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АНОТАЦІЯ 

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

Лівії. – Рукопис. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки та впровадження 

системи обліку і аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії. 

Актуальність дослідження обумовлена відсутністю правил ведення обліку та 

аудиту витрат в бюджетній сфері Лівії, зокрема при підготовці 

військовослужбовців у військових закладах освіти. Причиною такого стану речей 

стала практично повна відсутність методичних, організаційних та практичних 

основ бухгалтерського обліку і аудиту в цілому після революції 2011 року, зміни 

влади і політичної обстановки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці пропозицій щодо 

вдосконалення обліку і аудиту витрат на підготовку військовослужбовців у 

військових навчальних закладах Лівії. В ході дослідження витрат запропоновано 

трактувати їх як розмір ресурсів, використаних в процесі господарської діяльності 

(виконання функцій, надання послуг, виробництва продукції) бюджетною 

установою. Витрати на підготовку військовослужбовців запропоновано 

класифікувати за економічним змістом і з позицій бухгалтерського обліку. На 

підставі вивчення міжнародного досвіду обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців, а також на підставі українського досвіду, обґрунтовано 

доцільність використання МСБОДС, розробки лівійських стандартів обліку, 

застосування в обліку витрат методу нарахувань. 

Дослідження методики обліку витрат на підготовку військовослужбовців 

показало доцільність застосування у військових навчальних закладах Лівії 

позамовного методу обліку витрат, при якому враховуються всі прямі витрати на 

підготовку одного курсанта в розрізі статей калькуляції по окремим 



спеціальностям або формам навчання. Перехід на метод нарахування дозволить 

відображати реальні результати діяльності установи, правильно оцінювати доходи 

і витрати в кожному звітному періоді. 

Для удосконалення організації бухгалтерського обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців розроблено Проект “Положення про реформування 

бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії”, типовий Наказ про облікову 

політику, а також запропоновано алгоритм складання та виконання кошторису 

бюджету у військових освітніх установах. Для удосконалення обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців розроблено План рахунків бухгалтерського обліку 

для державного сектора Лівії, запропоновано фрагмент робочого плану рахунків 

бухгалтерського обліку витрат на підготовку військовослужбовців, розроблено 

модель відображення витрат, доходів і фінансових результатів на рахунках 

бухгалтерського обліку. З метою документування всіх господарських операцій, їх 

відображення в бухгалтерських регістрах, для Лівії запропоновано меморіально-

ордерну форму ведення обліку та спеціальні накопичувальні відомості витрат. 

Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів при 

підготовці військовослужбовців у військових освітніх установах Лівії необхідною 

є побудова системи внутрішнього аудиту на державному рівні. На відміну від 

внутрішнього контролю, внутрішній аудит проводиться на постійній основі і 

дозволяє попередити порушення у фінансово-господарській діяльності установи. 

З метою розробки та впровадження системи внутрішнього аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії за основу прийнято український досвід, а 

також досвід африканських країн, зокрема, Зімбабве. Проведене дослідження 

показало необхідність використання в практиці військових освітніх установ Лівії 

Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту. Для організації системи 

внутрішнього аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії розроблено: 

структуру Методичних рекомендацій з внутрішнього аудиту в державному секторі 

Лівії, Типове положення про підрозділ внутрішнього аудиту, Проект методичних 

рекомендацій для проведення ІТ-аудиту у військових навчальних закладах Лівії. 

Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також контролю 



над їх цільовим використанням в кожному військовому навчальному закладі Лівії 

запропоновано створити Департаменти (управління, відділи) контролю і аудиту за 

центрами витрат. Створення та ефективне функціонування служби внутрішнього 

аудиту в бюджетних установах значно підвищить рівень збереження майна, 

використання ресурсів, ефективності витрачання бюджетних коштів, організації 

бухгалтерського обліку витрат і достовірності звітності. 

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

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

калькулювання витрат, ІТ-аудит витрат. 

 

ANNOTATION 

Haloal Fouzi. Accounting and auditing the expenses of training military 

personnel in Libya. – The manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.09 - 

Accounting, analysis and audit (by economic activity). – Kyiv National Taras 

Shevchenko University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kiev, 

2019. 

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, costs; costs, 

training costs for military personnel, cost accounting in military educational institutions, 

cost audit, internal cost audit, cost accounting, IT cost audit. 
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ВСТУП 

 

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 учених: 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 сектора 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 “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 

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 

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 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 – 223 сторінки 

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

містить 15 таблиць, 22 рисунки, 20 додатків. Список використаних джерел налічує 

199 найменувань на 22 сторінках друкованого тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

 

1.1. Сутність і умови визнання витрат в розвитку облікових парадигм 

 

Побудова ефективної системи обліку й аудиту витрат у державному секторі 

вимагає розвитку і використання єдиного підходу до формування і вирішення 

облікових завдань на всіх рівнях управління в бюджетних установах. 

Становлення “витрат” як економічної категорії в контексті історичного 

розвитку знань ґрунтується на трьох методологічних підходах: методології “праці”; 

методології “корисності”; методології “рівноваги”. 

Перші уявлення про витрати з'явилися ще в період античної філософії. 

Наприклад, в роботах Ксенофонта стверджується, що “у випадках повного 

витрачання господарських засобів і перевищення витрат над доходами, виникає 

дефіцит замість прибутку” [54]. На противагу Ксенофонтові, Арістотель в 

4 столітті до нашої ери обґрунтовував положення про те, що обмінювані товари 

мають бути рівними у вартісному вираженні, а обмін повинен компенсувати 

збитки, яких завдає продавцю втратою проданої речі [162]. 

Окремі елементи поняття витрат характерні і для періоду середньовіччя 

(11 - 15 ст.). Так, один з найбільш авторитетних авторів цієї епохи Фома 

Аквінський сформулював теорію “справедливої ціни”. На його думку, витратний 

підхід до визначення “справедливої ціни” не є повною мірою вичерпною 

характеристикою. Разом з цим він вважає, що слід визнати право продавця 

“продавати річ дорожче, ніж вона коштує сама по собі”, а її вартість повинна бути 

економічно обґрунтованою, інакше збиток буде завдано або продавцеві, який 

недоотримає відповідний дохід, або покупцеві, який заплатить не арґументовано 

високу ціну [162]. 

У другій половині 18 століття французький економіст Франсуа Кене заснував 

школу фізіократів, в навчанні яких витрати визначалися як витрати капіталу на 



19 

засоби виробництва і робочу силу. Водночас питання теорії витрат цікавили 

Д. Стюарта, який стверджував, що “вартість, окрім вкладеного капіталу включає 

також заробітну плату і сировину”, відзначаючи, що ціна не може бути нижче 

сумарного значення цих трьох статей витрат [162]. 

Значну роль в дослідженні витрат відіграли роботи класиків політичної 

економії – А. Сміта і Д. Рікардо. А. Сміт у ряді випадків визначає заробітну плату 

як єдину складову частину витрат, при цьому розуміючи, що розмір вартості 

формується не фактичними витратами праці окремого виробника, а тією 

сукупністю витрат, в якій є потреба при даному положенні суспільства [125]. 

Д. Рікардо є автором теорії порівняльних витрат, згідно з якою відносні затрати 

виробництва двох товарів приблизно пропорційні кількості праці, витраченій 

відповідно на кожен з них від початку до кінця [115]. Затратами класики визначали 

середні суспільні витрати на одиницю товару, а під витратами розуміли ціну 

виробництва з урахуванням рентних платежів. Отже, А. Сміту належить першість 

у введенні поняття абсолютних витрат, а Д. Рікардо – в розвитку теорії 

порівняльних витрат. Затрати вони визначали, як середні суспільні витрати на 

одиницю, тобто вартість окремої одиниці продукції на середньому підприємстві 

або значення середніх витрат на всіх підприємствах, які відносяться до галузі. 

В економічному вченні К. Маркса виділяють чотири характеристики витрат: 

дійсні витрати, капіталістичні витрати, ціна “витрат” й індивідуальні витрати 

виробництва робочого капіталу. К. Маркс спирався на те, що “витрати – це 

сукупність засобів виробництва, необхідної праці, робочої сили, використаних у 

виробничому процесі, на основі цього визначається вартість виробництва і 

реалізації товару для підприємства”. Отже, в марксистській теорії витрат показані 

їх різні сторони і тенденції їх розвитку [62]. 

Розвиток питання про витрати виробництва знайшов відображення в 

неокласичних, інституціональних і неоінституціональних теоріях. 

В роботах неокласиків (Дж. Б. Кларк, А. Маршалл, В. Парето) об'єктом 

досліджень є фірма. Витрати вони аналізували саме з точки зору фірми, розглядали 

їх як взаємозв'язок між обсягами виробництва і ціною товару. Для неокласиків 
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типовою є характеристика рівноваги фірми через співвідношення постійних, 

змінних і валових витрат з доходом, а також тлумачення витрат не лише з позицій 

економіки, а й бухгалтерського обліку [63]. 

Представники інституціоналізму розглядали витрати виробництва з інших 

позицій. Якщо неокласики говорили про виробничі (трансформаційні) витрати, але 

з прийняттям гіпотези про нульові трансакційні витрати, то в інституціональній 

теорії в основу покладені витрати обігу (трансакційні) при фактичному ігноруванні 

виробничих. Е. Чемберлін наголошує, що “витрати виробництва включають всі 

витрати, необхідні для створення товару (послуги), доставлення його споживачеві 

в стані, придатному для задоволення потреб, а витрати збуту складаються з витрат, 

основною метою яких є створення ринку або попиту на продукт” [154, с. 170]. 

В умовах сучасності більш поширеними вважаються погляди представників 

неоінституціональної теорії (Р. Коуза, Р. Нельсона, С. Уінтера). В основі 

неоінституціоналізму лежить вчення про трансакційні витрати, поняття про які ввів 

Р. Коуз. Трансакційні витрати можна розглядати в широкому і вузькому сенсі. У 

першому випадку – це витрати експлуатації економічної системи, а в другому – це 

витрати, які виникають в ході встановлення економічних зв'язків між ринковими 

агентами. Неоінституціоналісти головною функцією ринку вважають економію 

трансакційних витрат, а його основною перевагою – тенденцію до мінімізації 

витрат на отримання інформації кожного з учасників обміну. Висока значущість 

таких витрат в неоінституціоналізмі сприяла тому, що в літературі даний напрямок 

економічної теорії називають “теорією трансакційних витрат” [163]. 

Аналіз витрат в історичному ракурсі дав можливість систематизувати 

підходи до розуміння сутності витрат вченими-економістами (додаток А, 

табл. А.1). Відзначимо, що теорія “витрат” не тільки значно видозмінилася з 

плином часу, але характеризується різним трактуванням сутності та значення 

витрат представниками різних економічних течій. 

З метою вдосконалення обліку витрат на підготовку військовослужбовців 

необхідно провести дослідження не тільки економічної сутності поняття “витрати”, 

але й охарактеризувати їх з позицій бухгалтерського обліку. 
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Термін “витрати” досліджувався багатьма вченими-економістами. 

Суперечки точаться навколо того, що він означає, коли і як вживати терміни 

“витрати”, “затрати”. Плутанину в термінах підсилює вживання в російській 

науковій мові трьох термінів близьких до українських: “расходы”, “затраты”, 

“издержки”. Хоча в загальноприйнятому сенсі ці терміни ідентичні, їх суть може 

відрізнятися в залежності від сфери застосування.  

Поняття “витрати” більшою мірою використовується у бухгалтерському 

обліку. Термін “затрати” використовують у фінансовій сфері, наприклад, в процесі 

планування та оцінки ефективності діяльності установи (організації), тобто в 

управлінському обліку. Незважаючи на різні сфери застосування, ці терміни не 

характеризуються чітко вираженими відмінностями, а часто перекликаються між 

собою. 

Вивчаючи роботи окремих вчених, присвячених визначенню сутності витрат 

у сфері обліку, можна зробити висновок про одночасне використання термінів 

“затрати” і “витрати”. В. А. Дерій [25], А. Г. Загородній [85], Л. В. Нападовська 

[78], Г. О. Партин [88], М. І. Скрипник [124], В. В. Сопко [126], І. Д. Фаріон [133] 

дають визначення сутності “затрат”, “витрат” через призму фінансового та 

управлінського обліку. Представник української облікової думки С. Ф. Голов 

[20, с.213] в рамках облікового процесу виділяє поняття “витрати” (табл. 1.1).  

Аналіз сутності витрат показує, що Україні уявлення про витрати формують 

три групи джерел: погляди вчених-економістів, думки вчених у сфері обліку і 

аудиту та столітні облікові традиції Заходу. 

Вивчення закордонного досвіду свідчить про чітке розмежування понять 

“витрати” і “затрати”. Зокрема, Радою зі стандартів фінансового обліку США 

(Financial Accounting Standards Board – FASB) використовується такий підхід [172]: 

– витратами вважають “відтік або інше використання активів і / або 

виникнення кредиторської заборгованості в результаті відвантаження або 

виробництва товарів, надання послуг або здійснення інших операцій, вони 

включаються до розрахунку прибутку”; 
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Таблиця 1.1 

Позиції вчених щодо розмежування і застосування термінів “витрати” і “затрати” 

в обліковій сфері  

Вчені Позиція вчених 

Бутинець Ф. Ф  

[11, с. 299] 

Витрати слід розуміти, як “грошове вираження суми 

ресурсів, використаних в певних цілях”. Поняття “витрати” 

використовують у фінансовому та управлінському обліку. 

Дерій В. А.  

[25, с. 158] 

Вважає, що в українській науці доцільно користуватися 

терміном “витрати” 

Фаріон І. Д.  

[133] 

Витрати – це обсяг реально спожитих ресурсів або коштів в 

процесі виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності 

(фінансовий облік). Відносно управлінського обліку, то в 

цьому випадку повинні бути “управлінські витрати” – це 

витрати, що цікавлять управлінців. 

Партин Г. А., 

Загородній А. Г. 

[85; 88] 

Витрати для фінансового і управлінського обліку – це 

грошовий вираз суми ресурсів, витрачених з певною метою. 

Нападовська Л. В. 

[78, c. 242] 

Витрати – це вартісне вираження спожитих в процесі 

діяльності підприємства (установи, організації) 

матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів. 

Термін “витрати” безпосередньо пов'язаний з формуванням 

собівартості продукції в процесі господарської діяльності. 

Сопко В. В. 

[126] 

Термін “витрати” необхідно використовувати при 

розрахунку собівартості, тобто це частина витрат, яка 

безпосередньо пов'язана з виготовленням, а визначення 

собівартості продукції є прерогативою управлінського 

обліку 

Скрипник М. І. 

[124] 

Термін “витрати” стосується використання тільки тих 

ресурсів, які при визначенні прибутку господарюючого 

суб'єкта за даний період часу ставляться у відповідність 

доходам. 

Ахновська І. А. 

[6] 

Виокремлює три підходи до трактування сутності витрат – 

фінансовий, ресурсний і обліковий, які свідчать, що 

розуміння витрат зводиться до вихідних грошових потоків 

або використання ресурсів в процесі створення нової 

вартості. 

Івченко Л. В. 

[39, с. 13] 

Зауважує відміність поняття витрат в бухгалтерському сенсі 

від витрат в економічному тлумаченні. Так, під 

економічними витратами розуміє “витрати втрачених 

можливостей”, тобто суму грошей яку можна отримати при 

найбільш вигідному з усіх можливих альтернативних 

варіантів використання ресурсів. 

Джерело: систематизовано автором відповідно [6; 11; 25; 39; 85; 88; 124; 126; 133] 
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– під затратами розуміють “зменшення власного капіталу в результаті 

побічних або випадкових угод господарюючого суб'єкта та всіх інших операцій, 

подій та обставин, які здійснюють на нього вплив протягом певного періоду, за 

винятком виплат власникам”. 

У нормативно-правових джерелах терміни “витрати” і “затрати” найчастіше 

вживаються як синоніми. Аналіз підходів (синонімія термінів, відмінність 

дефініцій, фінансовий, ресурсний, обліковий) до розмежування сутності витрат і 

затрат дозволив систематизувати та узагальнити їх (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Підходи до сутності категорії “витрати” 

Підходи Типові визначення 

Синонімія 

термінів 

Між термінами “витрати” і “затрати” немає суттєвої різниці, вони 

сприймаються як синоніми. 

Різні 

дефініції 

Витрати – це вартісний показник, а затрати – натурально-речовий.  

Фінан-

совий 

Форма платежів за використовувані блага, отримані із зовнішнього 

середовища. Витрати прирівнюються до фактичних грошових 

вибуттів. 

Виплати, які підприємство повинно зробити, або доходи, які 

підприємство зобов'язане забезпечити постачальнику виробничих 

ресурсів, щоб відвернути ці ресурси від альтернативних способів 

їх використання. 

Ресурсний 

Вартість ресурсів, що використовуються для створення нової 

вартості. 

Витрати виробничих факторів, необхідних для реалізації 

підприємством своєї діяльності, в грошовому вираженні. 

Комплекс ресурсів, що надходять в процесі виробництва на вхід 

системи, і в подальшому трансформуються в корисні предмети на 

її виході. 

Вартість ресурсів, що використовуються для отримання прибутку 

або для інших цілей. 

Обліковий 

Зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу підприємства. 

Сума витрат, що виникає в процесі господарської діяльності. 

Виражені в грошовій формі витрати, які підприємство несе в 

процесі здійснення своєї господарської діяльності. 

Джерело: систематизовано автором відповідно [22, с. 286; 56] 
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Можна позначити кілька ознак розмежування понять “затрати” і “витрати” 

(додаток А, табл. А.2). З наведеної інформації випливає, що затрати і витрати по 

своїй суті – це різні поняття, про що свідчить більша орієнтація витрат на ресурси 

підприємства і їх використання в процесі господарської діяльності, а затрат – на 

результати діяльності. 

Різноманіття тлумачень поняття “витрати” в основному приводить до двох 

формулювань: перше – суто облікове, оскільки визначає поняття витрат в межах 

балансу і друге, більш загальноекономічне (витрати – грошовий вираз суми 

ресурсів, використаних з дотриманням поставленої мети), яке одночасно аналізує 

витрати з позиції такого об'єкта обліку як грошові кошти [91, с. 281; 126]. 

Україно-англійські словники пропонують два англійських еквівалентів 

терміна “витрати” – “expenses” і “costs”. Оскільки розробка національних П(С)БО 

велася на підставі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), в тому 

числі і визначення витрат, можна вважати, що англійський термін “expenses”, що 

фігурує в МСФЗ, відповідає українському “витрати”, використовуваному в П(С)БО 

і НП(С)БОДС. 

Бюджетні установи при наданні нематеріальних послуг несуть витрати, що 

відрізняються за економічним змістом від витрат суб'єктів підприємницької 

діяльності. Погодимося з думкою Г. Т. Джоги, Л. М. Синельник і М. В. Дунаєва 

щодо того, що в процесі нематеріального виробництва виникнення відносин 

відбувається або під час надання-споживання послуг (збігаються дві фази, а саме їх 

рух і реалізація), або при конкретному виді діяльності, яка матеріалізується, а після 

цього споживається [27]. Поділяючи думку цього колективу авторів, відзначаємо, 

що в цьому випадку необхідна наявність сформованої потреби, що забезпечує 

подальше споживання. Послуги сфери освіти неможливо виробляти для складських 

запасів, їх не можна вжити в надмірній кількості, а також транспортувати, оскільки 

транспортування послуги передбачає зміну місцеперебування виконавця. 

Внаслідок цього в освітній галузі обов'язково повинен бути індивідуальний 

попередній або суспільний попит на таку діяльність [27]. 
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Згідно з виділеними ключовими положеннями С. В. Свірко пропонує 

наступні формулювання [118; 120]: 

– “витрати – зменшення грошових коштів або збільшення зобов'язань для 

отримання і поповнення продуктивних сил суб'єкта господарювання”; 

– “витрати – загальна сума використаних коштів за період для забезпечення 

господарської діяльності установи. Витрати бюджетних установ діляться на касові 

і фактичні”. 

Доходи і витрати бюджетних установ є об'єктами бухгалтерського обліку, які 

розглядаються у взаємозв'язку, оскільки між ними існує причинно-наслідковий 

зв'язок. В основу обліку доходів і витрат бюджетних установ покладена їх єдина 

бюджетна класифікація, вимогу використання якої закладено в Бюджетному 

кодексі. Безумовно, якість інформаційного забезпечення щодо витрат як об'єкта 

бухгалтерського обліку безпосередньо впливає на діяльність всього 

господарського механізму бюджетної установи [139; 140]. 

Заслуговують на увагу, запропоновані С. В. Свірко структурні 

характеристики предмета бухгалтерського обліку в розрізі об'єктів – процесів 

постачання, виробництва, реалізації. З точки зору ідентифікації понять “витрати” і 

“затрати” доцільно виділити наступні моменти:  

1) в рамках процесу постачання спостерігається факт витрат грошових 

коштів або взяття суб'єктом господарювання зобов'язань на сплату певної суми 

коштів при настанні відповідного моменту платежу з метою отримання і 

поповнення елементів продуктивних сил;  

2) в рамках процесу виробництва певного продукту витрачається певна 

кількість відповідних елементів продуктивних сил підприємства;  

3) в процесі господарської діяльності в часі в цілому для забезпечення всіх 

процесів підприємство здійснює загальне використання коштів [118, с.175]. 

