Лівії повинна 

бути побудована з урахуванням вимог моделі COSO, яка спрямована на надання 

рекомендацій керівнику про необхідність визначення переліку ризиків, які можуть 

впливати на досягнення стратегічних, тактичних і операційних цілей. 

9. З метою організації системи внутрішнього аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії розроблено структуру Методичних рекомендацій з 

внутрішнього аудиту в державному секторі Лівії, якими передбачено дотримання 

положень політики внутрішнього аудиту в бюджетній сфері, використання 

визначених процесів, процедур, методів, підходів і загальних правил внутрішнього 

аудиту для забезпечення цілісності та підзвітності бюджетних коштів. Розроблено 

Типове положення про підрозділ внутрішнього аудиту. Для підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів, а також контролю над їх цільовим використанням 

запропоновано використовувати нову структуру управління при впровадженні 

відділу внутрішнього аудиту за центрами відповідальності і витрат у військових 

навчальних закладах Лівії. У зв'язку з постійним розвитком інформаційних систем і 

технологій при обліку витрат на підготовку військовослужбовців вважаємо за 

доцільне впровадити ІТ-аудит. З цією метою розроблено Проект методичних 

рекомендації для проведення ІТ-аудиту в військових навчальних закладах Лівії. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Халоал Ф. Сущность затрат как экономической и учетно-аналитической 

категории. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія «Економіка». 2015. № 10 (175). С. 55-60.  

2. Халоал Ф. А. Методические подходы к учету и калькулированию затрат на 

подготовку кадров военнослужащих в Ливии и Украине. Научный вестник 

Ужгородского национального университета. Серия: Международные экономические 

отношения и мировое хозяйство. 2017. Вып. 11. С. 163-168.  

3. Халоал Ф. А. Методические аспекты учета затрат на подготовку кадров 

военнослужащих в бюджетных учреждениях в плоскости законодательно-

нормативных изменений. Интеллект ХХІ. 2017. № 1. С. 157-164. 

Статті у наукових виданнях інших держав: 

4. Халоал Ф. А. Затраты на подготовку кадров военнослужащих как объект 

учета в бюджетной сфере: Украина и Ливия – сравнительный аспект. East European 

Scientific Journal, (Варшава, Польша). 2016. №3(7). С. 106- 112.  

5. Haloul F. А. Features of the cost of training of military in Ukraine, Russia and 

Libya: comparative aspect (Особенности затрат на подготовку кадров военнослужащих 



17 
 

в Украине, Российской Федерации и Ливии: сравнительный аспект). East European 

Scientific Journal, (Warsaw, Poland). 2016. №11(15). part 2. р. 97-100. 

6. Haloul Fouzi Авdughader, Libya. Organization of accounting of expenses on 

preparation of staff of military service in military educational institutions of Libya and 

Ukraine. Ежемесячный международный научный журнал «Austria-science». 2017. № 2. 

р. 114-118. 

Статті в інших наукових виданнях 

7. Халоал Ф. А. Необходимость и пути создания системы контроля и аудита в 

военных училищах Ливии. Регіональна економіка та управління. 2018. № 2 (20). С. 

96-101. 

8. Халоал Ф. Международный опыт подготовки кадров военнослужащих и 

учета затрат на них: возможности применения в Ливии. Журнал наукових праць 

“Соціальний розвиток і безпека”. 2018. № 5. С. 68-77. URL: 

https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/74/58. 

У матеріалах наукових і науково-практичних конференцій та в інших 

виданнях: 

9. Халоал Ф. А. Оптимизация затрат на подготовку кадров военнослужащих в 

Украине. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін 

та сталого економічного розвитку : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 

25 листоп. 2015 р. (ЛНТУ, м. Луцьк). Тернопіль : Крок, 2015. С. 93-95.  

10. Халоал Ф. Структура затрат на подготовку кадров военнослужащих в 

учебных центрах Ливии. Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 р.).: у 3-

х т. Т.2. К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. С. 73-74. 

11. Халоал Ф. А. Особенности учета затрат на подготовку кадров 

военнослужащих. Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та 

перспективи : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Ужгород, 12-13 лютого 2016 р.). / За заг. ред..: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, А. 