Установи державного сектора України при організації і веденні обліку витрат 

повинні керуватися Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 135 “Витрати” [83]. Така назва цього стандарту 

визначає, який термін треба використовувати для визначення саме витрат як об'єкта 
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обліку. Таким чином, застарілим можна вважати використання українського 

терміна “видатки”, який за своєю суттю і смисловим значенням характеризував 

процесну особливість бюджетних установ, а саме їх функціонування за рахунок 

фінансування з бюджету. 

Є. Ю. Шара визначає витрати бюджетних установ як “фактичні витрати 

матеріальних, трудових і грошових ресурсів на утримання установи за рахунок 

загального і спеціального фондів та інші виробничі витрати” [155]. Витрати 

бюджетних установ забезпечуються джерелами їхнього надходження – фондами 

(загальний і спеціальний); їх види характеризують специфіку діяльності 

бюджетних установ (поділ витрат на касові і фактичні, на витрати за обмінними і 

необмінними операціями). 

Вивчення нормативної літератури (української, лівійської, міжнародних 

стандартів) дозволило систематизувати визначення терміна “витрати” (табл. 1.3). 

У Бюджетному кодексі України (пункт 13 статті 1) приведено визначення 

витрат бюджету, які “включають в себе видатки бюджету, надання кредитів з 

бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, 

придбання цінних паперів” [14]. Також в пункті 7 статті 10 зазначено, що “в складі 

витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видатки) споживання і витрати 

(видатки) розвитку відповідно до бюджетної класифікації”. 

До того ж видатки бюджету поділяються на касові (всі суми, перераховані 

територіальним органом Державної казначейської служби або установою банку з 

реєстраційного, спеціального реєстраційного рахунків бюджетної установи у 

готівковій та у безготівковій формі) і фактичні (дійсні витрати коштів бюджетної 

установи, оформлені згідно із законодавством відповідними первинними 

документами і здійснені за рахунок загального та спеціального фондів бюджету на 

утримання такої установи) [5; 12; 27; 56; 155]. 

Аналіз українського податкового законодавства показав, що в ньому 

передбачено лише поняття “витрати”, формулювання якого наведено у статті 14 

(п. 14.1.27) Податкового кодексу України [77].  
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Таблиця 1.3 

Визначення витрат в нормативній базі 

Джерело Визначення 

Бюджетний 

кодекс України 

[14, ст. 1] 

Витрати бюджету – видатки бюджету, надання кредитів з 

бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних 

коштів на депозитах, придбання цінних паперів; 

Видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення 

програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. 

Податковий 

кодекс України 

[77, ст. 14.1.27] 

Витрати – сума будь-яких затрат платника податку у 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, 

понесених для здійснення господарської діяльності платника 

податків, в результаті яких відбувається зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, внаслідок чого має місце зменшення власного 

капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілу власниками). 

МСБОДС 1 

“Подання 

фінансової 

звітності” [75] та 

5 “Витрати на 

позики” [76] 

Витрати – це зменшення економічних вигод або потенціалу 

корисності протягом звітного періоду у вигляді вибуття чи 

споживання активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, 

які призводять до зменшення чистих активів / власного 

капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 

власникам. 

НП(С)БОДС 101 

“Подання 

фінансової 

звітності” [80] 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 

власником). 

НП(С)БОДС 135 

“Витрати” [83] 

У Положенні бухгалтерського обліку 135 “Витрати” 

визначено об'єкт і елементи витрат, порядок їх визнання. 

Витрати визнаються за умови, що їх оцінка може бути 

достовірно визначена, в разі зменшення економічних вигод 

і / або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді вибуття 

активу або збільшення зобов'язання, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу через його вилучення або розподілу власниками). 

Закон про 

державну 

фінансову 

систему Лівії 

24.10.1967р. [196] 

Витрати бюджетних установ розділені на розділи, кожен із 

яких складається з наступних основних розділів:  

1) заробітна плата і соціальні виплати; 

2) державні витрати;  

3) витрати на програми і проекти розвитку. 

Джерело: систематизовано автором відповідно до [14; 75; 76; 77; 80; 83; 196] 
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У Цивільному [153] і Господарському [21] кодексах України роз'яснення 

щодо понять “витрати” або “затрати” не наводяться, обмежуючись лише 

визначенням терміна “збиток”, що в ст. 22 п. 2 Цивільного кодексу і в ст. 224 п. 2 

Господарського кодексу зіставляється із втратами і певними витратами. 

Наведені визначення витрат в НП(С)БОДС 135, МСБОДС 5 і МСБОДС 1 за 

змістом схожі між собою, припускають зменшення активів (економічних вигод), 

зростання зобов'язань, які призводять до зниження вартості власного капіталу. 

У Лівії в Законі про державну фінансову систему немає визначень термінів, 

які використовуються в документі, але в статті 7 Закону зазначено, що загальний 

бюджет складається з доходів і витрат, а витрати поділяються на три основні 

розділи: заробітна плата і соціальні виплати; державні витрати; витрати на 

програми і проекти розвитку [196]. 

Аналіз термінів “видатки” і “витрати” бюджетних установ дає можливість 

прийти до висновку, що видатками є кошти, які направлені з загального фонду 

бюджету на виконання програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, а 

витрати – це зменшення грошових коштів або збільшення кредиторських 

зобов'язань для отримання та поповнення продуктивних сил установи. 

Умови визнання витрат в бюджетних установах прописані в НП(С)БОДС 135 

“Витрати” [83]. Зокрема, визначено, що визнання витрат у певному періоді 

можливо при одночасному визнанні доходу, для отримання якого вони здійснені. 

Слід зазначити, що визнання витрат залежно від виду операцій відбувається: за 

обмінними операціями – одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 

зобов'язань, з отриманням доходу або виходячи з умов договору з контрагентом та 

ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) на дату балансу, 

а за необмінними операціями – одночасно з вибуттям активів (грошових коштів, 

товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигод 

та / або потенціалу корисності. 

Аналіз суті витрат показав практичне застосування декількох термінів 

(“витрати”, “затрати”, “видатки”) в законодавчій базі, українських та закордонних 

навчальних, наукових виданнях з обліку. Це можна пояснити, по-перше, значним 
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розширенням завдань системи обліку, по-друге, існуванням різних груп 

користувачів облікової інформації (власники, керівники, управлінський персонал, 

зовнішні користувачі), потреби яких в інформації істотно відрізняються. 

Відповідно до специфіки діяльності бюджетних організацій (зокрема 

військових установ освіти) пропонується авторське визначення витрат військових 

закладів освіти [141] як обсягу ресурсів, використаних в процесі господарської 

діяльності військового навчального закладу при підготовці, безпосередньому 

наданні і реалізації освітніх послуг. 

Таким чином, аналіз сутності термінів “витрати”, “видатки” бюджетних 

установ показав, що в бухгалтерському обліку правильніше застосовувати термін 

“витрати”, оскільки він пов'язаний із формуванням собівартості продукції, робіт, 

послуг, саме він використаний в назві відповідного П(С)БОДС 135 “Витрати” і 

визначення саме цієї дефініції наведено в міжнародних стандартах бухгалтерського 

обліку в державному секторі (МСБОДС). В ході дослідження запропоновано 

авторське визначення витрат бюджетних організацій, засноване на вивченні їх 

сутності та нормативної бази. 

Витрати на підготовку військовослужбовців як специфічний вид бюджетних 

витрат потребують поглибленого вивчення, систематизації, класифікації з метою 

розробки шляхів вдосконалення їх обліку та аудиту. 

 

 

1.2. Витрати на підготовку військовослужбовців як об'єкт 

бухгалтерського обліку та аудиту і їх класифікація 

 

Витрати є об'єктом бухгалтерського обліку, рівень яких істотно впливає на 

ефективність функціонування установи та її конкурентоспроможність, тому 

визначення витрат, методика й організація їх обліку і аудиту є одним з 

найважливіших завдань бухгалтерського обліку. 

Підготовка військовослужбовців – це діяльність з надання послуг переважно 

на базі бюджетних установ. 
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Я. П. Пастернак виділяє основні характеристики та особливості послуг на 

відміну від товару, які впливають на організацію обліку в цілому та обліку витрат 

зокрема: нематеріальна основа, мінливість якості, неподільність, неможливість 

збереження, відсутність незавершеного виробництва, недовговічність, відсутність 

володіння [89, с. 1018]. 

Основна мета організації обліку витрат в установах, що надають послуги з 

підготовки військовослужбовців, – формування дієвого механізму управління 

ними. Для ефективної організації обліку витрат необхідно чітко розподілити 

повноваження і відповідальних осіб на різних рівнях управління. Організація 

обліку витрат в установах, що надають послуги з підготовки військовослужбовців, 

повинна бути спрямована на вдосконалення системи управління витратами і 

створення інформаційної бази для прийняття стратегічних, тактичних і 

оперативних управлінських рішень. 

Значну роль у формуванні та обліку витрат грає чітка і функціональна 

класифікація. Відзначимо, що для західних класифікацій витрат характерними є 

певна спрощеність, умовність, поєднання різних класифікаційних ознак. У 

західному обліку, на відміну від українського, немає чіткої класифікації витрат за 

елементами, статтями. 

Для формування ефективної системи інформаційного забезпечення процесу 

управління витратами виникає необхідність у введенні різних ознак групування 

витрат (рис.1.1). 

О. О. Дорошенко зазначає, що при модернізації системи бухгалтерського 

обліку в державному секторі, впровадженні нових стандартів і Плану рахунків, 

витрати як ключовий об'єкт обліку піддаються істотним змінам [31, с. 29]. Якщо 

раніше витрати розглядали і враховували в декількох аспектах, як касові та 

фактичні витрати, виробничі витрати, то на сьогодні витрати суб'єктів державного 

сектора поділяють на дві групи, а саме на витрати за обмінними і необмінним 

операціями. 
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Рис. 1.1. Класифікація витрат в бюджетних закладах освіти 

Джерело: складено автором на основі [9; 11;52; 89; 124;133; 157] 

 

Відповідно до НП(С)БОДС 135 до витрат суб’єкта державного сектора за 

обмінними операціями відносяться [83]: 

– оплата праці (заробітна плата, грошове забезпечення військових); 

– відрахування на соціальні заходи; 

– матеріальні витрати (предмети, обладнання, матеріали, інвентар, 

медикаменти, харчові продукти тощо); 

Ознаки класифікації та види витрат 

Група витрат бюджетної установи: витрати за обмінними та необмінними 

операціями 

Часовий період: короткострокові та довгострокові витрати 

Визнання витрат в обліку бюджетних установ: касові і фактичні 

Можливість контролю: контрольовані і неконтрольовані 

Залежність від прийняття рішень: релевантні та нерелевантні 

Можливість нормування: нормовані та ненормовані витрати 

Залежність від діяльності окремого центра відповідальності: залежні та 

незалежні 

Для ціноутворення і прийняття оперативних рішень: загальні, середні і 

граничні  

Витрати відповідно до статей бюджетної класифікації: на виконання 

бюджетних програм; на виготовлення продукції, надання послуг, виконання 

робіт; витрати з продажу активів; фінансові затрати; інші витрати за 

обмінними операціями; витрати по необмінним операціями; умовні витрати 

Характер виконання робіт: витрати на надання оплачуваних послуг; на 

надання безоплатних (гарантійних) послуг 

Характер зв’язку з об’єктом обліку: прямі та непрямі витрати 
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– амортизація необоротних активів; 

– фінансові витрати (відсотки за користування кредитами, премія, дисконт за 

цінними паперами, витрати на обслуговування боргу тощо); 

– інші витрати за обмінними операціями (курсові різниці, витрати по 

реалізації активів, уцінка активів, втрати від зменшення корисності активів). 

До витрат за необмінними операціями відносяться: 

– трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати та ін.); 

– інші витрати за необмінними операціями (пов'язані з передачею активів 

суб'єктами державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та 

іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів, 

неповернення депозитів). 

У Додатку Б представлено склад витрат за обмінними і необмінним 

операціями і субрахунки для відображення їх в бухгалтерському обліку.  

Розподіл витрат за принципом їх віднесення до довгострокового і 

короткострокового періоду часу в бюджетних установах освіти має величезне 

значення для прогнозування витрат, оперативного та стратегічного управління 

ними. Такий підхід здатний забезпечити інформацією щодо динаміки витрат, що 

сприятиме ефективному прийняттю рішень про розвиток установи, а також дасть 

можливість оцінити доцільність нових капітальних вкладень – їх необхідність, 

напрями фінансування, фінансову окупність. При визнанні витрат в обліку їх 

своєрідною особливістю є поділ на касові і фактичні, це пов'язано з тим, що витрати 

на утримання установ не завжди відповідають витратам самих установ. 

У процесі організації діяльності, підпорядкованої нормативам, важливим є 

поділ витрат на нормативні та ненормативні, що дозволяє здійснювати управління 

за відхиленнями, оцінювати виконання бюджетів, приймати рішення за ціною. 

Поділ витрат на абсолютні і альтернативні дозволить розглядати різні варіанти 

управлінських рішень з метою стратегічного планування діяльності установи. 

Групування витрат на загальні, середні і граничні відіграє важливу роль у 

ціноутворенні та прийнятті рішень на оперативному рівні. Така класифікація 

забезпечить безпомилкове визначення загальних витрат і цін на окремі послуги і 
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слугуватиме підставою для здійснення аналізу доцільності впровадження нових 

послуг в установах на платній або безкоштовній основі (вартість компенсується за 

рахунок бюджетних коштів). 

Важливу роль у процесі обліку і аудиту власних витрат кожного центру 

відповідальності відіграє поділ витрат на залежні і незалежні від діяльності певного 

структурного відділу, що дає можливість більш точно враховувати і контролювати 

власні витрати, прагнучи досягти в кінцевому підсумку їх всебічної оптимізації. У 

разі неможливості визначити рівень відповідальності структурного підрозділу за 

окремими групами витрат, область відповідальності за них може бути покладена на 

інші відділи, підрозділи, у сфері впливу яких перебувають ці витрати. 

Аналіз складу витрат на навчання військовослужбовців та методики їх 

розрахунку, показує, що прямі грошові витрати на навчання – це грошові кошти та 

вартісна оцінка майна, що безпосередньо стосуються видачі у власність курсанту 

під час його навчання, але вони не враховують непрямі витрати (кошти і вартісну 

оцінку майна, які спрямовані на забезпечення навчального процесу курсанта). 

Непрямі витрати на навчання складаються з трьох груп витрат (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Структура непрямих витрат на навчання військовослужбовців 

Джерело: складено автором на основі [46; 51; 52; 101] 

 

Непрямі витрати на навчання 

Грошові 

витрати  

Матеріальні 

витрати  

Розрахункові 

витрати  

сума коштів, що спрямовуються на утримання осіб, які 

забезпечують навчання курсанта, а також на придбання 

матеріальних цінностей і оплату послуг сторонніх 

організацій, пов'язаних з його навчанням; 

вартість майна або його грошова компенсація, видається 

особам, які забезпечують навчання курсанта; 

сума коштів, яка витрачається на утримання курсанта як 

військовослужбовця, а також на амортизацію 

(обслуговування, ремонт) відповідного військового 

майна (військової техніки, озброєння), яке 

використовується під час його навчання. 
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Особливість бюджетних установ полягає в тому, що мета їхньої діяльності не 

створення прибутку, а досягнення передбачених планами і кошторисами 

показників, виконання окреслених в статуті або передбачених програмою 

фінансування завдань і функцій. Такі установи функціонують коштом держави або 

фінансових вливань з місцевого бюджету. Бюджетні установи можуть надавати 

платні послуги, здавати в оренду своє майно, продавати надлишкові основні 

засоби, вести наукову роботу за договорами, також їм дозволяється отримувати 

додаткові надходження – спеціальні кошти [56; 141; 155]. 

Бюджетні установи свої витрати строго планують, переважно в спеціальних 

документах – кошторисах, які складаються кожною бюджетною установою та 

узагальнюються у зведених кошторисах вищого розпорядника [97, с. 3]. Зведені 

кошториси кожен головний розпорядник подає до відповідного міністерства для 

включення до витрат Державного бюджету на наступний бюджетний рік. 

Необхідно підкреслити, що бюджетна класифікація витрат потрібна для 

прогнозування індивідуального та загального кошторису бюджетної установи, для 

складання звітності про виконання її планових показників. 

Як і будь-яка стаття витрат, витрати на підготовку військовослужбовців 

повинні ретельно контролюватися і бути прогнозованими, а значить вимагають 

обліку і аудиту з боку спеціалізованих служб або відділів. 

Що стосується підготовки військовослужбовців, то в Україні підготовка 

офіцерів тактичного рівня здійснюється у вищих військових закладах освіти 

(ВВЗО) за видами збройних сил (Додаток В). Фахівців для різних видів Збройних 

сил готують також в інститутах і на факультетах закладів вищої освіти [79; 109]. 

Підготовка військовослужбовців в Лівії здійснюється в освітніх установах, 

що фінансуються з бюджету: 

– Коледж Генерального штабу,  

– Військово-морська академія Триполі,  

– Повітряна академія Місурата,  

– Лівійський піхотний коледж,  

– Лівійський військово-інженерний коледж,  
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– Лівійський коледж протиповітряної оборони,  

– Середнє військово-технічне училище,  

– Середнє військово-морське училище,  

– Середня школа протиповітряної оборони Триполі,  

– Середня школа ВПС,  

– Морський навчальний центр,  

– Військовий навчальний піхотний центр.  

Це потребує дослідження витрат як об'єкта обліку та аудиту бюджетних 

установ із визначенням їх складу, структури, класифікаційних ознак.  

Необхідно відзначити, що щорічні військові витрати у світі становлять 2,2 % 

світового ВВП. Лідером, як в абсолютному, так і у відносному значенні, є США. У 

2017 році на військову сферу в США було витрачено 610 млрд дол, що становить 

35 % всієї суми світових витрат у військовій галузі (табл. 1.4).  

На другому місці знаходиться КНР – військові витрати склали 280 млрд дол, 

що дорівнює 13 % від їх загальної суми. Військові витрати США становлять 3,1 % 

від ВВП, тоді як в КНР – лише 1,9%. Військові витрати Саудівської Аравії 

дорівнюють 69,4 млрд дол (третє місце у світі, 10 % від ВВП).  

Разом з тим при незначній питомій вазі військових витрат Лівії й України в 

світі (військові витрати України склали 3,6 млрд дол (5 % від ВВП), а Лівії – 

3,3 млрд дол (3,9 % від ВВП)), частка їх у валовому внутрішньому продукті 

держави більше, ніж у більшості світових лідерів. 

Дослідження, проведене Т. Д. Косовою і Л. В. Березовенко [52] показало, що 

в Україні найбільшу частку витрат бюджетних коштів складають витрати на оплату 

праці осіб, які забезпечують навчання курсанта, в тому числі: на грошове 

забезпечення – 49 %, на заробітну плату – 33,5 %. Витрати на утримання і 

експлуатацію озброєння і військової техніки становлять лише 1,8 %, що свідчить 

про здійснення практичної підготовки на застарілому і морально зношеному 

обладнанні. Частка витрат на придбання паливо-мастильних матеріалів, що 

забезпечують практичну підготовку курсантів, також низька і становить 1,2 % від 

вартості навчання. 
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Таблиця 1.4 

ТОП-15 держав за розмірами військових витрат у світі 

Держава млрд дол США Частка у світі, % Частка від ВВП, % 

Світ 1739,0 100,0 2,2 

США 610,0 35,0 3,1 

КНР 228,0 13,0 1,9 

Саудівська Аравія 69,4 4,0 10,0 

Російська Федерація 66,3 3,8 4,3 

Індія 63,9 3,7 2,5 

Франція 57,8 3,3 2,3 

Великобританія 47,2 2,7 1,8 

Японія 45,4 2,6 0,9 

Німеччина 44,3 2,5 1,2 

Республіка Корея 39,2 2,3 2,6 

Бразилія 29,3 1,7 1,4 

Італія 29,2 1,7 1,7 

Австралія 27,5 1,6 2,0 

Канада 20,6 1,2 1,3 

Туреччина 18,2 1,0 2,2 

    Разом ТОП-15 1396,0 80,0 2,6 

Лівія 3,3 0,2 3,9 

Україна 3,6 0,2 5,0 

Джерело: складено автором на основі [186] 

 

Значну частку в структурі витрат на навчання у всіх ВВЗО складають витрати 

на оплату праці, що пов'язано з умовами військової служби, а саме: 

– більша, ніж в цивільних вищих закладах освіти, річна тривалість навчання 

– 44-46 тижнів замість 35 тижнів за рахунок варіативної частини навчальних 

планів, що збільшує обсяг навчального навантаження на 25-30 %; 

– велика кількість групових і практичних занять (25-30 % від загального 

обсягу) з тактичних і тактико-спеціальних дисциплін, а також занять з вивчення 

будови, експлуатації та бойового застосування зразків озброєння і військової 
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техніки, занять зі стріляниною бойовими патронами, при яких навчальні групи 

курсантів діляться на дві або три підгрупи; 

– необхідність проведення нечисленного приймання слухачів і курсантів (до 

10 осіб) при досить великій кількості спеціальностей підготовки. В результаті 

практичні і групові заняття проводяться в навчальних групах чисельністю до 10 

осіб. А заняття з іноземної мови, на яких групи діляться за мовами (англійська, 

німецька, французька), проводяться у підгрупах в кількості до 5-ти слухачів; 

– необхідність враховувати у розрахунку кількість науково-педагогічних 

працівників – вимоги, зазначені в п. 2.2 Загального наказу Міністерства оборони і 

Міністерства освіти і науки України від 8 травня 2002 № 155/291, про зменшення 

на 40 % навчального навантаження для осіб, “які займають штатні посади, що 

передбачають поєднання викладацької роботи з обов’язками начальників служб 

вищих військових навчальних закладів” [40]. Військовослужбовці, крім 

функціональних обов'язків, долучаються до командирської підготовки та до 

чергувань – відповідно по 240 годин на рік. 

Т. Д. Косова, Л. В. Березовенко [52] у своєму дослідженні відзначають, що 

відповідно до Методики розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням курсанта в 

закладах вищої освіти [101], відшкодуванню за навчання в разі його відрахування 

з установи підлягають тільки прямі витрати. Непрямі витрати, які у 8 разів 

перевищують прямі і фінансуються за рахунок бюджетних коштів, не 

враховуються і не відшкодовуються. 

У той же час, відповідно до наказу “Про затвердження порядку надання 

платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами” 

[100]: “встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі 

економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням (з урахуванням витрат 

на оплату праці співробітників (з нарахуваннями), витрат на оплату послуг інших 

організацій, капітальні витрати тощо), а калькуляційною одиницею при цьому є 

вартість отримання відповідної платної освітньої послуги однією фізичною особою 

за весь період надання в повному обсязі”. При цьому середньорічні витрати на 

навчання студента за контрактом, враховуючи непрямі витрати, а також витрати, 
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які спрямовуються на розвиток навчально-матеріальної бази, менше фактичної 

вартості підготовки студента. 

Наявним рівнем організації навчального процесу визначається ефективність 

підготовки майбутнього офіцера, що безпосередньо впливає на структуру витрат 

на навчання. Таким чином, при найменших витратах на навчання необхідно 

отримати рівень якісної підготовки, не нижче мінімально допустимого [150, с. 26]. 

Цей рівень щорічно визначено як якісний показник (97% – відсоток осіб, які 

отримали відповідний документ про освіту) в паспорті бюджетної програми КПКВ 

2101100, який щорічно затверджується спільним наказом Міністерства оборони та 

Міністерства фінансів. 

У Лівії на сьогодні облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців 

(в контексті обліку та аудиту в державному секторі) чітко не регламентований, 

немає національних положень бухгалтерського обліку, не використовується метод 

подвійного запису в бухгалтерському обліку у військових освітніх установах. 

Склад і поділ витрат на три групи (витрати на оплату праці та соціальні виплати, 

державні витрати (всі матеріальні витрати), витрати на програми і проекти 

розвитку) визначено в Законі “Про державну фінансову систему Лівії” [188], 

прийнятому ще 24 жовтня 1967 р. 

Загальну структуру накладних витрат на підготовку військовослужбовців 

можна оцінити за кошторисом Військово-морського училища (ВМУ) та Військово-

морського навчального центру (ВМНЦ) Лівії за 2008-2010 рр. (Додаток Д). Дані 

беруться за 2008-2010 рр. через відсутність діяльності в лівійських військових 

освітніх установах після революції 2011 р. У розділі “Накладні витрати” 

передбачено 22 підрозділи, кожен з яких має свої статті витрат. При експертній 

оцінці враховувалися тільки ті статті, за якими витрати проводилися (табл. 1.5). 

Проведені розрахунки показали, що структура витрат у Військово-морському 

училищі і Військово-морському навчальному центрі відрізняється (рис. 1.3). Це 

пов'язано з різною метою діяльності, поставленими завданнями, режимом 

перебування курсантів (студентів) в установах. 
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Таблиця 1.5 

Структура накладних витрат на підготовку військовослужбовців у військово-

морських закладах освіти Лівії у 2008-2010 рр.  

Статті витрат 
Середнє значення  Рейтинг 

ВМУ ВМНЦ ВМУ ВМНЦ 

Свіжі та консервовані харчові продукти 31,67 13,58 1 3 

Витрати на канцелярські товари та видрук 13,37 6,28 2 7 

Локальні витрати на технічне 

обслуговування 
11,09 7,38 3 6 

Оплата праці позаштатних співробітників  9,17 3,36 4 9 

Витрати на обмундирування  8,64 7,77 5 5 

Витрати на освіту та навчання  6,98 17,12 6 1 

НДДКР і винаходи  6,44 14,70 7 2 

Зв’язки з громадськістю і виставки 2,27 3,02 8 10 

Витрати на обслуговування (прибирання) 2,04 1,37 9 14 

Витрати на паливо, оливу, двигуни  1,63 3,78 10 8 

Компенсація (винагороди) 1,56 1,14 11 15 

Субсидії, допомога, гранти 1,19 12,81 12 4 

Вода, освітлення, опалення, 

кондиціонування 
1,15 2,58 13 11 

Витрати на дорогу і допомога на 

проживання 
0,93 0,99 14 17 

Спеціальні витрати 0,76 1,09 15 16 

Витрати на матеріали і сировину  0,57 1,57 16 12 

Витрати на послуги пошти, телеграфу, 

телефонії 
0,53 1,46 17 13 

Джерело: розраховано автором за даними Військово-морського училища і 

Військово-морського навчального центру Лівії 

 

Оскільки в училищах проводять підготовку курсантів, які перебувають на 

його території на постійній основі (живуть, вчаться), велика частка накладних 

витрат відноситься на харчування (31,67 %), тоді як витрати на навчання і освіту 

становлять лише 6,98 %. 

У Військово-морському навчальному центрі на першому місці витрати на 

освіту і навчання (17,12 %), а на другому – витрати на науково-дослідні роботи 
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(14,7%), тоді як витрати на харчування займають третє місце (13,58 %). Це 

пояснюється тим, що військовослужбовці тут проходять додаткову підготовку, 

підвищення кваліфікації, але не живуть на постійній основі.  

 

Рис. 1.3. Порівняння рейтингу статей накладних витрат в їх структурі у 

Військово-морському училищі і Військово-морському навчальному центрі Лівії  

Джерело: проілюстровано автором за даними Військово-морського училища і 

Військово-морського навчального центру Лівії 

 

Значна різниця спостерігається в розмірах оплати праці позаштатних 

співробітників – в училищі 9,17 %, а в навчальному центрі – 3,36 %. Витрати на 

обмундирування займають п'яте місце в рейтингу, але відрізняються за часткою у 

0 5 10 15

Свіжі та конcервовані продукти харчування

Витрати на канцтовари та роздруківку

Локальні витрати на технічне обслуговування

Оплата праці позаштатних співробітників 

Витрати на обмундирування 

Витрати на освіту та навчання 

НДДКР і винаходи 

Зв’язки з громадськістю і виставки

Витрати на обслуговування (прибирання)

Витрати на паливо, оливу, двигуни 

Компенсація (винагороди)

Субсидії, допомога, гранти

Вода, освітлення, опалення, кондиціонування

Витрати на дорогу і допомога на проживання

Спеціальні витрати

Витрати на матеріали і сировину 

Витрати на послуги пошти, телеграфу, …

Військово-морський навчальний центр Військово-морське училище



41 

структурі: у Військово-морському училищі на означені цілі йде 8,64 % накладних 

витрат, а у Військово-морському навчальному центрі – 7,77 %. 

Вивчення загальних сум бюджетів за 2008-2010 роки у Військово-морському 

училищі та Військово-морському навчальному центрі Лівії показало деякі 

відхилення в їх розмірі. Наприклад, у 2008 році планова сума витрат за другою 

статтею “Накладні витрати” у Військово-морському училищі склала 2,301 млн 

лівійських динарів, а в 2009 році – 1,930 млн лівійських динарів, що на 16,15 % 

менше в порівнянні з попереднім роком (табл. 1.6). 

За аналізований період витрати на програми і проекти розвитку становили 

незначну частину в структурі, їх розмір (як і частка в структурі) максимальним був 

у 2008 р., а мінімальним – у 2009 р.  

Станом на 2010 р. запланована сума витрат за двома блоками (“Накладні 

витрати” і “Нові споруди”) в порівнянні з 2009 р. зросла на 12,82 %, що в 

абсолютному вираженні становить 254,5 тис. лівійських динарів. Для Військово-

морського навчального центру за аналогічний період витрати за двома статтями 

збільшилися на 30,99 % (121,25 тис. лівійських динарів). 

Такий стан підтверджує наявність ситуації, коли керівник певного 

військового навчального закладу може закласти в плановий кошторис витрат суму, 

більшу за необхідну, залежно від взаємин з вищим керівництвом відповідного 

органу влади. 

У Лівії установа не подає розпоряднику на затвердження, одночасно з 

кошторисом, плановий розмір загального та спеціального фонду, штатний розпис 

та річний і помісячний план використання бюджетних коштів. Протягом року 

фактично відсутній контроль над використанням бюджетних коштів і підзвітність 

керівника. 

Чинний стан речей не сприяє підвищенню ефективності використання 

бюджетних коштів у військових училищах Лівії, не дозволяє здійснювати повний і 

своєчасний контроль над цільовим використанням державних асигнувань, не 

сприяє побудові системи обліку витрат, не дає можливості провести оцінку 
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ефективності діяльності керівника установи на своїй посаді, а також кожного 

співробітника зокрема. 

Таблиця 1.6 

Динаміка планових сум витрат в кошторисах Військово-морського училища і 

Військово-морського навчального центру в Лівії  

Статті (блоки) 

витрат 

Суми витрат,  

Лівійських динарів 

Відхилення  Відхилення 

2009 р. від 

2008 р. 

2010 р. від 

2009 р. 

2008 р. 2009 р. 2010 р. динарів % динарів % 

Військово-морське училище         

Накладні 

витрати 
2301000 1929500 2114000 -371500 -16,15 184500 9,56 

у структурі 

витрат, % 
93,12 97,23 94,42 4,11 - -2,81 - 

Витрати на 

програми і 

проекти 

розвитку  

170000 55000 125000 -115000 -67,65 70000 127,27 

у структурі 

витрат, % 
6,88 2,77 5,58 -4,11 - 2,81 - 

Всього  2471000 1984500 2239000 -486500 -19,69 254500 12,82 

Військово-морський навчальний центр     

Накладні 

витрати 
486000 381250 492500 -104750 -21,55 111250 29,18 

у структурі 

витрат, % 
93,82 97,44 96,10 3,62 - -1,35 - 

Витрати на 

програми і 

проекти 

розвитку  

32000 10000 20000 -22000 -68,75 10000 100,00 

у структурі 

витрат, % 
6,18 2,56 3,90 -3,62 - 1,35 - 

Всього  518000 391250 512500 -126750 -24,47 121250 30,99 

Джерело: розраховано автором за даними Військово-морського училища і 

Військово-морського навчального центру Лівії 
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Процес реформування військової освіти в Лівії повинен охопити не тільки 

реорганізацію мережі військових закладів освіти, підготовку необхідної кількості 

офіцерів кадрів високої кваліфікації, а й повинен бути більш обґрунтованим, в тому 

числі і щодо вдосконалення складу і структури витрат на навчання при підготовці 

офіцера в системі вищої освіти. Також необхідно нормативними документами 

затвердити обов'язкове планування витрат на підготовку військовослужбовців з 

метою подальшої оцінки їх цільового та раціонального використання. 

Для цього необхідно: 

– розробити методику визначення вартості підготовки військового офіцера, в 

якій врахувати, як прямі, так і непрямі витрати. Разом з цим розробити порядок 

ведення аналітичного обліку річних витрат на грошове забезпечення і заробітну 

плату осіб, підрозділів забезпечення, а також інших підрозділів, які не беруть участі 

в забезпеченні навчання курсанта; 

– удосконалити структуру витрат на підготовку військовослужбовців: 

оптимізувати витрати на оплату праці шляхом перегляду нормативів для розробки 

штатів ВВЗО, збільшити їх на практичну підготовку курсантів шляхом оснащення 

сучасними тренажерами, зразками озброєння та військової техніки, збільшити 

витрати на закупівлю паливно-мастильних матеріалів; 

– провести відповідну роботу з передачі фондів військових містечок в 

управління керівника ВВЗО та організувати облік витрат на навчання за всіма 

видами забезпечення (продовольче, речове, ремонт казарменно-житлового фонду 

та ін.) на підготовку громадян на посади офіцерського складу. 

Першим кроком до вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців є класифікація витрат з метою використання в 

системі бухгалтерського обліку і побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку 

в установах військової освіти (рис. 1.4). 

Запропоновано класифікувати витрати залежно від їх економічного змісту і 

сутності витрат з позицій бухгалтерського обліку в Лівії. Виходячи з економічного 

змісту витрат, їх поділяють на загальні (середні змінні, середні постійні), а також 

на витрати за обмінними та необмінними операціями. 
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Рис. 1.4. Класифікація витрат на підготовку військовослужбовців у військових 

освітніх установах Лівії 

Джерело: систематизовано автором відповідно до [2; 9; 11; 52; 56; 89; 91; 133] 

 

Загальні витрати на підготовку офіцерів у закладах вищої освіти включають 

усі витрати, пов'язані з безпосереднім навчанням курсантів у вищих військових 

навчальних закладах, а також витрати, пов'язані з їх підготовкою у військах, на 

Класифікація витрат для бухгалтерського обліку витрат на підготовку військовослужбовців 

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   Центр відпочинку офіцерів 

Центр практичних занять   Центр відпочинку сержантів і солдат 

Лабораторія     Гуртожиток для студентів 

Бібліотека     Транспортний відділ 

Їдальня для студентів   Фінансовий відділ 

Ресторан, їдальня для офіцерів,   Адміністрація 

сержантів, солдат    Відділ спорту 

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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полігонах, кораблях, в частинах і військових організаціях Лівії, а також за межами 

країни на території і в навчальних закладах інших країн. 

Змінні витрати в процесі підготовки військовослужбовців у військових 

училищах Лівії слід розуміти як витрати, розмір яких змінюється в залежності від 

збільшення або зменшення кількості курсантів в училищах, військовій академії, або 

військових школах.  

Середні змінні витрати розраховуються як відношення суми змінних витрат 

до кількості підготовлених військовослужбовців в закладі освіти. До змінних 

витрат при підготовці військовослужбовців відносимо: витрати на утримання 

курсанта в установі освіти; витрати на енергоресурси; оплату праці співробітників, 

які забезпечують навчальний процес і практичну підготовку курсанта; витрати на 

практичну підготовку курсанта. 

Середні постійні витрати – це кількість постійних витрат установи, 

розрахована як відношення постійних витрат до кількості підготовлених 

військовослужбовців в установі військової освіти. Розмір постійних витрат не 

змінюється в залежності від кількості підготовлених військовослужбовців. До 

постійних витрат при підготовці військовослужбовців відносяться витрати на: 

утримання управлінського апарату, опалення та освітлення приміщень, 

амортизацію та ін. 

Витрати за обмінними і необмінним операціями слід розуміти, як і аналогічні 

витрати в інших країнах, в тому числі в українській практиці, що описано вище 

[81; 83]. 

З метою бухгалтерського обліку, величезний інтерес представляє визначення 

таких витрат, як: 

– витрати по роках (курсах) в розрахунку на одного курсанта; 

– середньорічні витрати на одного курсанта у військових училищах; 

– середньорічні витрати у військових училищах Лівії. 

Визначення вартості наданих послуг при підготовці військовослужбовців 

вимагає вимірювання, узагальнення і аналізу елементів витрат, віднесених на 

одиницю продукції (послуги). 
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З точки зору бухгалтерського обліку витрат, логічним є виділення такої 

класифікаційної ознаки, як зв'язок із об'єктом обліку з розподілом витрат на прямі 

і непрямі. Причому сукупність прямих і непрямих витрат становить загальні 

витрати. 

Під прямими витратами розуміються витрати, безпосередньо пов'язані з 

процесом навчання [2; 52; 56; 91; 120]. Прямими є витрати, які безпосередньо 

(прямо) відносяться на собівартість послуг з підготовки військовослужбовців, бо 

вони прямо пов'язані з процесом навчання. Такі витрати включають матеріали, 

заробітну плату постійного педагогічного складу і навчально-допоміжного 

персоналу, соціальні відрахування. 

Непрямі витрати пов'язані з забезпеченням процесу навчання як в самих 

навчальних закладах, так і в військах. Вони включають витрати, пов'язані із 

забезпеченням функціонування інфраструктури військового навчального закладу, 

зокрема це загальні витрати на утримання установи, навчальних будівель, споруд, 

обладнання, витрати на ремонтні роботи, знос малоцінних і швидкозношуваних 

предметів, інвентарю та ін. 

Одним із основних напрямів класифікації витрат з позицій бухгалтерського 

обліку є їх класифікація за центрами відповідальності і центрами витрат. Центр 

відповідальності [118] – “це сегмент діяльності установи (структурний підрозділ 

або група структурних підрозділів), в якому встановлено персональну 

відповідальність керівника за показники діяльності, яку він повинен 

контролювати”. Центр відповідальності має в своєму розпорядженні необхідні 

ресурси, виконує з їх допомогою свої функції, для цього він наділений 

відповідними правами і обов'язками. 

Одними з центрів відповідальності у військових навчальних закладах Лівії є 

центри витрат (ще виділяють центри доходів, центри фінансових результатів). 

“Центри витрат – це структурні підрозділи бюджетних установ, керівники яких 

несуть відповідальність за витрати” [118]. Для ряду таких підрозділів характерною 

особливістю є складність визначення обсягу виконуваних робіт і встановлення 

чіткого взаємозв'язку між витратами та результатами діяльності підрозділу 
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(відповідного центру витрат); такими підрозділами є, в першу чергу, обслуговуючі 

та управлінські підрозділи. За такими підрозділами проводять планування витрат і 

здійснюють контроль перевищення окремих статей кошторису доходів і витрат. 

Пропонується виділення наступних центрів витрат у військових навчальних 

закладах Лівії: теоретичне та практичне навчання; лабораторія; бібліотека; 

ресторан для офіцерів, сержантів; їдальня для студентів; центри відпочинку 

офіцерів, сержантів, солдат; відділ постачання; транспортний відділ; фінансовий 

відділ; адміністрація. 

Величезну роль має розмір витрат на оплату праці співробітників 

(викладачів), виплату стипендій курсантам, оплату праці адміністративного 

персоналу, що передбачає виділення їх в окрему класифікаційну групу. 

За статтями витрат пропонується виділення витрат на матеріально-технічне 

постачання, проведення навчання, на оплату праці. 

Таким чином, використання запропонованої класифікації витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії дозволить враховувати витрати не тільки 

за економічним змістом, оцінюючи їх економічну ефективність і доцільність, а й 

планувати, прогнозувати, оцінювати ефективність витрачання за статтями 

калькулювання, контролювати їх надходження, цільове використання в чітко 

визначених бюджетом вартісних рамках. 

 

 

1.3. Міжнародний досвід обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців 

 

Військово-політична ситуація у світі доводить, що для забезпечення 

суверенітету і територіальної цілісності будь-якої країни необхідна наявність 

Збройних Сил (ЗС) з актуальними знаннями, сучасною військовою технікою, 

обладнанням, здатних забезпечити військову державну безпеку. Ключовою 

умовою ліквідації зовнішніх потенційних загроз є формування національної 
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системи професійної підготовки військовослужбовців, що відповідає як вимогам 

часу, структурі та завданням ЗС, так і реальним можливостям кожної країни. 

Похибки і прорахунки у військово-освітній сфері помітні не відразу, а їх 

усунення призводить до значних тимчасових і матеріальних витрат. Виходячи з 

цього величезну роль у побудові якісної системи військової освіти набуває 

дослідження проблем управління його ефективністю. 

Вивчення досвіду підготовки військових кадрів в освітніх установах 

провідних світових держав є актуальним для Лівії, оскільки, по-перше, підготовка 

військовослужбовців проводиться в установах військової освіти, що функціонують 

виключно за рахунок бюджетних коштів, а система обліку в бюджетній сфері 

практично не регламентована і не гармонізована з міжнародними стандартами 

обліку в державному секторі; по-друге, чинна система підготовки застаріла, не 

відповідає сучасним вимогам; по-третє, вона не дозволяє здійснювати планування 

і оцінку ефективності витрачання бюджетних коштів на підготовку 

військовослужбовців. 