Krynski. у 2-х частинах. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. Ч. 2. 

С. 99- 101.  

12. Халоал Ф. А. Затраты на подготовку кадров военнослужащих как объект 

учета в бюджетной сфере. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична 

цінність та практичні результати – 2016 : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 року). К.: ТОВ «НВП 

«Інтерсервіс», 2016. С. 130-131. 

13. Халоал Ф. А. Проблемы учета затрат на подготовку кадров 

военнослужащих в Ливии. Шевченківська весна: Економіка : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. 

ред.. проф.. В. Д. Базилевича: К., [б.в.], 2016. Вип. XIV. С. 234. 

14. Халоал Ф. А. Трансформация методологии учета затрат на подготовку 

кадров военнослужащих в бюджетных учебных учреждениях. Глобальний 

економічний простір : детермінанти розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Миколаїв, 21 жовтня 2016 р.). – Миколаїв : МНУ імені В. 

О. Сухомлинського, 2016. 132 с. С. 49-52. 

https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/74/58


18 
 

15. Халоал Ф. А. Совершенствование учета затрат на подготовку кадров 

военнослужащих в военных училищах Ливии / Ф. А. Халоал // Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. (м. Дніпро, 15-16 грудня 2017 р. У 2-х частинах. Дніпро: НО 

«Перспектива», 2017. Ч. 2. 136 с. С. 130-134. 

16. Халоал Ф. А. Введение внутреннего аудита в военных учебных заведениях 

Ливии на основании опыта Украины. Наукові підходи до модернізації економіки та 

системи управління : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Київ, 15–16 грудня 2017 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. 

Вернадського, 2017. 184 с. С. 177-180.  

17. Халоал Ф. А. Процесс составления сметы затрат в военных училищах Ливии 

и необходимость его усовершенствования на основании опыта Украины. 

Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та 

перспективи : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Запоріжжя, 2 лютого 2018 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. 

Ч.2. 112 с. С. 87-90. 

 

АНОТАЦІЯ 

Халоал Ф. А. Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в 

Лівії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної 

діяльності). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 

України. – Київ, 2019. 

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних та організаційно-

методичних основ обліку витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії. 

Визначено особливості витрат на підготовку військовослужбовців як об'єкта 

бухгалтерського обліку та аудиту в державному секторі, удосконалено їх 

класифікацію. Узагальнено міжнародний досвід обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців. Обґрунтовано доцільність застосування досвіду України в 

питаннях реформування обліку і аудиту витрат у бюджетній сфері в цілому і при 

підготовці військовослужбовців зокрема. 

Запропоновано шляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії в частині розробки Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі; порядку відображення витрат на рахунках і моделі 

обліку витрат на підготовку військовослужбовців з використанням запропонованих 

рахунків і субрахунків; розробки структури наказу про облікову політику в 

військових освітніх установах Лівії; розробки проекту “Положення про 

реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії”; положення про 

підрозділ внутрішнього аудиту, структури методичних рекомендацій щодо 

проведення внутрішнього аудиту. Розроблено нову організаційну структуру 

управління, виходячи з необхідності створити в кожному військовому навчальному 

закладі організаційну одиницю з внутрішнього аудиту за центрами витрат і центрами 
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відповідальності. Розроблено Проект методичних рекомендації для проведення ІТ-

аудиту у військових навчальних закладах Лівії. 

Ключові слова: витрати; затрати, витрати на підготовку військовослужбовців, 

облік витрат у військових навчальних закладах, аудит витрат, внутрішній аудит 

витрат, організація обліку витрат, організація аудиту витрат. 

 

АННОТАЦИЯ 

Халоал Ф. А. Учет и аудит затрат на подготовку военнослужащих в Ливии. 

– Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 

экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко МОН Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация является комплексным исследованием теоретических и 

организационно-методических основ учета затрат на подготовку военнослужащих в 

Ливии. 