Вища військова освіта провідних світових країн світу має стійку тенденцію 

до інтеграції з цивільною освітою. Вона відіграє одну з основних ролей, які 

визначають якість стану і служать основою стабільності їх військових організацій. 

Вона сприяє відтворенню кадрового та резервного потенціалу ЗС, підготовці 

військових фахівців усіх кваліфікаційних рівнів і ланок управління з високим 

рівнем професіоналізму, компетентності, інтелектуального розвитку, загальної і 

військово-професійної культури, здатних з високою ефективністю виконувати 

поставлені завдання з оборони держави, наполегливо і цілеспрямовано займатися 

самоосвітою, проявляти бажання до отримання нових знань на військовій службі, 

приймати оптимальні рішення в умовах нестандартних ситуацій. 

Доцільно погодитися з І. М. Скворок, що “всебічний аналіз закордонного 

досвіду підготовки військових свідчить про накопичений значний позитивний 

досвід щодо нормативного, структурного, організаційного, змістовного, 

технологічного і матеріально-технічного забезпечення підготовки офіцерських 

кадрів у ряді країн” [123, с. 207]. 



49 

У більшості країн НАТО з метою підготовки офіцерів перспективним 

вважається використання поряд з ВВЗО цивільних закладів вищої освіти, що 

забезпечують підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрових офіцерів і ряду 

категорій офіцерів запасу. На відміну від такої практики, в Лівії в цивільних 

освітніх закладах не передбачено підготовку військовослужбовців, більше того, 

через відсутність відповідних наукових кадрів військові офіцери не мають 

можливості отримати паралельно економічну, юридичну або іншу вищу освіту. 

Найбільш показовим прикладом західної освіти є американська, в якій 

система підготовки офіцерів за різними спеціальностями побудована таким чином, 

що включає три складові: військові заклади Міністерства оборони; курси 

позавоєнної підготовки офіцерів резерву при цивільних установах вищої освіти, 

відповідних українським військовим кафедрам і факультетам; прямий набір 

цивільних осіб на допоміжні офіцерські посади [156, с. 204]. 

У США застосовується загальноосвітньо-орієнтована модель військової 

освіти, яка передбачає отримання повноцінної вищої освіти головним чином за 

цивільною спеціальністю, не отримуючи певну військову кваліфікацію. Головними 

особливостями американської системи підготовки військових офіцерів є [7; 129]: 

безперервність навчання та участь цивільних закладів освіти в підготовці офіцерів; 

наявність мережі шкіл, навчальних центрів, курсів підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації військових кадрів, число і рівень яких залежить від потреб 

збройних сил у різних спеціальностях; короткостроковість військової підготовки 

командирів збройних сил у військових коледжах. Таким чином, американська 

система багаторівнева, раціональна, гнучка і забезпечує всі потреби збройних сил, 

зокрема, резерви; орієнтована на підготовку висококласних офіцерів [129]. 

У Франції безпосередніми учасниками підготовки військових кадрів стають 

студенти, які опанували складними технічними, військово-медичними та 

адміністративно-господарськими спеціальностями. Завданням органів кадрового 

менеджменту є глибоке вивчення і постійний облік потреб ЗС в тих чи інших 

фахівцях, стеження за проходженням служби кожним окремим фахівцем, 

просування його на посаді й обов'язкове підвищення його професіоналізму в 
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певних сферах діяльності [3]. Французький досвід цікавий для застосування в Лівії 

насамперед можливістю переходу на підготовку військовослужбовців з 

багатовекторною спеціалізацією з метою підвищення гнучкості та професіоналізму 

збройних сил Лівії. 

Підготовка військовослужбовців Бундесверу ФРН відбувається на підставі 

комплектування збройних сил кадровими офіцерами. Така підготовка складається 

з декількох етапів отримання освіти: навчання у військах, школах по роду військ, 

офіцерських школах, військових університетах і академії служби генерального 

штабу Бундесверу [3]. Аналіз досліджень в цій галузі показує, що по закінченні 39 

місяців військової служби молодші офіцери проходять навчання в одному з двох 

університетів Бундесверу (Гамбург і Мюнхен) для здобуття вищої цивільної освіти 

за три-чотири роки. Після цього передбачено продовження навчання на 

офіцерських курсах в школах родів військ для посилення знань у військовій сфері. 

Перший контракт з офіцером підписується на 12 років, після чого їх направляють 

на подальше навчання в академію Бундесверу [3].  

Отже, військова освіта в Німеччині має перманентний, цілеспрямований 

характер. Німецька система підготовки військовослужбовців побудована на 

постійному підвищенні кваліфікації, необхідності перепідготовки в контексті 

сучасної освітньої концепції long-life-learning, що пояснюється як “освіта через усе 

життя”. 

Німецький досвід підготовки військовослужбовців цікавий для Лівії, у першу 

чергу, постійним удосконаленням підготовки офіцерів, безперервним підвищенням 

професійної кваліфікації з урахуванням вимог сучасності. Така політика дозволяє 

поліпшити не тільки якість життя військовослужбовців, а й стає чинником 

побудови патріотичних, професійних збройних сил держави. 

У Польщі керівництвом Міністерства оборони було прийнято рішення про 

створення власного політехнічного навчального закладу – Військового Технічного 

Університету “Wojskowa Akademia Techniczna im. J. D. Browskiego w Warszawie” 

[187]. Спочатку університет складався з п'яти факультетів. Згодом були додані ще 

два, а також впроваджена заочна форма навчання магістрів. Зараз Військовий 
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технічний університет є найбільшим військовим політехнічним університетом у 

Польщі, де студенти отримують, як військову, так і цивільну освіту. Навчальний 

заклад безпосередньо підпорядкований Міністерству оборони Польщі, а не 

Міністерству освіти і науки. Керує цим закладом вищої освіти ректор, який 

знаходиться на реальній військовій службі, а його заступники – проректори по 

штату – є цивільними. 

У Росії до 2010 р. виконувалася Федеральна програма реформування системи 

вищої військової освіти [158]. Не зважаючи на спроби модернізації, система 

військової освіти в корені не змінилася і зберегла певні недоліки (велика кількість 

закладів вищої військової освіти з невеликою кількістю студентів; високі суми 

витрат; система навчання, спрямована на “натаскування” у пошуках рішення 

типових задач; невиправданий відрив військової освіти від військової науки 

[136, с. 14]. Як стверджує О. Н. Монахов, “жодна з програм, спрямованих на 

реформування військової освіти в РФ, не вирішила наявних проблем, а кінцевим 

підсумком стало скорочення військових закладів вищої освіти” [73]. Розвиток 

системи військової освіти в Росії має два вектори: по-перше, це частина загальної 

системи освіти, по-друге, їй властива ізольованість військової освіти від цивільної, 

що пояснюється державною політикою, в основі якої перетворення армії в армію 

професійну, а військовослужбовців – в особливий суспільний стан. 

У Концепції національної безпеки Білорусі визначено, що достатня кількість 

військових кадрів – це один з головних індикаторів національної безпеки [84, с. 25]. 

Підготовка військовослужбовців виконується на базі семи військових факультетів 

Військової академії Республіки Білорусь, а також на чотирьох військових кафедрах 

при цивільних закладах вищої освіти. Починаючи з 2003 р. студентів навчають за 

програмами підготовки молодших військових спеціалістів. Крім цього, підготовка 

офіцерів, які мають вищу військову освіту, здійснюється у військових академіях 

Росії [117]. Отже, в Республіці Білорусь спостерігається планомірний процес 

інтеграції військової і цивільної освіти. 

Підготовка військовослужбовців в Ізраїлі стосується всього населення, 

незалежно від статі й починаючи зі школи. Значну частину часу курсанти 
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перебувають у полі і на навчаннях, де на практиці проходить закріплення 

теоретичних знань. Для майбутніх офіцерів при цьому головним завданням є 

опанування практичними навичками командування підрозділами. Тривалі 

військові протистояння і збройні конфлікти засвідчили ефективність такої системи, 

яка послужила прикладом для армій багатьох країн. Військова та цивільна освіта 

розділені, але домінантним є військове спрямування, яке орієнтоване на 

підвищення обороноздатності держави. При таких умовах інтеграція і зміна 

домінування в сторону громадянської компоненти для Ізраїлю є недоцільним [3]. 

Вивчення досвіду Ізраїлю для практичного застосування в Лівії також можна 

вважати доцільним, що пояснюється постійними військовими діями на території 

країни. Але слід зазначити, що тотальна військова підготовка в умовах постійних 

бойових дій між різними ворожими структурами за можливість захопити владу в 

країні не буде такою ж ефективною, як в Ізраїлі, по-перше, через різний рівень 

економічного розвитку, а по-друге, через значне розходження в культурі. 

Військова доктрина Арабської Республіки Єгипет (АРЄ) базується на 

концепції “національної безпеки”, встановлює завдання ЗС. Підготовка рядових 

військових для єгипетських збройних сил за різними спеціальностями 

здійснюється в навчальних центрах або прямо у військових частинах [37]. 

Підготовка унтер-офіцерів проходить в спеціальних військових школах. Кадровий 

офіцерський склад сухопутних військ формується як з випускників військових 

коледжів та училищ, так і з-поміж осіб, які отримали цивільну вищу освіту, але 

додатково пройшли курс спеціальної підготовки. Також первинне офіцерське 

звання лейтенанта можуть отримати унтер-офіцери, які особливо відзначилися. 

Провідним вищим закладом військової освіти в Єгипті є академія генерального 

штабу ім. Г. А. Насера в Каїрі, де йде підготовка вищого командного складу 

збройних сил, вищих чиновників державного апарату, представників системи 

цивільної оборони. В академії представлені два факультети – військовий (вищий 

військовий коледж) і національної оборони (коледж національної оборони) [37]. 

У 1981 р. шість арабських країн – Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Оман і 

Саудівська Аравія – заснували РСАДПЗ – Раду співробітництва арабських держав 
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Перської затоки. В угоді про створення РСАДПЗ передбачалося, що “напад на 

будь-яку з цих країн розглядається як агресія проти всіх держав союзу” [74]. 

Регулярно проводяться спільні навчання: “Щит півострова” (сухопутні війська), 

“Сокіл півострова” (військово-повітряні сили і протиповітряна оборона), 

“Солідарність” (військово-морські сили). РСАДПЗ вживає заходів щодо прийняття 

єдиних програм підготовки військових кадрів. Вирішення цього завдання взяли на 

себе військова академія імені короля Абдель Азіза в Ер-Ріяді, військова академія 

імені шейха Заїда (ОАЕ) і військова академія Кувейту [74]. В межах ОАЕ для 

забезпечення військової освіти й отримання військових знань був створений ряд 

військових інститутів: Об'єднаний командно-штабний коледж, друга військова 

академія імені Зайеда, Морський коледж, Авіаційний Коледж Халіфа, школа 

медичних сестер, Військова школа Аль-Азар, Національний оборонний коледж. 

Таким чином, аналіз досвіду підготовки військовослужбовців у різних 

країнах світу свідчить про використання різних моделей військової освіти 

(рис. 1.5). У розвинених країнах (членах НАТО) переважає загальноосвітньо-

орієнтована модель підготовки військовослужбовців, яка вважається 

висококонкурентною, раціональною, гнучкою і сприяє підготовці універсального 

фахівця, всебічно розвиненої ерудованої особистості, патріотів своєї країни.  

До того ж така підготовка дозволяє випустити фахівця, корисного державі і в 

іншій, відмінній від військової, галузі. 

На сьогодні практично всі світові країни для обліку в державному секторі 

керуються Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в державному 

секторі, що налічують 27 стандартів і засновані на МСФЗ в частині, яка 

застосовується до бюджетної сфери (державного сектора). 

Сучасна світова система організації обліку суб'єктів державного сектора в 

цілому, і обліку витрат зокрема, передбачає два рівні регулювання обліку: 

зовнішній і внутрішній. Перший полягає у встановленні і прийнятті МСБОДС, а 

другий – в розробці національних стандартів та основних позицій методології та 

методики обліку, в тому числі порядку складання та подання звітності. 
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Рис. 1.5. Моделі підготовки військовослужбовців у світових державах  

Джерело: складено автором 

Країни/ 

регіони 

Модель 

військової 

освіти 

США 

Франція 

Німеччина 

Польща 

Росія 

Білорусь 

Ізраїль 

Єгипет 

РСАДПЗ 

 

З
аг

ал
ь
н

о
о
св

іт
н

ь
о

-о
р
іє

н
то

в
ан

а 
 

Порядок  

підготовки 

військовослужбовців 

Характеристика моделей підготовки військовослужбовців у різних країнах 

Отримання вищої цивільної освіти →  

Отримання військової освіти в спеціалізованих 

установах освіти →  

Перепідготовка і додаткова підготовка з визначеної 

спеціальності, підвищення кваліфікації 

Отримання освіти у військових навчальних 

закладах →  

Направлення молодших офіцерів в університети 

Бундесвера для отримання вищої цивільної освіти 

→  

Навчання на курсах офіцерів за родом військ →  

Перепідготовка, підвищення кваліфікації в академії 

Бундесвера 

Підготовка військовослужбовців у Військовому 

технічному університеті “Wojskowa Akademia 

Techniczna im. J.D. Browskiego w Warszawie” → 

паралельна військова і цивільна освіта 

З
аг

ал
ь
н

о
о
св

іт
н

ь
о

-

п
р
о
ф

ес
ій

н
а 

 

Отримання вищої освіти у вищих закладах освіти 

за спеціальністю і професійною кваліфікацією 

одночасно  

Поступова інтеграція військової освіти в цивільну 

освіту. Підготовка військових кадрів в закладах 

освіти на семи військових факультетах і чотирьох 

військових кафедрах при цивільних вищих 

закладах освіти Білорусі  

О
р
іє

н
то

в
ан

а 
н

а 
в
ій

сь
к
о
в
у
 

п
ід

го
то

в
к
у
 

Розподіл військової і цивільної освіти з 

домінуванням військового напряму. Тотальна 

військова підготовка  

Підготовка рядових військових в навчальних 

центрах, військових частинах, спеціальних 

військових школах. Підготовка офіцерів із 

випускників цих закладів, а також випускників 

цивільних вузів, але пройшовших спецпідготовку 

Єдині програми підготовки військових кадрів у 

військових академіях Саудовської Аравії, ОАЕ і 

Кувейті 



55 

Наявність зовнішнього та внутрішнього рівнів регулювання обліку 

забезпечує в цілому методологічну єдність бухгалтерського обліку суб'єктів 

державного сектора, а, значить, і співмірність облікової інформації як на мікро-, так 

і на макрорівні. В рамках МСБОДС виконується внутрішнє регулювання 

облікового процесу, але все-таки воно повністю знаходиться в зоні 

відповідальності суб'єктів державного сектора. 

Для досягнення ефективності впровадження міжнародних принципів обліку 

в державний сектор Лівії, доцільним буде вивчення досвіду організації цього 

процесу в зарубіжних країнах, зокрема тих, які домоглися формування ринкових 

відносин і побудували ефективно працюючий державний сектор (США, Ізраїль, 

Швейцарія, Франція, Німеччина, Канада, Австрія). Доцільно розглянути досвід 

обліку витрат в арабських державах. 

Особливий інтерес викликає історія розвитку бухгалтерського обліку в 

державному секторі США у зв'язку з постійним і послідовним формуванням 

стандартів обліку в бюджетній сфері. Ще в 1921 р. був прийнятий Акт “Про бюджет 

і бухгалтерський облік”, чинний і в наш час. “Синя книга”, яка за своєю суттю є 

кодексом бюджетного обліку, грає основоположну роль в бухгалтерському обліку 

та фінансовій звітності в державному секторі [7]. До вступу в силу в 1979 р. 

чергового документа NCGA – заяви 1, вона встановлювала стандарти бюджетного 

обліку, а наступні редакції “Синьої книги” давали рекомендації щодо їх 

практичного застосування [58]. 

Наприклад, в США, де основні принципи бухгалтерського обліку були 

прописані ще на початку ХІХ століття, для державних установ, включаючи освітні, 

існують стандарти бухгалтерського обліку, які затверджені Державною радою з 

бухгалтерського обліку (Governmental Accounting Standards Board – GASB) [7]. 

Бюро управління і бюджету США настійно рекомендує закладам вищої освіти 

дотримуватися стандартів управлінського обліку Cost Accounting Standards (CAS). 

Так, Circular A- 21 “Cost Principles for Institutions of Higher Education” (принципи 

обліку витрат освітніх установ) визначає принципи для встановлених витрат, може 

бути застосований до субсидій, контрактів та інших угод з установами освіти. 
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Мета стандарту DS-2 “Disclosure Statement Information for Cost Accounting 

Practices” (заява про розкриття інформації для бухгалтерського обліку витрат) – 

уточнення порядку обліку витрат [86]. Цим стандартом характеризується і 

визначається облік прямих і адміністративних витрат, а також методологія для 

кумулятивного виділення об'єктів і адміністративних витрат. Крім цього, деякі 

американські вузи розробили і прийняли власні стандарти по класифікації доходів 

і витрат, визначення складу річної звітності, ґрунтуючись на стандартах 

управлінського обліку установ освіти. 

Вважаємо за доцільне взяти до уваги розробку і практичну дієвість 

спеціальних стандартів в Лівії (за прикладом США) для обліку витрат, що 

дозволить систематизувати і структурувати витрати за єдиними принципами для 

всіх військових освітніх установ в Лівії. Такий крок дозволить в подальшому 

здійснювати аудит витрат і оцінювати ефективність використання бюджетних 

коштів, виділених на підготовку військовослужбовців. 

В Ізраїлі до державних компаній і установ вимоги про надання звітності 

суворіші, ніж для інших компаній. У бухгалтерському обліку в державному секторі 

застосовується тільки модифікований касовий метод визнання доходів і витрат (як 

і в Індонезії, Ірландії, Ісландії, Йорданії, Мексиці, Фінляндії, Хорватії, Швеції) 

[12, с. 242-244]. 

Основою бухгалтерського обліку в державному секторі Швейцарії в 1970-х 

була традиційна модель, побудована на використанні касового методу. У 2004 р. в 

Швейцарії прийняли рішення про впровадження повного пакета МСБОДС, а також 

бюджетування за методом нарахувань, що в 2005 р. знайшло відображення в Законі 

про фінансове управління [86]. Метод нарахувань впроваджено на федеральному 

рівні в 2007 р. З його допомогою відбувалося формування виконання бюджету, 

бухгалтерський облік і звітність.  

Через високу незалежність кантонів у Швейцарії, Гармонізована модель 

бухгалтерського обліку (ГМБУ) використовується тільки на федеральному рівні, а 

на рівні кантонів було прийнято рішення про внесення незначних змін в ГМБУ, 

таким чином з'явилася ГМБУ-2, в рамках якої кантони Женева, Цюріх, Берн і 
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Люцерн також взяли базові МСБОДС. Результати та досвід впровадження 

бухгалтерського обліку та бюджетування за методом нарахувань згідно з 

положеннями МСБОДС в бюджетній сфері Швейцарії свідчать про те, що 

рушійними факторами реформування є брак інформації фінансової звітності для 

обґрунтування рішень на рівні держави і зростаючий попит з боку уряду і 

суспільства на збільшення її якості, незадоволеність існуючою моделлю 

бухгалтерського обліку на федеральному рівні, а також розвиток МСБОДС і 

впровадження в міжнародну практику методів бюджетування, з переважним 

орієнтуванням на результат [86]. 

У Франції для обліку та звітності в державному секторі на сьогодні 

розроблені і практично впроваджені 15 стандартів, що включають Концепцію 

державного обліку, в якій наголошується на необхідності стандартизації, 

охарактеризовано основні підходи до регулювання і методологічні основи обліку. 

Ці стандарти відповідають основним принципам міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку в державному секторі, які обумовлені характером 

діяльності державних органів і відрізняють її від сфери приватного бізнесу. В 

основі системи бухгалтерського обліку в державному секторі Франції лежить метод 

нарахування, що дозволяє визначити ефективність управління. 

Досвід реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Франції 

показав наявність певних особливостей: реформа бюджетного законодавства 

передувала реформі методологічних основ бухгалтерського обліку в державному 

секторі; реформування бухгалтерського обліку в усіх секторах національної 

економіки відповідно до положень міжнародних стандартів проводилося 

одночасно, що забезпечило єдність методології і достовірність визначення 

макропоказників стану економіки, а значить і обґрунтованість управлінських 

рішень [45]. Досвід Франції свідчить про необхідність прийняття рішення про 

реформування бухгалтерського обліку в бюджетній сфері (так само, як і в 

комерційній) спочатку на державному рівні, шляхом прийняття необхідних 

законодавчих та нормативних актів. Адже застосування подвійного запису в 

бюджетному бухгалтерському обліку, особливо у військовій сфері, буде можливим 
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тільки після постанови про деяке розсекречення бюджетних витрат в цілому, і 

військового бюджету зокрема. 

У Німеччині в державному секторі рівень бюджетного обліку витрат дещо 

відстає від рівня приватного сектора і вільного ринку, оскільки в країні порівняно 

недавно визнали значну роль обліку витрат. Головна мета організації обліку витрат 

оборонного відомства Німеччини – збір всіх необхідних даних для формування 

ефективної системи обліку витрат; запорука високої якості інформації (її 

актуальності, прозорості, важливості, диференціювання, надійності і точності). 

Другорядні цілі включають: запобігання збору зайвих даних, які не підлягають 

використанню або аналізу, (так зване “кладовище даних”); побудова центрів збору 

даних і їх централізація; підвищення кваліфікації та мотивації співробітників, 

відповідальних за бухгалтерський облік; гарантія швидкого доступу до інформації 

на різних рівнях з дотриманням принципів “необхідного знання” і “дотримання 

таємниці” [45, с. 75]. 

Відносно методів і порядку обліку витрат, то в ФРН різні витрати 

розподіляють на три групи, а саме повні, часткові і особливі. У сукупність повних 

витрат включені всі елементи витрат, розраховані з метою зіставлення з даними в 

державному секторі, проведення економічного аналізу, формування ціноутворення 

і оформлення рахунків за послуги і продукцію, які надаються або пропонуються 

збройними силами бюджетному сектору або іншим споживачам. При визначенні 

часткових витрат виключаються окремі елементи вартості. Розрахунок таких 

витрат проводять для національних або міжнародних організацій (наприклад, 

ООН), державних установ і збройних сил – ґрунтуючись на угодах для подальшого 

спрощення розрахунків. Ще одна мета – це створення обумовленого рівня довіри 

між партнерами [45]. Особливі витрати розраховують залежно від цільового 

призначення. Визначення витрат для конкретних операцій і обслуговування (на 

основі реального споживання і витрат), витрат на персонал, закупівлі обладнання 

та інші витрати, формує базис для побудови прогнозу вартості, що застосовується 

при плануванні бюджету. 
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Німецький центр з обліку витрат щороку публікує цілий том (160 сторінок) і 

компакт-диск з аналогічним змістом, в яких наведені вартісні дані та рекомендації 

щодо їх застосування. Центр зобов'язується адресувати опубліковані рекомендації 

міністерству фінансів, парламенту, федеральній організації аудиту та іншим 

державним органам [45, с. 76]. 

Аналогічні вартісні дані характерні і для збройних сил, їх необхідно 

використовувати в якості загальної та однакової бази при розрахунках економічної 

ефективності і в економічних розслідуваннях. Вони служать базисом, як для 

складання прогнозу бюджету і планових показників, так і для цілей аудиту і 

контролю. Виділяють наступні завдання обліку витрат в оборонному відомстві: 

оцінка накладних витрат (від місця їх виникнення і до керівництва відомства); 

облік рівня інфляції і валютних обмінних ставок; обчислення витрат при вирішенні 

завдань, виконанні програм і здійсненні процесів, які важко піддаються 

фінансовому розрахунку (соціальне забезпечення, мотивація, боєготовність або 

рівень навичок і навчальної підготовки); змішані розрахунки витрат і видатків; 

облік змін або співвідношень між змінними і фіксованими витратами [45]. 

Досвід Канади свідчить про успішну адаптацію методології обліку 

корпорацій до особливостей державного сектору, що дозволило не тільки 

формувати державний і місцеві бюджети, а й вести облік їх складання і виконання. 

Нова адаптована система обліку була впроваджена на практиці ще з квітня 2001 р. 

[86]. Не дивлячись на передачу повної відповідальності міністерствам та іншим 

органам державної влади за бухгалтерський облік в цілому, відповідальність за 

операції за витратами лежить на Генеральному казначействі. 

Секретаріат Ради Казначейства Канади уклав перехідні протоколи з кожним 

міністерством, що стало основою переходу на нову систему обліку в бюджетній 

сфері. Стандарти, запропоновані Радою Казначейства, ґрунтувалися на стандартах 

бухгалтерського обліку державного сектору, які були випущені Канадським 

інститутом сертифікованих бухгалтерів [45]. На нормативному рівні передбачена 

можливість доповнення цих стандартів відповідно до потреб федерального уряду. 
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З метою наявності постійної інформації фінансового і управлінського 

характеру на рівні міністерств і федерального уряду в Канаді був опублікований 

документ “Звітність в державному секторі: на шляху до модернізації” у 

співавторстві представників секретаріату Ради Казначейства і Бюро генерального 

ревізора. На першому етапі поновлення процедури оприлюднення звітів, протягом 

2001-2002 рр. вона впроваджувалася факультативно, що дозволило надалі 

ефективно функціонувати міністерським і централізованим інформаційним 

системам при взаємному обміні даними. 

У 2002-2003 рр. в Канаді провели заміну облікової бази витрат на аналогічну, 

але з урахуванням нефінансових активів, що дозволило створювати консолідовану 

бухгалтерську звітність федерального уряду. Надалі були впроваджені в практику 

й інші зміни в облікові правила федерального уряду Канади (облік податкових 

надходжень за методом нарахування, облік різних зобов'язань, що стосуються 

майбутніх соціальних виплат державним службовцям, вимог корінних груп 

населення та відтворення довкілля) [86]. 

Вивчення досвіду Австрії показало, що для успішного реформування 

бухгалтерського обліку в державному секторі обов'язковим є включення до складу 

учасників реформування зацікавлених осіб, наявність громадської підтримки, 

дослідження думок професіоналів щодо важливих аспектів реформи, донесення 

інформації суспільству через засоби масової інформації, заохочення державних 

службовців з метою їх активізації і отримання знань для підготовки і впровадження 

реформ, забезпечення їх незворотності. 

Бухгалтерський облік у бюджетному секторі Єгипту ведеться згідно з 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі. Також 

розроблені і застосовуються Єгипетські стандарти бухгалтерського обліку, але 

фактично вони є перекладом на арабську мову міжнародних стандартів для 

бюджетної сфери. Голова Арабського товариства сертифікованих державних 

бухгалтерів (Йорданія) доктор Талал Абу-Газалех оголосив про випуск першої 

арабської версії Керівництва по впровадженню і застосуванню міжнародних 
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стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (Wiley) в 2017 році. Це 

перша книга такого роду в арабських країнах [167]. 

В Об'єднаних Арабських Еміратах МСБОДС були прийняті до практичного 

застосування в країні у 2015 р. [189]. 

Багато арабських урядів прийняли МСБОДС за основу і поступово працюють 

над прийняттям загальних стандартів в державному секторі. 

Глобалізація, впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності (в якості інформаційної бази управлінських рішень в 

державі і на міждержавному рівні) свідчить про те, що Лівія не може розвиватися 

окремо від міжнародної економіки, залишатися в стороні від світових новацій і 

раціональних рішень, що вимагає прийняття МСБОДС, в основі яких узагальнено 

найкращу світову практику обліку та звітності в бюджетній сфері. Ці стандарти 

можуть послужити ефективним інструментом інформаційного забезпечення 

управління країною, забезпечать комплексний підхід до формування системи 

обліку та фінансової політики. 

Реформуванню бухгалтерського обліку повинен передувати новий підхід до 

розуміння фінансової інформації в бюджетній сфері, що послужить базою для 

побудови сучасного осмислення процесів управління державними фінансами. 

Синхронне впровадження основних елементів системи бухгалтерського обліку, яка 

будується на міжнародних стандартах (це Національні стандарти бухгалтерського 

обліку в державному секторі Лівії, план рахунків бухгалтерського обліку), стане 

можливим за умови розробки необхідного методичного забезпечення, створення 

системи управління змінами та їх моніторингу в процесі реформування 

бухгалтерського обліку, належного навчання співробітників бухгалтерських служб 

і користувачів фінансової звітності державного сектору. 

Таким чином, на ефективність підготовки військовослужбовців значний 

вплив мають якісне і своєчасне матеріальне і фінансове забезпечення процесу 

освіти. Побудова сучасної системи військової освіти, сформованої з урахуванням 

новітніх технологій, вимагає значних сум витрат, модернізації навчально-

матеріальної бази, забезпечення гідного рівня оплати праці викладачів, наукових 
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співробітників, технічного персоналу, постійного підвищення їх кваліфікації 

відповідно до вимог часу. 

З метою формування і практичного впровадження системи обліку та аудиту 

витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії, за основу взято МСБОДС і 

досвід України в цих питаннях, оскільки крім стандартів необхідна розробка 

великої кількості нормативних документів, включаючи План рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, інструкцію по складанню 

кошторису, типовий наказ про облікову політику, типові регістри бухгалтерського 

обліку, методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту в 

бюджетній сфері, типове положення про підрозділ внутрішнього аудиту [141]. 

Такий варіант вважаємо раціональним, оскільки Україна має значний досвід у 

побудові та раціоналізації обліку в бюджетній сфері; на сьогодні використовуються 

на практиці міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі, 

розроблені, затверджені і фактично застосовуються національні стандарти 

бухгалтерського обліку в державному секторі. Запозичення українського досвіду 

для Лівії є можливим також з тієї причини, що країна на даний момент перебуває 

на початковому етапі побудови власної системи бухгалтерського обліку (як і 

Україна після розпаду СРСР). Необхідно відзначити, що підготовка 

військовослужбовців в Лівії ведеться виключно в державних установах військової 

освіти. На доцільність вивчення українського досвіду формування системи обліку 

і аудиту витрат у державному секторі при підготовці військовослужбовців вказує 

ряд факторів (рис. 1.6). 

По-перше, на сьогодні в Лівії, як і в Україні до 2001 року, в бухгалтерському 

обліку в державному секторі не застосовується подвійний запис, що пов'язано з 

наявністю грифа “секретно” на інформації щодо складання бюджету, його 

розподілу, зокрема, для військової галузі і для підготовки військовослужбовців. 

Україна пройшла цей етап, у 2000 р. на державному рівні було прийнято рішення 

про застосування подвійного запису в бухгалтерському обліку у військовій галузі, 

а для цього знадобилося розсекречення встановленої інформації, яка раніше 

становила державну таємницю. При цьому, участь в процесах реформування 
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бухгалтерського обліку в бюджетній сфері в цілому, і у військових освітніх 

установах зокрема, брали не тільки теоретики, вчені, а й бухгалтери-практики в 

бюджетній сфері. 

 

Рис. 1.6. Фактори доцільності застосування досвіду України для формування 

системи бухгалтерського обліку і аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців у Лівії 

Джерело: виокремлено автором  

 

Фактори доцільності застосування досвіду України 

У Лівії в бюджетній сфері не 

застосовується подвійний запис. В 

Україні застосування подвійного 

запису розпочалося у 2001р.  

В Україні напрацьовано досвід 

формування та ведення 

бухгалтерського обліку і аудиту на 

основі міжнародних стандартів 

Розробка перших дев’яти 

НП(С)БОДС в Україні на основі 

МСБОДС у результаті реалізації 

Стратегії модернізації системи 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі України на 

2007-2015 рр.  

Як результат виконання плану 

заходів з модернізації системи 

бухгалтерського обліку в 

держсекторі на 2016-2018 рр. – 

використання з 2017 р. Нового 

Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі і 

розробка ще одинадцяти 

НП(С)БОДС Наявність в Україні окремого 

НП(С)БОДС 135 “Витрати” не 

передбаченого в МСБОДС 
Впровадження сучасної системи 

надання електронної звітності в 

бюджетній сфері 

Порівняно невисока вартість 

підготовки військовослужбовців в 

Україні (у порівнянні з 

розвиненими країнами)  

На території Лівії, як і в Україні, 

ведуться бойові дії. Лівія, як і 

Україна, не належить до 

високорозвинених та багатих країн 

В Україні у 2011 р. затверджені і 

застосовуються на практиці 

Національні стандарти 

внутрішнього аудиту для 

державного сектора 

Практичне впровадження системи 

внутрішнього аудиту в Збройних 

силах України за європейським 

зразком 
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По-друге, в Україні бухгалтерський облік в комерційній сфері ведеться з 

урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з 2000 р., на підставі 

чого напрацьовано відповідний досвід для подальшого введення МСБОДС. 

По-третє, в Україні, як і в інших країнах світу, першопричиною і основою 

вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в державному секторі в нинішніх 

умовах стало впровадження МСБОДС, які розробляються Комітетом з питань 

державного сектора Міжнародної федерації бухгалтерів. Реформування обліку в 

бюджетній сфері України почалася з прийняття Постанови КМУ № 34 від 

16.01.2007 р. “Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського 

обліку в державному секторі України на 2007-2015 роки” [127]. Реалізація Стратегії 

привела до прийняття і введення в дію до 2015 р. дев'яти НП(С)БОДС. 

По-четверте, для досягнення кінцевої мети реалізації Стратегії модернізації 

бухгалтерського обліку в державному секторі Міністерство фінансів затвердило 

“План заходів з модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

на 2016-2018 роки”, згідно з яким з початку 2017 р. почали використовувати План 

рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі і ще одинадцять 

НП(С)БОДС, включаючи НП(С)БОДС 135 “Витрати”. 

По-п'яте, для Лівії перенесення досвіду України з обліку і аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців доцільне також через наявність окремого 

НП(С)БОДС 135 “Витрати”, хоча в МСБОДС аналогічного стандарту немає. 

По-шосте, в Україні в 2011 р. затверджені і практично використовуються 

Національні стандарти внутрішнього аудиту (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28 вересня 2011 року № 1001 [26], накази Міністерства фінансів 

України № 1217 від 29 вересня 2011 р. [48] і № 1247 від 4 жовтня 2011 р. [111]). 

Також доцільним буде застосування українського досвіду щодо інформування 

постійних користувачів (бухгалтерів і аудиторів державних установ) про актуальну 

інформацію у цій сфері. Наприклад, в Україні роз'яснення щодо організації та 

здійснення діяльності з внутрішнього аудиту постійно висвітлюються у журналах 

“Фінансовий контроль” і “Державний бухгалтер & аудитор”, а також публікуються 
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на сайті Державної аудиторської служби України в рубриці “Внутрішній контроль 

та внутрішній аудит в державному секторі”. 

По-сьоме, у Збройних силах України розпочався процес впровадження 

системи внутрішнього аудиту за європейським прикладом, який передбачає 

відповідальність кожного керівника за процеси, що знаходяться під його 

безпосереднім керівництвом. У цих процесах Міністерство оборони України 

консультували фахівці Нідерландів і Великобританії. 

По-восьме, в Україні на сьогодні вже створена система надання електронної 

звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, 

а також консолідація фінансової звітності, складені відповідно до НП(С)БОДС. 

По-дев'яте, дослідження та застосування українського досвіду обліку та 

аудиту витрат на підготовку військовослужбовців для Лівії вважаємо за можливе 

через відносно невисоку ціну такої підготовки в Україні в порівнянні з країнами 

ЄС, США, Ізраїлем або іншими розвиненими державами. 

По-десяте, Україна сьогодні, як і Лівія, характеризується наявністю 

військових дій на власній території, а також не є високорозвиненою і багатою 

країною на кшталт країн ЄС, США, Японії, але активно будує цілі для отримання 

такого статусу і розробляє шляхи їх досягнення. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку та впровадження 

внутрішнього аудиту в державному секторі Лівії на підставі впровадження 

міжнародних стандартів і розробки національних стандартів з використанням 

українського досвіду, створить можливість значно наблизити розкриття інформації 

в лівійській фінансовій звітності суб'єктів державного сектора до вимог 

міжнародних стандартів. Але реалії Лівії вимагають дієвої гармонізації 

бухгалтерського обліку в державному секторі з міжнародними стандартами, а 

також впровадження власних норм, з огляду на специфіку фінансово-господарської 

діяльності бюджетних установ. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Проаналізувавши генезис і сутність понять “видатки”, “витрати”, 

“затрати”, можна зробити висновок, що перші два часто вживаються як синоніми. 

Вивчення різних авторських підходів показало, що термін “витрати” в більшій мірі 

використовується у бухгалтерському обліку, а “затрати” – у фінансовій сфері. 

Витрати – це частина витрачених коштів, пов'язана з отриманням доходу протягом 

звітного періоду, яка втратила здатність приносити дохід у майбутньому, а затрати 

– це ресурси, витрачені в процесі діяльності і віднесені на певний звітний період. 

2. Вивчення сутності та складу витрат бюджетних організацій дозволило 

показати їх структуру і запропонувати авторське визначення витрат бюджетних 

організацій. Запропоновано трактувати витрати 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. 

3. Оскільки підготовка військових здійснюється в бюджетних освітніх 

установах, то сутність витрат на підготовку військовослужбовців необхідно 

трактувати з позицій бухгалтерського обліку в державному секторі. Запропоновано 

класифікацію витрат в бюджетних освітніх установах, серед напрямків якої поділ 

витрат на прямі і непрямі, касові і фактичні, довгострокові і короткострокові, 

витрати за обмінними і необмінним операціями, за статтями бюджетної 

класифікації тощо. 

4. Аналіз статистичних даних про військові витрати по деяких країнах світу 

свідчить про нерівномірний розподіл таких витрат. Лідером за вартістю таких 

витрат і частки в загальній їх сумі є США (610 млрд дол США та 35 %). Частка Лівії 

(як і України) в цій структурі дорівнює 0,2 %. Структура витрат на підготовку 

військовослужбовців в Україні за даними наукових досліджень характеризується 

наступними показниками: 49 % - на грошове забезпечення навчання курсанта; 

33,5 % – на заробітну плату; 1,8 % – на утримання та експлуатацію озброєння і 
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військової техніки; 1,2 % – на придбання паливно-мастильних матеріалів; 13,3 % – 

інші витрати. За експертними оцінками на підставі ряду військових навчальних 

закладів Лівії 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 %) і локальне технічне 

обслуговування (11,09 %), тоді як у навчальних центрах – витрати на освіту і 

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

витрати на харчування (13,58 %). 

5. Вивчення складу, особливостей, структури витрат на підготовку 

військовослужбовців дозволило запропонувати для використання в Лівії їх 

класифікацію за двома напрямками – за економічним змістом (загальні і витрати 

суб'єктів державного сектору) і з позицій бухгалтерського обліку (за характером 

зв'язку з об'єктом обліку (прямі і непрямі), за статтями витрат і за центрами витрат). 

Витрати за статтями доцільно розділити на три групи: на матеріально-технічне 

забезпечення, на проведення навчання, на оплату праці; серед центрів витрат 

виділені: теоретичне навчання; центр практичних занять; лабораторія; бібліотека; 

їдальня; ресторан; центри відпочинку офіцерів, сержантів, солдат; гуртожиток для 

студентів; транспортний відділ, фінансовий відділ, адміністрація, відділ спорту. 

6. Аналіз міжнародного досвіду підготовки кадрів військовослужбовців 

показав, що в ряді країн (США, Франція, Німеччина, Польща, Росія, Білорусь, 

Ізраїль, Єгипет, країни РСАДПЗ – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська 

Аравія) накопичено істотний позитивний досвід. Для Лівії вважаємо за доцільне 

використовувати досвід підготовки військовослужбовців в розвинених країнах (які 

є членами НАТО), оскільки результатом такої підготовки (на основі 

загальноосвітньо-орієнтованої моделі з постійним підвищенням кваліфікації) є 

універсальний, всебічно розвинений, ерудований фахівець, професіонал не тільки 

у військовій справі, але і в певній суспільній галузі. 

7. Дослідження міжнародного досвіду обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців на прикладі США, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, Німеччини, 

Канади, Австрії, Єгипту, ОАЕ дозволило сформулювати найбільш доцільний 
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досвід для Лівії, зокрема, застосування методу нарахувань, використання в 

навчальних закладах власних стандартів обліку та звітності (з досвіду США), 

класифікації витрат. 

8. Облік витрат на підготовку військовослужбовців у багатьох країнах світу 

ведеться згідно МСБОДС. Впровадження МСБОДС в практику бухгалтерського 

обліку в державному секторі Лівії вважаємо необхідним і обов'язковим з 

урахуванням національних особливостей з розробкою власних стандартів на 

підставі міжнародних. 

9. Обґрунтовано доцільність застосування для Лівії досвіду України у 

питаннях обліку та аудиту витрат на підготовку військовослужбовців, виходячи з 

ряду причин: застосування подвійного запису в українських бюджетних установах 

з 2001 р. (у Лівії це питання ще не вирішене); значний досвід України у формуванні 

та веденні бухгалтерського обліку та аудиту на підставі міжнародних стандартів; 

наявність в Україні національних стандартів бухгалтерського обліку в державному 

секторі, серед яких окремий НП(С)БОДС 135 “Витрати”; затвердження і практичне 

застосування Національних стандартів внутрішнього аудиту для державного 

сектора, в тому числі у збройних силах України. 

Результати першого розділу розкриті в роботах автора [137; 139; 140; 144; 

149; 150; 174]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ЛІВІЇ  

 

2.1. Методика обліку витрат на підготовку військовослужбовців  

 

Сучасний бухгалтерський облік витрат у державному секторі, в першу чергу, 

в бюджетних установах соціального комплексу, можна охарактеризувати як 

визначення результату руху коштів, що надходять із загального та спеціального 

фондів бюджету здійснення діяльності цих установ. Бухгалтерський облік в 

бюджетних установах має ряд специфічних особливостей, які необхідно 

враховувати при розробці шляхів вдосконалення обліку витрат у військових 

освітніх установах Лівії (рис. 2.1). Вважаємо, що найбільш значущою відмінністю 

є використання спеціального Плану рахунків, що включає в себе бюджетну 

класифікацію. 