Определены особенности затрат на подготовку военнослужащих как объекта 

бухгалтерского учета и аудита в государственном секторе. Обобщен международный 

опыт учета затрат на подготовку военнослужащих. Обоснована целесообразность 

применения опыта Украины в вопросах реформирования учета и аудита затрат в 

бюджетной сфере в целом и при подготовке военнослужащих в частности.  

Предложены пути совершенствования учета и аудита затрат на подготовку 

военнослужащих в Ливии в части разработки Плана счетов бухгалтерского учета в 

государственном секторе; порядка отражения затрат на счетах и модели учета затрат 

на подготовку военнослужащих с использованием предложенных счетов и субсчетов; 

разработки структуры приказа об учетной политике в военных образовательных 

учреждениях Ливии; разработки проекта “Положения о реформировании 

бухгалтерского учета в государственном секторе Ливии”; положения о 

подразделении внутреннего аудита, структуры методических рекомендаций по 

проведению внутреннего аудита. Разработана новая организационная структура 

управления, исходя из необходимости создания в каждом военном учебном заведении 

организационной единицы по внутреннему аудиту по центрам затрат и центрам 

ответственности. Разработан Проект методических рекомендации для проведения 

ИТ-аудита в военных учебных заведениях Ливии. 

Ключевые слова: затраты; расходы, затраты на подготовку военнослужащих, 

учет затрат в военных образовательных учреждениях, аудит затрат, внутренний аудит 

затрат, организация учета затрат, организация аудита затрат. 
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The dissertation is a comprehensive study of theoretical and organizational and 

methodological basis for accounting for military personnel training in Libya. 

The scientific novelty of the results is the development of proposals for improving 

accounting and auditing the costs of training military personnel in Libyan military schools. 

Costs are suggested to be interpreted as the size of resources used in the course of economic 

activity (performance of functions, provision of services, production) by a budget 

institution. It has been proposed to classify the costs of training military personnel according 

to economic content and from the standpoint of accounting. Based on a study of international 

and Ukrainian experience in accounting for the costs of training military personnel, the 

rationale for the use of IPSAS, the development of Libyan accounting standards, and the use 

of the accrual method in cost accounting are justified. 

A study of the cost accounting methodology for the training of military personnel has 

shown the feasibility of using the order-based cost accounting method and the transition to 

the accrual method in military schools in Libya. 

To improve the organization of accounting for the cost of training military personnel, 

a draft Regulation on Accounting Reform in the Public Sector of Libya, a sample 

Accounting Policy Order, and an algorithm for compiling and executing budget estimates 

for military educational institutions have been developed. To improve the accounting of 

costs for the training of military personnel, a Chart of Accounts has been developed for the 

public sector in Libya, a fragment of a working chart of accounts for training military 

personnel has been proposed, and a model has been developed to reflect costs, revenues and 

financial results in the accounts. For the purpose of documenting all business transactions, 

their reflection in the accounting registers, a memorial-order form of accounting and special 

accumulative statements of expenses are proposed for Libya. 

In order to increase the efficiency of using budget funds when training military 

personnel in Libyan military educational institutions, a decision is needed on building an 

internal audit system at the state level.  

For the purpose of developing and implementing an internal audit system for the cost 

of training military personnel in Libya, the Ukrainian experience is taken as a basis, as well 

as the experience of African countries, in particular Zimbabwe. The study showed the need 

to use in the practice of military educational institutions of Libya, the International Internal 

Audit Standards. For the organization of the internal audit system for the training of military 

personnel in Libya, the following has been developed: the structure of the methodological 

recommendations on internal audit in the public sector of Libya, the Model Regulation on 

the internal audit department, the draft guidelines for conducting an IT audit in Libyan 

military schools. To improve the efficiency of the use of budgetary funds, as well as control 

over their targeted use in each military educational institution in Libya, it was proposed to 

create departments (departments, divisions) of control and auditing by cost centers. The 

creation and effective functioning of the internal audit service in budgetary institutions will 

significantly increase the level of safety of property, the use of resources, the effectiveness 

of budget expenditures, the organization of cost accounting and the reliability of reporting. 

Keywords: expenses, costs; expenses of training military personnel, expenses 

accounting in military schools, expenses audit, internal expenses audit, expenses accounting 

organization, expenses audit organization. 