 

Рис. 2.1. Специфічні особливості бухгалтерського обліку в бюджетній сфері 

Джерело: систематизовано автором відповідно до [5; 13] 

Специфічні особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації; 

окремий деталізований облік отриманих асигнувань із бюджетів різних рівнів і власних 

надходжень (відмітимо, що в Україні відповідно до нового Плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, кошти загального та спеціального фонду 

обліковуються на одному рахунку, але для їх деталізованого відображення необхідно 

вводити аналітичні рахунки); 

розподіл обліку витрат за джерелами покриття; 

окремо ведеться облік касових та фактичних витрат; 

контроль виконання кошторису витрат і доходів; 

сувора відповідність обліку і звітності вимогам законодавства в бюджетній сфері 

галузева специфіка обліку в установах культури, освіти, охорони здоров’я тощо 

відсутність передоплати за товари, роботи, послуги 
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Підготовка військовослужбовців здійснюється у бюджетних установах 

освіти і може здійснюватися як на бюджетній основі, так і на контрактній (навчання 

оплачує студент). Надання платних послуг військовими закладами освіти, як і 

іншими бюджетними установами, здійснюється в чітко визначених законодавством 

межах, кошти від цих послуг зараховуються до спеціального фонду установи. 

Платні послуги включають надання в оренду приміщень та інших основних засобів, 

виконання науково-дослідних та інших робіт на замовлення різних організацій 

тощо. Тобто бюджетні установи отримують кошти з двох основних джерел: із 

бюджету на виконання своїх статутних завдань (кошти загального фонду) і кошти 

як доходи від надання платних послуг, у разі їх наявності (кошти спеціального 

фонду). Кошти загального і спеціального фондів – це кошти бюджетні, вони строго 

плануються і витрачаються відповідно до затверджених кошторисів [13; 46; 141; 

155; 160]. В системі бухгалтерського обліку надання платних державних послуг 

потребує рішення завдань визначення та відображення в обліку витрат бюджетних 

навчальних закладів і калькулювання собівартості їхніх послуг. 

Необхідно відзначити, що незалежно від сфери діяльності, методи обліку 

витрат характеризуються способами узагальнення витрат за складом, змістом, 

призначенням, місцями виникнення, центрами відповідальності, за видами 

продукції, робіт або послуг. Світова практика обліку витрат і доходів в державному 

секторі визнає існування чотирьох основних методів, на яких базуються облікові 

системи країн [184]: 

1) касовий метод – метод, за яким операції визнаються в момент здійснення, 

доходи (витрати) від операцій визнають в момент отримання або сплати грошових 

коштів; 

2) модифікований касовий метод – доходи враховуються в момент, коли вони 

заробляються, нараховуються або перераховуються, а витрати – в момент 

замовлення товару / послуги; 

3) метод нарахування – доходи і витрати визнаються в той період, коли 

відбуваються події, в момент нарахування відповідних доходів і витрат незалежно 

від терміну сплати або отримання грошових коштів; 



71 

 

4) модифікований метод нарахування – враховує певні об'єкти обліку за 

касовим методом, а інші – за методом нарахування. 

У загальноприйнятій практиці бухгалтерського обліку для визначення 

собівартості як продукції, так і послуг, виділяють наступні методи калькулювання 

[27; 56, 161]: позамовний; попередільний; попроцесний (простий); нормативний. Їх 

характеристика і найбільш поширені сфери застосування наведені в Додатку Ж 

(табл. Ж.1).  

Починаючи з середини і до кінця ХХ століття облік витрат розглядається як 

елемент сучасного управлінського обліку. Тому знайшли своє застосування 

закордонні методи калькулювання собівартості продукції і / або робіт, серед них 

найбільш популярні: “стандарт-кост”, “директ-костинг”, “таргет-костинг” і 

“кайзен-костинг”. Ці методи спрямовані на забезпечення раціонального 

використання ресурсів та стратегічне управління з метою досягнення цільової 

собівартості продукції і / або послуг. Коротка характеристика і можливі сфери 

застосування даних методів обліку витрат наведені в Додатку Ж (табл. Ж.2). 

Об'єктом обліку витрат при підготовці військовослужбовців виступають 

місця їх утворення, наприклад, установи освіти, структурні підрозділи цих установ 

(факультети, кафедри, наукові відділи, лабораторії тощо), а також види послуг. Під 

об'єктом калькулювання розуміють окремий вид послуги, з певною споживчою 

вартістю [27; 155] (підготовка студента певної спеціальності, практична підготовка 

військових кадрів). 

Вважаємо позамовний метод, із перерахованих вище методів, прийнятним 

для використання в установах освіти. Для військових освітніх установ сутність 

цього методу полягає в тому, що розмір прямих витрат на навчання одного 

курсанта враховується в розрізі прийнятих статей калькуляції за окремими 

спеціальностями або формами навчання. Інші витрати враховуються по місцях 

виникнення і включаються в собівартість окремих замовлень відповідно до 

встановленої бази (ставки) розподілу [5; 56; 155]. 

Стосовно військових освітніх установ замовленням виступає курс, що 

складається зі студентів відповідних спеціальностей, термінів і форм навчання. 
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Витрати установ освіти з навчання формуються і розподіляються між усіма 

курсами, а потім в кінці кожного навчального року калькулюють собівартість 

навчання одного студента, а в кінці всього терміну навчання – собівартість 

навчання одного фахівця. З метою забезпечення правильності віднесення витрат 

при позамовному методі повинен бути організований належний контроль за 

правильним оформленням первинних документів. 

Всі суб'єкти державного сектора в багатьох країнах, крім державних 

комерційних підприємств, ведуть облік на підставі МСБОДС. Згідно з МСБОДС, 

бухгалтерський облік доходів, витрат, активів бюджетних установ ведеться за 

методом нарахування, який передбачає, що усі операції, події, доходи і витрати 

визнаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів [59; 155]. Ця ситуація вимагає переходу на нові стандарти і 

обумовлює необхідність застосування методу нарахування в обліку військових 

бюджетних установ Лівії. 

Дорошенко О. О. виділяє переваги методу нарахувань, зокрема, 

пріоритетність у розробці та практичному застосуванні національних стандартів 

обліку; розширення управлінських можливостей в установі; можливість переходу 

на довгострокове планування і прогнозування бюджетних програм; фінансова 

звітність містить інформацію не тільки про минулі операції, але і про ті, які 

пов'язані з виплатою і отриманням грошових коштів у майбутньому; 

пріоритетність даного методу в розробці та практичному застосуванні 

НП(С)БОДС; економія часу, протягом якого гроші знаходяться в обороті 

[32, с. 907]. 

Наприклад, в Україні для обліку доходів і витрат бюджетних установ 

застосовують поєднання двох методів. Облік доходів загального фонду бюджетних 

установ ведеться за касовим методом, тоді як витрати загального фонду і доходи, 

витрати спеціального фонду – за методом нарахувань. Виходячи з цього, вчені 

вважають, що в Україні для обліку доходів і витрат бюджетних установ 

використовують модифікований метод нарахувань [42, с. 8-9]. Слід звернути увагу, 

що за нормами частини 6 статті 6 Закону України [104] регулювання питань 
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методології бухгалтерського обліку здійснюється централізовано Мінфіном, а 

галузеві особливості застосування НП(С)БОДС у формі методичних рекомендацій 

щодо їх застосування можуть встановлюватися міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади. 

Відповідно до пункту 2 статті 56 Бюджетного кодексу України “державні 

установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів із 

ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів 

України” [14, п. 2, ст. 56], а також національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 

В Україні станом на грудень 2018 року прийнято і використовується 20 

НП(С)БОДС на відміну від 27 міжнародних. У цілому в Україні НП(С)БОДС 

відповідають міжнародним, проте деякі суттєві відмінності між ними існують 

(табл. 2.1). Облік витрат у державному секторі України регулює НП(С)БОДС 135 

“Витрати”. Міжнародні стандарти регулюють лише облік витрат на позики 

(МСБОДС 5). 

НП(С)БОДС 101 розглядає витрати як “зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу” [80], не визнаючи при цьому витратами знецінення активів, як 

це передбачено в МСБОДС 1, МСБОДС 5.  

Облік витрат розкритий ширше в НП(С)БОДС 135 у розрізі обмінних та 

необмінних операцій, але в ньому не розглядаються витрати на позики, що 

регулюються міжнародними стандартами. 

Згідно з НП(С)БОДС 124 “Доходи” [81] “необмінна операція – це 

господарська операція, яка не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін 

на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов; 

обмінна операція – це господарська операція з продажу / придбання активів в обмін 

на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення зобов'язань”. 

 

 



74 

 

Таблиця 2.1 

Відповідність НП (С) БОДС і МСБОДС 

НП (С)БОДС  МСБОДС  

№  Назва стандарту №  Назва стандарту 

101 Подання фінансової звітності 

1 Подання фінансових звітів 

2 Звіт про рух грошових коштів 

8 
Фінансова звітність про частки у спільних 

підприємствах 

14 Події після дати звітності 

20 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін 

24 
Представлення у фінансових звітах інформації 

про виконання бюджетів 

102 
Консолідована фінансова 

звітність 

6 
Консолідовані фінансові звіти та облік 

контрольованих суб’єктів господарювання 

22 
Розкриття фінансової інформації про загальний 

державний сектор 

103 
Фінансова звітність за 

сегментами 
18 Звітність за сегментами 

105 
Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції 
10 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 

121 Основні засоби 17 Основні засоби 

122 Нематеріальні активи - - 

123 Запаси 12 Запаси 

124 Доходи 

9 Дохід від операцій обміну 

23 
Дохід від необмінних операцій (податки та 

трансферти) 

125 
Зміни облікових оцінок та 

виправлення помилок 
3 

Чистий надлишок або дефіцит за період, суттєві 

помилки та зміни в обліковій політиці 

126 Оренда 13 Оренда 

127 Зменшення корисності активів 

21 
Зменшення корисності активів, які не генерують 

грошові кошти 

26 
Зменшення корисності активів, які генерують 

грошові кошти 

128 Зобов’язання 19 Резерви, умовні зобов'язання і умовні активи 

129 Інвестиційна нерухомість 16 Інвестиційна нерухомість 

130 Вплив зміни валютних курсів 4 Вплив змін валютних курсів 

131 Будівельні контракти 11 Будівельні контракти 

132 Виплати працівникам 25 Виплати працівникам 

133 Фінансові інвестиції 7 Облік інвестицій в асоційовані компанії 

134 Фінансові інструменти 15 
Фінансові інструменти: розкриття та подання 

інформації 

135 Витрати 5 Витрати на позики 

136 Біологічні активи 27 Сільське господарство  

Джерело: складено автором на основі НП(С)БОДС і МСБОДС 
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На рис. 2.2 схематично представлено елементи витрат за обмінними і 

необмінним операціями. 

 

Рис. 2.2. Елементи витрат за обмінними та необмінними операціями  

Джерело: складено автором відповідно до НП(С)БОДС 135 [83] 

 

До 2017 р. ведення обліку бюджетних установ здійснювалося на рахунках 

бухгалтерського обліку відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 р. № 611 [92]. З 1 січня 2017 р. 

бюджетні установи в практиці бухгалтерського обліку використовують План 

рахунків [93] і Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі [109]. Однак, з огляду на галузеві особливості, при 

необхідності міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї 

компетенції можуть розробити власні методичні рекомендації про порядок 

застосування Плану рахунків у підпорядкованих їм установах. 

Витрати суб’єктів державного сектора для цілей бухгалтерського обліку 

Складові елементи витрат  

за обмінними операціями  

оплата праці (заробітна плата, грошове 

забезпечення військовослужбовців); 

відрахування на соціальні заходи; 

матеріальні витрати (матеріали, інвентар, 

обладнання. медикаменти, продукти харчування 

та ін.); 

Амортизація необоротних активів; 

фінансові витрати (витрати суб’єкта державного 

сектора на позики: відсотки за користування 

кредитами, премія або дисконт за цінними 

паперами, витрати на обслуговування боргу та 

ін.); 

інші витрати за обмінними операціями (курсова 

різниця, витрати, пов’язані з реалізацією активів, 

уцінка активів, втрати від зменшення корисності 

активів та ін.) 

Складові елементи витрат  

за необмінними операціями  

трансферти (субсидії, 

гранти, соціальні виплати 

та ін.); 

інші витрати за обмінними 

операціями (витрати, 

пов’язані з передачею 

активів суб’єктами 

державного сектору 

господарюючим суб’єктам, 

фізичним особам, іншим 

суб’єктам державного 

сектору для виконання 

цільових заходів, списана 

дебіторська 

заборгованість, 

неповернення депозитів 

тощо). 
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Нова система бухгалтерського обліку, яка базується на НП(С)БОДС, 

концептуально ґрунтується на методологічних принципах обліку підприємницької 

діяльності. Вона відображає рух і фактичний стан активів і зобов'язань, а також 

досягнутий рівень доходів і витрат на певну дату, які є вираженням в 

бухгалтерському обліку реалізації певних господарських процесів. 

Для відображення в обліку витрат бюджетних організацій використовують 

рахунки класу 8, побудовані за видами діяльності, які представлені сімома 

рахунками і призначені для відображення інформації про витрати за обмінними і 

необмінним операціями (Додаток К). Склад витрат та порядок їх визнання 

визначаються відповідними НП(С)БОДС. 

Бухгалтерський облік витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії дуже 

тривалий час мав багато спільного з бухгалтерським обліком в країнах колишнього 

СРСР, оскільки значна частина військових кадрів проходила навчання на його 

територіях. У Лівії військовослужбовці проходять підготовку тільки в бюджетних 

військових освітніх установах коштом державного фінансування. На платній 

основі навчають в основному іноземців. 

Після революції 2011 року вся законодавча і нормативна база Лівії була 

знищена, в тому числі щодо бухгалтерського обліку в державному секторі. На 

сучасному етапі методологія і організація бухгалтерського обліку ґрунтується на 

Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку в державному секторі, але не 

застосовується подвійний запис, не розроблені власні правила ведення 

бухгалтерського обліку та аудиту в державному секторі, відсутні національні 

положення бухгалтерського обліку та аудиту в державному секторі, в тому числі 

обліку й аудиту витрат, не впроваджено сучасну систему надання електронної 

звітності в бюджетній сфері. Тому необхідно розробити методику обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців у військових освітніх установах Лівії. Як 

обґрунтовано раніше, для цього доцільно використовувати досвід України. 

У Лівії, як і в багатьох європейських країнах, основними видами ресурсів, які 

складають сукупність витрат на підготовку військовослужбовців є: 

– матеріальні (техніка, озброєння, будівлі, військове майно та ін.); 
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– фінансові (бюджетні кошти, що виділяються з державного бюджету і 

позабюджетні кошти на поточний рік); 

– трудові (професорсько-викладацький склад, керівний і обслуговуючий 

персонал). 

Побудова методики обліку витрат на підготовку військових кадрів у Лівії 

передбачає кілька етапів: 

1) класифікація витрат на навчання; 

2) приведення їх до єдиної вартісної формі (визначається в лівійських 

динарах) з урахуванням необхідного дисконтування при необхідності 

прогнозування на наступні періоди. 

3) коригування витрат відповідно до специфіки навчання за різними 

спеціальностями. 

Рішення трьох поставлених завдань викликає певні труднощі. Так, найменш 

складним є рішення першого етапу – тобто класифікація витрат, яка запропонована 

в п. 1.2. Складність полягає у правильному визначенні витрат, що непрямо 

впливають на процес підготовки військовослужбовців. 

Досить проблемний момент в обліку витрат – їх приведення до єдиної 

вартісної форми. Пояснюється це, в першу чергу, необхідністю визначення 

амортизації основних засобів, зокрема, озброєння і військової техніки. Складність 

викликає і облік витрат подвійного призначення – тобто витрат, пов'язаних в 

основному з проведенням польових занять на полігонах, практикою в частинах та 

інших занять поза самим військово-навчальним закладом. 

Істотна невизначеність виникає і при визначенні приватних витрат для 

навчання за конкретною окремою спеціальністю відповідно до державних 

стандартів. Адже кількість спеціальностей підготовки кадрових офіцерів – десятки. 

Крім підготовки за спеціальностями, навчання проводиться і відповідно до 

спеціалізації. Все це передбачає певне усереднення і відповідні помилки в оцінках 

вартості навчання. 

У військових освітніх установах Лівії застосовують кілька основних методів 

обліку витрат на підготовку військовослужбовців [56; 142; 155]. 
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1. Метод сумарних витрат. При наданні послуг враховують усі витрати всіх 

елементів: будь-то матеріальні витрати, або заробітна плата, прямі або непрямі, 

змінні або фіксовані елементи. Отже, цей метод заснований на принципі повного 

охоплення і відшкодування витрат. 

2. Метод обліку прямих витрат. Собівартість одиниці послуг відповідно до 

цього методу визначається тільки прямими витратами (матеріали, витрати праці, 

виробничі елементи), які легко віднести на одиницю продукції (послугу). Разом з 

тим непрямі витрати не відносять на одиницю продукції, але показують у звіті про 

прибутки та витрати. 

3. Метод змінних витрат. Собівартість одиниці продукції визначається 

відповідно до змінних витрат, які змінюються в залежності від обсягу наданих 

послуг і виконаних робіт. Водночас прямі витрати не включені в цю вартість, але 

показані у звіті про прибутки та збитки. Отже, цей метод заснований на часткове 

врахування витрат. 

4. Метод невикористаних витрат. Собівартість одиниці продукції (послуги) 

визначається відповідно до вартості елементів змінних витрат, а також певного 

відсотка постійних витрат, які враховують невикористану електроенергію. Або ж 

витрати на невикористану електроенергію не відносяться на собівартість одиниці 

продукції, але показані у звіті про прибутки та збитки. Отже, собівартість одиниці 

освітньої продукції порівнянна з використаним обсягом фіксованих витрат. 

Удосконалення методів обліку витрат на підготовку військовослужбовців у 

Лівії має носити негайний характер. Це пояснюється тим, що грошові потоки з 

державного бюджету не контролюються, не проводиться аналіз їх ефективності. У 

реальності, чи не єдиною причиною, по якій може бути проведена перевірка 

використання бюджетних коштів, є практично стовідсоткове нецільове їх 

використання. 

З метою удосконалення обліку витрат на підготовку військових кадрів у 

військових освітніх установах Лівії пропонується спочатку структурувати витрати 

за центрами їх виникнення та видами діяльності: 
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1) утримання бібліотечних фондів, навчального обладнання (книги, меблі, 

техніка та інші електронні прилади); 

2) обладнання навчальних класів; 

3) обладнання кабінетів співробітників; 

4) обладнання кафе, їдалень; 

5) облаштування центру відпочинку офіцерів; 

6) облаштування центру відпочинку сержантів і солдатів; 

7) обладнання медичних кабінетів; 

8) лабораторне обладнання; 

9) практичне навчання за межами навчального закладу; 

10) теоретичне навчання (семінари, тренінги, наради) як на території, так і за 

межами навчальних центрів; 

11) субсидії, допомога – фінансова і в натуральній формі; 

12) оплата праці викладачів (заробітна плата, бонуси, пенсія); 

13) стипендія студентів; 

14) витрати на адміністративне управління. 

Вивчення світового та українського досвіду з методології обліку витрат у 

державному секторі показало, що в Лівії також необхідно переходити на 

використання методу нарахування, при якому всі операції визнаються за фактом їх 

здійснення незалежно від фактичного часу надходження і виплати грошових 

коштів, пов'язаних з ними. 

З урахуванням витрат на підготовку військовослужбовців у Лівії доцільним 

буде використання методу обліку витрат на основі функцій. Тобто пропонується 

широке застосування методів АВС/АВМ/АВВ (Activity Based Costing/Activity 

Based Management/Activity Based Budgeting) [20; 27]. 

АВС-калькулювання в плані підготовки військовослужбовців розуміємо як 

метод калькулювання, що передбачає спочатку групування накладних витрат за 

основними видами діяльності, а потім розподіл їх між військовими 

спеціальностями, виходячи з того, які види діяльності (послуги) потрібні для 

підготовки військовослужбовця певної спеціальності.  
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Вважаємо, що АВС-метод заснований на тому, що підготовка 

військовослужбовців – не причина виникнення витрат, а причина операцій (робіт, 

послуг), в результаті яких і були здійснені витрати. Облік за центрами витрат 

акцентує більшою мірою увагу на те, що створює витрати, і меншою мірою на те, 

як вони розподіляються. 

В основі ABC-аналізу лежить правило Парето або принцип 80/20, згідно з 

яким 20 % зусиль забезпечують 80 % результату, а решта 20 % результату 

досягається 80 % зусиль. Метод направлений на виявлення найбільш продуктивних 

видів діяльності, доцільність здійснення яких буде економічно виправданою [27]. 

Таким чином, основними етапами розробки системи АВС-калькулювання 

витрат на підготовку військовослужбовців будуть [165]: 

– виявлення основних видів діяльності, які мають місце у військовому 

навчальному закладі; 

– розподіл витрат за центрами витрат для кожного виду діяльності; 

– визначення фактора витрат для кожного виду діяльності; 

– розподіл витрат, пов'язаних з видами діяльності, по об'єктах витрат 

діленням суми накладних витрат по кожній функції (виду діяльності) на кількісне 

значення відповідного носія витрат (види військових спеціальностей і кількість 

курсантів з кожної спеціальності); 

– визначення собівартості підготовки військовослужбовців. Для цього 

вартість одиниці носія витрат множиться на їхню кількість за тими видами 

діяльності, виконання яких необхідне для підготовки військовослужбовця. 

Застосування АВС-методу дозволить, з одного боку, вести облік грошових 

коштів, отриманих з державного бюджету, а з іншого – аналізувати і контролювати 

ефективність їх використання, а також прогнозувати суми витрат на майбутні 

періоди. Передумовами для застосування багатофункціональної системи обліку 

витрат (ABC) при підготовці військовослужбовців у Лівії можна вважати наступні 

наявні умови [56; 142]: 

– значний відсоток накладних витрат у загальній структурі витрат на 

підготовку військовослужбовців; 
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– у результаті навчального процесу у військових освітніх установах Лівії 

випускаються військові кадри різних спеціальностей, тобто надання послуг має 

диверсифікований результат; 

– для підготовки військових кадрів будь-якого фаху використовується 

певний механізм дій і функцій, задіяний певний список матеріальних і 

нематеріальних активів; 

– військові училища мають певний обсяг ресурсів, що дозволяє їм 

виконувати виробничі функції. Ці ресурси розподіляються за функціями 

пропорційно центрам витрат, тобто витратоутворюючих факторів; 

– наявний безсистемний, нераціональний порядок обліку витрат вимагає 

нововведень відповідно до сучасних реалій ведення діяльності у будь-якій сфері в 

усьому світі. 

При підготовці військових кадрів кожна операція або дія вимагає витрат 

відповідних ресурсів. Система АВС визначає ці витрати з використанням засобів і 

методів управлінського та бухгалтерського обліку; зокрема, групування майбутніх 

витрат і витрат, які мали місце, за місцями формування (центри витрат) і центрами 

відповідальності [56; 165]. 

У Лівії немає Плану рахунків бухгалтерського обліку в бюджетній сфері. У 

військових освітніх установах існує Форма розподілу асигнувань поточного 

бюджету за двома розділами (з відповідними пунктами), яка затверджується 

фінансовим інспектором, керівником організації й далі передається на розгляд до 

Міністерства фінансів (табл. 2.2).  

Міністерство оборони Лівії вносить свої рекомендації для складання Форми 

розподілу асигнувань поточного бюджету з метою використання у військовій сфері 

(військові училища, військові госпіталі, військові частини). Як правило, з 

державного бюджету виділяється певна сума коштів. Негативним вважаємо той 

факт, що такі надходження з державного бюджету чітко не регламентовані. 

Прогнозування та планування як таке відсутнє: суми грошових коштів 

виділяються, виходячи з даних попередніх років.  
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Таблиця 2.2 

Форма розподілу бюджетних асигнувань на поточний фінансовий рік в Лівії 

Розділ Пункт Дані Сума 

1 1 Основна ставка  

1 2 Сімейна надбавка  

1 3 Житлова надбавка  

1 4 Навчальна надбавка  

1 5 Надбавка за специфіку і характер роботи  

1 6 Премія по закінченню служби  

1 7 Пайок і проживання для співробітників  

1 8 Заробітна плата за додаткову роботу, лекції та уроки  

1 9 Одяг та форма  

1 10 Внесок в соцзабезпечення 11.25%  

1 11 Внесок на медичне забезпечення  

Всього по першому розділу  

2 1 Оклади і премії для сторонніх працівників  

2 2 Паливо, масло, транспорт  

2 3 Електрика  

2 4 Пошта  

2 5 Вода  

2 6 Папір, канцприладдя, фотохімікати  

2 7 Витрати на дорогу, проживання, відрядження  

2 8 Реклама, піар, зустрічі  

2 9 Участь, місцеві та міжнародні вклади, частки  

2 10 Витрати на електроенергію  

2 11 Оренда будинків, витрати на транспорт, доставлення  

2 12 Страхування, податки, мита  

2 13 Витрати на конференції, народні комітети  

2 14 Медобладнання  

2 15 Книги, довідники, лабораторні аксесуари  

2 16 Оснащення (меблі, навчальні стільці та ін.)  

2 17 Запчастини, обладнання  

2 18 Технічна підтримка (будівлі, меблі, транспорту та ін.)  

2 19 Практика і посилання на навчання  

2 20 Витрати на навчальну, культурну, соціальну діяльність  

2 21 Купівля матеріалів і сировини  

2 22 Ліки та ін.  

2 23 Харчування для сторонніх працівників співробітників  

2 24 Юридичні зобов'язання  

2 25 Підтримка, допомога, стипендії  

2 26 Витрати на лікування  

2 27 Службові витрати (навчальні, службові та ін.)  

2 28 Витрати за минулі роки  

2 29 Підтримка бюджетів інших організацій  

Всього по другому розділу  

Всього по двох розділам  

Затвердження фінансового інспектора ________    Затверджено установою_________ 
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Контролю над цільовим витрачанням бюджетних коштів у Лівії немає. 

Підтвердженням тому є структура форми розподілу асигнувань з бюджету на 

поточний фінансовий рік. Формою передбачені два розділи, присвячені обліку 

витрат на підготовку військовослужбовців. 

Перший розділ форми розподілу асигнувань бюджету на поточний 

фінансовий рік враховує витрати по забезпеченню співробітників військових 

навчальних закладів та включає наступні пункти: 

– основна ставка; 

– сімейна надбавка; 

– житлова та навчальна надбавки; 

– надбавка за специфіку і характер роботи; 

– премія за термін служби; 

– заробітна плата за додаткову роботу, лекції та уроки; 

– асигнування на покупку одягу та форми; 

– внесок на соціальне забезпечення (11,25 %); 

– внесок на медичне забезпечення. 

Другий розділ передбачає звітність за витрачання бюджетних коштів за 

іншими статтями витрат. Всього формою передбачено 29 пунктів, які докладно 

розписують статті витрат військових освітніх установ при підготовці 

військовослужбовців. 

Вважаємо за необхідне розробити План рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі Лівії, в частині рахунків і субрахунків для бюджетних 

організацій, зокрема, військових навчальних закладів, який би передбачав 

можливість ведення звітності за центрами витрат. За основу взято План рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі України [93] щодо рахунків для 

розпорядників бюджетних коштів. Такий План рахунків повинен передбачити 

дев'ять класів рахунків (Додаток Л): 

1. Нефінансові активи. 

2. Фінансові активи. 

3. Бюджетні кошти. 
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4. Розрахунки. 

5. Капітал і фінансовий результат. 

6. Зобов'язання. 

7. Доходи. 

8. Витрати. 

9. Позабалансові рахунки. 

З метою ефективного ведення обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових училищах Лівії запропоновано фрагмент 

робочого плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі з 

використанням субрахунків згідно із запропонованим структуруванням витрат за 

центрами відповідальності (табл. 2.3). 

Оскільки План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі не має 

окремих синтетичних рахунків для обліку операцій з коштами загального і 

спеціального фонду, для забезпечення складання фінансової та бюджетної звітності 

в розрізі цих фондів і кодів класифікації бюджету, установи повинні вводити 

субрахунки другого порядку або окремі аналітичні рахунки. При цьому 

параметрами аналітичних рахунків (субрахунків другого, третього порядків) 

можуть бути наступні: для позначки загального фонду використовувати, 

наприклад, цифру “9”); для позначки спеціального фонду використовувати цифри 

“1”, “2” і т. д. за видами надходжень. Введення такої аналітики дозволить точніше 

і докладніше зображати господарські операції з урахуванням особливостей 

бюджетного законодавства та підвищити вірогідність інформації при складанні 

фінансової та бюджетної звітності. 

У кожній бюджетній установі робочий план рахунків з визначеним переліком 

субрахунків необхідно затверджувати наказом про організацію бухгалтерського 

обліку або додатком до наказу про облікову політику. У разі необхідності до цих 

документів можуть вноситися зміни, погоджені з керівником установи та головним 

бухгалтером (начальником фінансово-економічної служби). 
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Таблиця 2.3 

Фрагмент робочого плану рахунків для бухгалтерського обліку витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії 

Номер 

субрахунку 
Найменування рахунку 

801 
Витрати на утримання матеріальних активів (основних засобів, 

нерухомості бюджетних установ та ін.) 

 8011 
Витрати на утримання бібліотечних фондів, навчального 

обладнання 

 8012 Витрати на обладнання навчальних класів 

 8013 Витрати на обладнання кабінетів співробітників 

 8014 Витрати на обладнання допоміжних приміщень 

 8015 Витрати на обладнання кімнат офіцерів 

 8016 Витрати на обладнання кімнат сержантів 

 8017 Витрати на обладнання медичних кабінетів 

 8018 Витрати на лабораторне обладнання 

 8019 Амортизація 

802 Витрати на проведення навчання 

 8021 Витрати на проведення практичного навчання  

 8022 Витрати на проведення теоретичного навчання курсантів 

803 Витрати на оплату праці (заробітна плата, бонуси, пенсія) 

 8031 Витрати на оплату праці викладачів  

 8032 Витрати на оплату праці офіцерів 

 8033 Витрати на оплату праці сержантів  

 8034 Витрати на оплату праці солдат  

 8035 Витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу 

 8036 Витрати на виплату бонусів  

 8037 Витрати на виплату пенсій 

804 Витрати на виплату субсидій, фінансової і натуральної допомоги 

805 Витрати на виплату стипендій студентам 

806 Витрати на адміністративне управління 

807 Витрати на загальнообов’язкове страхування 

Джерело: розроблено автором  

 

У табл. 2.4 наведено приклади кореспонденції рахунків бухгалтерського 

обліку витрат на підготовку військовослужбовців у Лівії з використанням 

запропонованого Плану рахунків в державному секторі, у тому числі субрахунків 

класу 8 для обліку витрат. 
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Таблиця 2.4 

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на підготовку військовослужбовців 

у Лівії  

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

Списання грошових 

коштів на придбання 

навчального обладнання, 

інвентарю на підставі акту 

8011 “Витрати на 

утримання бібліотечних 

фондів, навчального 

обладнання” (збільшення) 

216 “Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з підзвітними 

особами” (зменшення) 

Нараховано будівельній 

організації за поточний 

ремонт навчальних класів  

Д-т 8012 “Витрати на 

обладнання навчальних 

класів” (збільшення) 

К-т 64 “Інші поточні 

зобов’язання” (зменшення)  

Передача матеріалів та 

харчових продуктів в 

перероблення 

Д-т 813 “Матеріальні 

витрати” (збільшення) 

К-т 15 “Виробничі запаси” 

(зменшення) 

Д-т 16 “Виробництво” 

(збільшення) 

К-т 813 “Матеріальні 

витрати” (зменшення) 

Нарахування заробітної 

плати співробітникам 

803 “Витрати на оплату 

праці (заробітна плата, 

бонуси, пенсія)” 

(збільшення) 

651 “Розрахунки по 

заробітній платі” 

(зменшення) 

Нарахування стипендій 

805 “Витрати на виплату 

студентам стипендій” 

(зменшення) 

652 “Розрахунки з виплати 

стипендій, пенсій, допомоги 

та інших трансфертів 

населенню” (зменшення) 

Нарахування відрахувань 

на соціальні заходи  

807 “Відрахування на 

соціальні заходи” 

(збільшення) 

633 “Розрахунки із 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування” (зменшення) 

Виплата заробітної плати, 

стипендій, гонорарів із 

каси  

651 “Розрахунки по 

заробітній платі”, 

652 “Розрахунки з виплати 

стипендій, пенсій, 

допомоги та інших 

трансфертів населенню”, 

(збільшення) 

221 “Готівка в національній 

валюті” (зменшення) 

Списання витрат на 

рахунок фінансових 

результатів у кінці 

звітного періоду 

55 “Фінансовий результат” 

80 “Витрати на виконання 

бюджетних програм”, 

82 “Витрати з продажу 

активів” 

83 “Фінансові витрати”, 

84 “Інші витрати за 

обмінними операціями”, 

85 “Витрати за 

необмінними операціями” 

Джерело: складено автором  
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Запропоноване вдосконалення методики обліку витрат в частині 

використання МСБОДС, розробки лівійських стандартів бухгалтерського обліку в 

державному секторі, застосування методу нарахувань, позамовного методу 

калькулювання собівартості й ABC-методу, розробки Плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі, а також робочого плану рахунків з 

обліку витрат на підготовку військовослужбовців дозволить враховувати і 

контролювати ефективність використання коштів, що виділяються з державного 

бюджету, а також будувати перспективні планові бюджети на наступні періоди, 

ґрунтуючись на реальних потребах, а не на висунутих вимогах керівників 

військових освітніх установ, які не підтверджені документально. 

 

 

2.2. Організація бухгалтерського обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців 

 

Якість організації бухгалтерського обліку безпосередньо впливає на 

ефективність управління бюджетною організацією і витрачання бюджетних 

коштів. На підставі даних бухгалтерського обліку складається фінансова та 

бюджетна звітність, для підвищення вірогідності якої важливе значення має 

правильна організація бухгалтерського обліку. 

Організація бухгалтерського обліку включає, зокрема, організацію 

бухгалтерської служби, форми, перелік, порядок складання і зберігання первинних 

документів, обрану форму бухгалтерського обліку з відповідними видами 

облікових регістрів, формування наказу про облікову політику підприємства.  

Раціональна організація бухгалтерського обліку безпосередньо залежить від 

багатьох факторів, а саме: 

– розмір і структура бюджетної установи, сутність, особливості і організація 

її діяльності, структура джерел фінансування; 

– організація бухгалтерської служби в установі, права, обов’язки і умови 

праці облікових працівників; 
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– організація облікового процесу за ділянками обліку і структурними 

одиницями бухгалтерської служби; 

– рівень професіоналізму головного бухгалтера і працівників бухгалтерської 

служби, ступінь володіння ними чинною законодавчо-нормативною базою з питань 

ведення бюджетного бухгалтерського обліку. 

Можна зазначити, що процес бухгалтерського обліку бюджетної установи, в 

тому числі військового закладу освіти, складається з трьох етапів, а саме: 

первинний, поточний і підсумковий облік. На рис. 2.3 проілюстровано, які операції 

відповідають кожному з етапів; ці етапи стосуються відображення в обліку усіх 

об’єктів обліку. 

 

Рис. 2.3. Етапи облікового процесу бюджетної установи 

Джерело: проілюстровано автором на основі [55; 118; 120; 126] 

 

С. В. Свірко визначає наступні складові первинної організації 

бухгалтерського обліку: облікова політика; організаційні форми бухгалтерського 

обліку; робочий план рахунків; забезпечення технології процесу бухгалтерського 

обліку [118, с. 43]. 

Етапи облікового процесу в бюджетних установах вищої військової освіти 

Первинний облік Поточний облік Підсумковий облік 

Операції на першому 

етапі: 

- збір інформації за 

об’єктами обліку;  

– вимірювання на базі 

системи показників, 

застосовуваних в обліку 

(грошові, натуральні, 

трудові);  

– фіксація інформації у 

відповідних первинних 

документах. 

Операції на другому 

етапі: 

– реєстрація інформації, 

отриманої на етапі 

первинного обліку, в 

системі рахунків 

бухгалтерського обліку;  

– реєстрація інформації в 

облікових регістрах 

аналітичного і 

синтетичного обліку;  

– групування і 

перегрупування даних. 

Операції на третьому етапі: 

– узагальнення даних 

поточного обліку і 

формування відповідних 

форм звітності;  

– передавання бухгалтерської 

звітності зовнішнім та 

внутрішнім користувачам;  

– зберігання інформації 

первинного, поточного та 

підсумкового обліку –

первинних документів, 

облікових регістрів, 

фінансової, податкової, 

статистичної  звітності. 
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Слід зазначити, що в Україні значення поняття “організація бухгалтерського 

обліку” на законодавчому рівні конкретно не визначено. Але питання організації 

бухгалтерського обліку розкрито в розділі ІІІ Закону “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” [104] та в інших нормативно-правових актах, що 

регулюють питання бухгалтерського обліку в державному секторі, які наведено в 

додатку М. 

Одним з основних елементів організації обліку в бюджетних військових 

закладах освіти є визначення облікової політики. В Україні згідно з Методичними 

рекомендаціями по обліковій політиці суб'єкта державного сектора [67] облікова 

політика бюджетної установи є основою внутрішнього регулювання 

бухгалтерського обліку. Згідно з НП(С)БОДС 125 “Зміни облікових оцінок та 

виправлення помилок” [82] облікова політика установи державного сектора 

визначається у розпорядчому документі, де встановлюють методи оцінки та 

відображення в обліку щодо кожного об’єкта, для яких нормативно-правовими 

актами з бухгалтерського обліку передбачено більше одного варіанту. Ті методи 

оцінки, обліку і процедур, які не передбачають вибору більше, ніж з одного 

варіанту, до такого розпорядчого документа включати недоцільно.  

На рис. 2.4 запропонована структура наказу про облікову політику для 

військових навчальних закладів Лівії. Зміст окремих елементів і методи, 

використовувані при формуванні облікової політики, залежать від кількості 

особового складу, структурних підрозділів та специфіки завдань і функцій, 

покладених на конкретний військовий заклад освіти. 

Щодо обліку витрат в розпорядчому документі про облікову політику 

військового навчального закладу в державному секторі необхідно визначати: 

методи оцінки запасів при вибутті; елементи і статті витрат, порядок розподілу 

різних статей; склад статей калькулювання собівартості послуг; порядок 

нарахування амортизації основних засобів; субрахунки для обліку витрат та їх 

кореспонденцію. Специфічні субрахунки визначають в робочому плані рахунків, 

який оформлюють, як правило, додатком до розпорядчого документа про облікову 

політику. 
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Рис. 2.4. Структура наказу про облікову політику у військових училищах Лівії  

Джерело: складено автором  

 

Формування і реалізація облікової політики у військових навчальних 

закладах має певну специфіку. Керівництво організацією бухгалтерського обліку, 

формуванням облікової політики в таких установах здійснює командир. Він 

зобов'язаний створити необхідні умови для раціонального і правильного ведення 

бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку, у тому числі формування 

проекту наказу про облікову політику, контроль виконання кошторису, а також 

складання звітності у військовому закладі покладається на фінансово-економічну 

службу, яка теж бере участь у підготовці військовослужбовців. 

Відповідальність за стан бухгалтерського обліку несуть керівник (це, як 

правило, кадровий офіцер) і начальник фінансово-економічної служби. Облікову 

політику військового навчального закладу (або його підрозділу) визначає керівник 

(командир) відповідним наказом, основні складові якого описані вище. Разом з цим 

наказом формується наказ про організацію бухгалтерського обліку, в якому 

зображують порядок організації роботи фінансово-економічної служби 

(бухгалтерії), розподіл функцій з порядку оформлення первинних документів і 

ведення облікових регістрів структурними підрозділами, права і обов’язки 

працівників з підписання документів тощо. Накази про організацію обліку та про 

Складові розділи Наказу про облікову політику  

Загальні 

положення 

Організація бухгалтерського обліку Методичні основи 

бухгалтерського обліку 

вказуються загальні 

дані про військовий 

підрозділ 

(військовий 

інститут, військове 

училище, науковий 

підрозділ) 

вказуються дані про бухгалтерську 

службу (фінансово-економічний 

орган) військової частини, робочий 

план рахунків, графік 

документообігу, форми первинних 

документів, перелік осіб відповідно 

до їх функціональних обов'язків 

визначається порядок 

обліку доходів за 

загальним і спеціальним 

фондами, обліку коштів на 

рахунках, обліку витрат, 

обліку необоротних 

активів та запасів тощо 
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облікову політику можуть оформлюватись як один наказ, але так роблять, як 

правило, невеликі підприємства і організації. 

Ведення бухгалтерського обліку і складання звітності здійснює бухгалтерія, 

яка, зазвичай, є самостійною службою і має свою структуру. У військових 

навчальних бюджетних установах в Лівії, як і в Україні, існують дві організаційні 

форми бухгалтерії: централізовані бухгалтерії і бухгалтерії безпосередньо в 

навчальних закладах (достатньо великих для формування власної бухгалтерської 

служби).  

В Україні затверджено нормативи чисельності бухгалтерських служб 

(Додаток Н). 

У Лівії немає затверджених нормативів штатів бухгалтерських (фінансово-

економічних) служб у військових установах освіти. Їх чисельність визначає 

начальник військового навчального закладу, що не сприяє ефективності діяльності 

даного підрозділу. Співробітники фінансової служби не зацікавлені у 

результативній діяльності установи, оскільки їх функціональні обов'язки не 

передбачають прямої залежності результату від витрачених ресурсів. 

Ґрунтуючись на українському досвіді та враховуючи специфіку Лівійської 

держави, вважаємо за необхідне ввести нормативи штатної чисельності фінансово-

економічної служби в державних установах. За основу пропонується взяти 

пропорційний принцип – по співвідношенню до загальної чисельності штатних 

працівників військових освітніх установ. 

Тобто, типові нормативи для розрахунку кількості співробітників 

бухгалтерської служби будуть виглядати наступним чином: 

– до 25 штатних співробітників – один головний бухгалтер; 

– до 50 співробітників – головний бухгалтер – начальник служби і бухгалтер; 

– до 100 співробітників – головний бухгалтер – начальник служби і два 

бухгалтери; 

– до 150 співробітників – головний бухгалтер – начальник служби і три 

бухгалтери; 
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– до 200 співробітників – головний бухгалтер – начальник служби, заступник 

головного бухгалтера, три бухгалтери; 

– до 300 співробітників – головний бухгалтер – начальник служби, заступник 

головного бухгалтера, чотири бухгалтери; 

– до 400 співробітників – головний бухгалтер – начальник служби, заступник 

головного бухгалтера, п'ять бухгалтерів; 

– до 500 співробітників – головний бухгалтер – начальник служби, заступник 

головного бухгалтера, два провідних бухгалтера, п'ять бухгалтерів. 

Таким чином, при збільшенні кількості співробітників установи збільшується 

не тільки кількість бухгалтерів, а й керівних працівників – при кількості 

співробітників понад 150 осіб, до штатного розпису крім посади головного 

бухгалтера вводиться посада його заступника. Це обумовлено зростанням як 

кількості облікових процедур, так і відповідальності за правдивість облікових 

даних. 

Діяльність кожної бюджетної установи регламентується кошторисом доходів 

і витрат, в якому містяться як планові, так і фактичні показники. Складання 

кошторису бюджетної установи – важливий процес, при якому повинні чітко 

дотримуватися норми законодавства, розраховуватись витрати і доходи на 

бюджетний період із визначенням необхідних надходжень до загального фонду з 

відповідного бюджету та розміру надходжень до спеціального фонду організації. 

В Україні процес складання кошторису регламентований Постановою 

Кабінету Міністрів № 228 від 28.02.2002 року [102]. 

Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється військовими 

закладами освіти в розрізі джерел фінансування (загальний і спеціальний фонд 

кошторису). 

У Лівії процес складання кошторису бюджетними установами чітко не 

регламентований на законодавчому рівні. При складанні кошторису на наступний 

бюджетний рік у військових освітніх установах керуються “Інструкцією з 

підготовки адміністративного бюджету”. У Лівії цей документ відсутній у вільному 
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доступі, не розміщений у мережі Інтернет, і надається тільки співробітникам 

відповідних установ. 

Інструкція з підготовки адміністративного бюджету охоплює 

10 рекомендаційних пунктів, а також Додатки до затверджених форм документів 

щодо складання кошторису організацій. Зокрема, це: 

1) пункти адміністративного бюджету (вони ж є Планом рахунків) – в цьому 

документі прописуються планові суми витрат на наступний бюджетний рік в 

конкретному військовому навчальному закладі за трьома основними статтями 

(блоками) витрат (“Заробітна плата та посібники”, “Накладні витрати” і 

“Модернізація і нові споруди (приміщення)”) з розбивкою цих статей на підпункти; 

2) загальне резюме адміністративного бюджетного кошторису за фінансовий 

рік – в цьому документі прописані планові суми за трьома основними статтями 

витрат по кожній конкретній військовій установі; 

3) загальне резюме затвердженого фінансового року для керівників 

військових установ по першому блоку (статті) витрат “Заробітна плата” – в цьому 

документі прописуються планові суми витрат по пунктах першого блоку, а також 

вказуються витрачені і невитрачені кошти; 

4) загальне резюме затвердженого фінансового року для керівників 

військових установ по другому блоку (статті) витрат “Накладні витрати”. Цей 

документ складається з двох частин: в першій частині прописуються пункт витрат, 

його назва та планова сума витрат; у другій частині вказуються пункти та підпункти 

витрат другого блоку “Накладні витрати”, їх назва, фактична сума витрат, сума 

наданих кредитів і планова сума витрат; 

5) загальне резюме затвердженого фінансового року для керівників 

військових установ по третьому блоку витрат “Нові споруди”. Тут також вказані 

пункти витрат, їх назви, фактична сума витрат, сума наданих кредитів і планова 

сума витрат. Відзначимо, що третій блок витрат містить три пункти: “Меблі та 

обладнання”, “Будівництво казарм”, “Інші роботи”. 

Рух коштів державного бюджету Лівії починається з січня кожного року і 

закінчується у кінці грудня того ж року. Згідно з Інструкцією зі складання бюджету, 
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планові суми для першої частини кошторису (“Заробітна плата та посібники”) 

повинні ґрунтуватися на фактичній кількості персоналу кожного військового 

навчального закладу. У процесі складання кошторису витрат на наступний 

бюджетний рік у Лівії необхідно враховувати можливі зміни, викликані щорічними 

збільшеннями допомоги, а також зміною розміру заробітної плати (для фізичних 

осіб) протягом року, зазначеного у державному бюджеті. 

Інструкція зі складання бюджету у військових освітніх установах Лівії 

вимагає складати планові суми витрат без завищень, або з описом об'єктивних 

причин необхідності виділення завищених сум, супроводжуваних конкретними 

доказами, статистичними показниками, а також докладним переліком закупівель 

на майбутній бюджетний рік. При визначенні планової суми витрат, також 

необхідно враховувати кількість запасів на кінець року. Обсяг інвентарю, який 

повинен зберігатися в кінці кожного фінансового року у військових освітніх 

установах Лівії, враховується відповідно до характеру і розміру кожної установи, 

при цьому необхідно уникати будь-якого нарощування запасів, необґрунтованого 

потребами споживання або виробництва. 

Різні органи влади зобов'язані контролювати процес складання кошторису і 

стежити, щоб заплановані суми витрат військових училищ відповідали їх 

фактичним потребам, а також щоб всі необхідні витрати були враховані. Проект 

кошторису витрат військових освітніх установах подається до 30 вересня кожного 

року до відповідного керівного органу, а будь-які пропозиції, отримані після цієї 

дати, не приймаються до розгляду. 

Не зважаючи на рекомендації, зазначені в Інструкції зі складання бюджету у 

військових освітніх установах Лівії, можна сказати, що кошторис витрат 

складається хаотично, майбутні витрати не оцінюються об'єктивно і не 

підкріплюються певними статистичними показниками. 

Для удосконалення процесу організації бухгалтерського обліку в частині 

складання кошторису державних військових навчальних закладів пропонується 

розробити Інструкцію (алгоритм) зі складання і виконання кошторису для 

відповідних установ Лівії. Відзначимо, що кошторис має складатися з двох 
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обов'язкових частин – вступної та основної. Алгоритм складання кошторису для 

бюджетних військових освітніх установ Лівії умовно можна представити шістьма 

етапами (рис. 2.5). Відповідно до представленого алгоритму військові навчальні 

заклади Лівії зобов'язані укладати договори, оплачувати товари, роботи, послуги 

тощо виключно в межах бюджетних асигнувань та доходів спеціального фонду, 

затверджених кошторисом. 

 
Рис. 2.5. Алгоритм складання кошторису у військових закладах освіти Лівії  

Джерело: розроблено автором 

 

При складанні державного бюджету необхідно встановити термін 

затвердження кошторису військового навчального закладу – максимум 30 

 

Етапи складання 

кошторису 

Характеристика основних дій на кожному етапі 

Надання установі 

граничних 

показників по 

загальному фонду 

Після затвердження відповідного бюджету головний 

розпорядник його коштів направляє до навчального закладу 

граничні показники за сумами відповідних бюджетних 

асигнувань 

Розрахунок планових 

витрат бюджетних і 

власних коштів 

Розраховуються планові показники надходжень від надання 

платних послуг, реалізації майна тощо. 

Розрахунок 

очікуваних доходів 

від власних 

надходжень 

Заповнення вступної 

частини кошторису 

Підписання 

кошторису і 

розрахунків до нього 

Подання розрахунків 

на затвердження 

розпоряднику  

Всі витрати, які відображають в кошторисі, обґрунтовують 

відповідними розрахунками. Ці витрати потрібно деталізувати 

за видами і кількістю робіт, послуг із зазначенням вартості за їх 

одиницю з використанням відповідних методів калькулювання 

витрат.  

У вступній частині кошторису відображають відомості про 

військовий навчальний заклад.  

Проведені розрахунки необхідно надати на візування 

керівництву військового закладу освіти 

Підписаний кошторис надають на затвердження відповідному 

розпоряднику бюджетних коштів (Міністерство оборони, 

Міністерство освіти Лівії) 

Заповнення основної 

частини кошторису 

Основна частина кошторису повинна містити два розділи: 

надходження коштів; витрачання коштів. 
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календарних днів. У разі відсутності затвердження кошторису після закінчення 

встановленого часу установі необхідно заборонити здійснювати діяльність. 

Витрати бюджетна установа зобов'язана здійснювати виключно для 

забезпечення потреб своєї діяльності, виконання необхідних пріоритетних заходів, 

погашення зобов'язань минулих періодів. Кошти спеціального фонду не повинні 

бути винятком. Виконуючи кошторис, військова освітня установа обов'язково має 

складати бюджетну звітність як в розрізі загального фонду, так і спеціального 

(власні кошти). 

В Україні бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться за 

меморіально-ордерною формою обліку, обліковими регістрами якої є меморіальні 

ордери, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 р. 

№ 755 [112] в розрізі кодів класифікації витрат державного бюджету. 

Аналітичний облік ведеться у відповідних регістрах аналітичного 

бухгалтерського обліку за об’єктами обліку. Операції в облікових регістрах 

відображаються після надходження в бухгалтерську службу первинних 

документів, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. 

Усі господарські операції фіксують у первинних документах, які складають 

під час їх здійснення або відразу після завершення операцій. Оформлення і подача 

первинних документів здійснюється відповідно до вимог Положення [95] і до 

Графіка документообороту, який затверджується окремим наказом установи або 

оформляється додатком до наказу про облікову політику. Дані з первинних 

документів відображають в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому 

здійснено господарські операції.  

Якщо керівник самостійного структурного підрозділу установи використовує 

первинні документи, форми яких не затверджені нормативно-правовими актами, 

обрана довільна форма узгоджується з начальником бухгалтерської служби. 

У Лівії основним первинним документом при веденні бухгалтерського обліку 

є “Квитанція про сплату” з реквізитами платника та постачальника товарів та/або 

послуг. Бланк такої квитанції наведений у додатку П (арабською та українською 

мовами). У квитанції вказується основний пункт витрат і підпункт. Кожна 
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квитанція видається в трьох примірниках, має серійний номер, і заноситься до 

реєстру квитанцій. Будь-який придбаний товар реєструється в реєстрі складу в 

бухгалтерській книзі.  

В Додатку Р наведено бланки “Дозволу на витрати” та “Дозволу на витрати 

поза бюджетом”. “Дозвіл на витрати” має реєстраційний номер, обов’язково 

вказується дата його заповнення, розмір та цільове призначення виділених 

грошових коштів. У Бланку “Дозволу на витрати поза бюджетом” вказуються вид 

та назва рахунку, номер документа, особа, якій виплачується грошова сума із 

вказуванням цільового призначення. Кожен дозвіл має бути оформлений у трьох 

аналогічних копіях, яким присвоюється серійний номер, проводиться реєстрація у 

реєстрі дозволів. 

Пропонується використання спеціальних типових регістрів бухгалтерського 

обліку для військових навчальних закладів Лівії за прикладом України. 

Таким чином, в організації і веденні бухгалтерського обліку керівник 

бюджетної установи та головний бухгалтер повинні діяти як однодумці. 

Удосконалення процесу складання кошторису має розпочатися з реформування 

системи контролю обліку в бюджетних установах, поліпшення системи 

бухгалтерського обліку, системи фінансової звітності, форми балансу; створення 

уніфікованих, організаційних та інформаційних систем, розробки нормативно-

правового та науково-методологічного забезпечення за процедурою наближення 

методики обліку у військових освітніх установах Лівії до міжнародних стандартів. 

Побудова послідовної системи організації бухгалтерського обліку у військових 

освітніх установах Лівії повинна включати всі складові облікового процесу, 

продуману облікову політику, порядок складання та зберігання первинної 

документації, правила її систематизації та узагальнення, оптимальне використання 

бухгалтерських програм. 
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2.3. Удосконалення обліку витрат на підготовку військовослужбовців в 

Лівії на основі гармонізації з міжнародними та українськими стандартами 

 

Система бухгалтерського обліку покликана забезпечити інформацією процес 

прийняття управлінських рішень. У період збільшення потоків інформації виникає 

необхідність її складання, обробки, перетворення і своєчасного оприлюднення, що 

висуває нові вимоги до організації системи обліку на підприємстві. В сучасних 

економічних умовах господарювання важлива не тільки організація системи 

професійної підготовки військовослужбовців, але і правильна організація 

облікового процесу витрат на таку підготовку. 

Реформування системи бухгалтерського обліку у військових установах Лівії 

практично неможливо без прийняття такого рішення на вищому державному рівні. 

Це продиктовано тим, що застосування міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку вимагає від державних організацій в цілому, а також військових освітніх 

установ зокрема, розкриття інформації про витрати, їх цільове використання, 

фінансово-планових показниках діяльності, виконання кошторису Міністерства 

оборони. Такі дії не можуть бути виконані без розробки спеціального Положення 

про реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії. Важливість 

такого кроку продиктована також і тим, що в сучасних умовах світової інтеграції з 

метою забезпечення нормального функціонування господарюючих суб'єктів і 

надання внутрішнім і зовнішнім користувачам максимально правдивої інформації, 

набувають надзвичайно важливого значення проблеми реформування 

бухгалтерського обліку, особливо це стосується бюджетних установ. 

Розроблений Проект “Положення про реформування бухгалтерського обліку 

в державному секторі Лівії” наведено у додатку С. Структура розробленого 

проекту показана на рис. 2.6.  

Виходячи з рис. 2.6, необхідно чітко розуміти й аргументовано доводити 

доцільність реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії, 

ґрунтуючись на позитивному досвіді різних країн світу; чітко уявляти цілі таких 

реформ, а також шляхи їх досягнення, джерела фінансування, очікувані результати.  



99 

 

 

Рис. 2.6. Структура Проекту “Положення про реформування бухгалтерського 

обліку в державному секторі Лівії” 

Джерело: розроблено автором 

 

Обов'язковою умовою успішності процесу реформування є прийняття до 

уваги всіх можливих ризиків і способи їх нівелювання. У Лівії необхідно на 

найвищому державному рівні проводити переговори щодо доцільності 

впровадження нововведень в процес організації бухгалтерського обліку в 

державному секторі, оперуючи позитивним досвідом іноземних держав. 

Застосування на практиці в Лівії українського досвіду реформування 

бухгалтерського обліку в державному секторі дозволить: 

– визначати потребу в коштах за статтями кошторису Міністерства оборони, 

що знаходяться у підпорядкуванні розпорядників бюджетних коштів, за кодами 

програмної та економічної класифікації витрат державного бюджету; 

– аналізувати стан фінансового забезпечення Міністерства оборони та 

використання коштів за кошторисом Міністерства оборони; 

– здійснювати фінансування бюджетних підприємств і складати звітність; 

Проект “Положення про реформування бухгалтерського обліку в державному 

секторі Лівії” 

Резюме 

Вказана діюча ситуація щодо традиційних систем бухгалтерського 

обліку і бюджетування в Лівії, а також відзначена їх неефективність в 

сучасних умовах. 

Наголошено на необхідності реформування бухгалтерського обліку в 

державному секторі Лівії і першочергові дії. 

Цілі 
Прописані чотири основні цілі, яких необхідно досягти в результаті 

реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії. 

Реалізація 

стратегії 

Названо шість основних кроків, необхідних для реформування 

бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії. 

Визначено, що джерелом фінансування для проведення необхідних 

заходів послужать кошти на утримання відповідальних органів 

державної влади Лівії. 

Очікувані 

результати 

Вказані очікувані результати процесу модернізації бухгалтерського 

обліку в державному секторі Лівії (відповідно до поставлених цілей). 

Відзначено, які ризики можуть виникнути в ході реалізації завдань 

Положення про реформування. 
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– зводити й аналізувати фінансово-планові показники; 

– організовувати роботу щодо фінансового забезпечення військ із 

застосуванням закордонного досвіду; 

– організовувати своєчасне уточнення потреби в коштах; 

– складати документи на додаткове витребування коштів і донесення 

інформації про зменшення сум призначених коштів, обґрунтовувати необхідність 

додаткового призначення коштів; 

– організовувати заходи щодо попередження незаконного, марнотратного і 

недоцільного витрачання коштів, перевіряти своєчасність і повноту 

оприбуткування матеріальних цінностей; 

– вживати заходів щодо дотримання порядку оплати послуг і цінностей, що 

відпускаються за оплату; 

– розробляти заходи щодо економного використання коштів; 

– аналізувати фінансовий стан і діяльність військових освітніх установ з 

метою недопущення невиправданих витрат і уникнення відповідних фінансових 

санкцій; 

– аналізувати стан розрахунків із постачальниками і замовниками; 

– готувати нормативно-правові документи з фінансово-економічних питань 

для внесення змін до законодавчих актів або прийняття рішень командуванням. 

Ведення обліку й аналізу витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії 

має здійснюватися бухгалтерською службою при безпосередній участі економічної 

служби і контролюватися керівником установи. 

Заходи, спрямовані на регулювання витрат на підготовку кадрових офіцерів, 

реалізуються як в оперативному порядку, так і в рамках програм контролю щодо 

цільового використання виділених бюджетних коштів. 

Удосконалення бухгалтерського обліку витрат неможливо без застосування 

подвійного запису з використанням бухгалтерських рахунків. З метою приведення 

до певного стандарту процесу обліку витрат на підготовку військових в Лівії 

запропонована схема обліку витрат по основних операціях (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Модель відображення витрат на бухгалтерських рахунках при підготовці військовослужбовців в Лівії 

Джерело: 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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На рис. 2.7 як одна зі складових обліку витрат наведена також схема обліку 

витрат на оплату праці, виплату стипендій і відрахувань із заробітної плати з 

використанням запропонованого (Додаток Л) Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в державних установах Лівії. 

Слід зазначити, що міжнародні стандарти взагалі і міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку в державному секторі зокрема, не містять згадки про 

бухгалтерські рахунки, оскільки орієнтовані на результат роботи фінансово-

бухгалтерських служб – бухгалтерську (фінансову) звітність. Тобто 

регламентується порядок надання показників звітності, а не способи обліку – 

шляхи до формування цих показників. 

У зв'язку з цим міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі використовують не кореспонденцію рахунків, а назви елементів звітності 

(активи, зобов'язання, капітал, доходи, витрати) або характер доходів або витрат 

(виручку, амортизацію тощо). Будь-які зміни в обліковій політиці, як у комерційній 

сфері, так і в бюджетній, засновані на певних передумовах. 

Удосконалення обліку витрат неможливо без чітко регламентованого 

документообороту в організації, особливо щодо всіх операцій, пов'язаних з 

витратними процесами. Ця система формується шляхом суцільного, 

безперервного, документального відображення всіх господарських операцій. З 

метою ефективного використання і аудиту витрат, необхідно вести первинну 

документацію та облікові регістри, обов'язковість чого передбачено правилами 

бухгалтерського обліку. 

Вважаємо за доцільне застосування в бюджетних установах Лівії 

меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку, навіть при значній кількості 

синтетичних рахунків, але при цьому бажано використання комп’ютерних 

технологій. Без автоматизованої обробки даних бухгалтерського обліку форма 

може втратити наочність. 

Пропонована схема побудови меморіально-ордерної форми обліку у 

військових училищах Лівії ґрунтується на українському досвіді [118] і включає 

кілька складових елементів: 
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– складання первинних документів при здійсненні господарських операцій; 

– фіксація інформації з первинних документів, згрупованих за видами 

господарських операцій та за датою їх здійснення, в регістрах аналітичного обліку; 

– складання меморіальних ордерів на основі первинних документів та 

регістрів аналітичного обліку; 

– перевірка оформлення меморіальних ордерів та підпис їх відповідальними 

особами, а саме: виконавець, контролер та головний бухгалтер; 

– реєстрація меморіальних ордерів у книзі “Журнал-Головна”, яка 

відкривається щорічно з перенесенням залишків по всіх рахунках з книги 

попереднього року і подальшою фіксацією даних з меморіальних ордерів протягом 

року; 

– формування у кінці звітного періоду на підставі книги “Журнал-Головна” 

оборотної відомості за синтетичними рахунками, на основі якої складається баланс 

виконання кошторису доходів і витрат військового навчального закладу. 

При використанні меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку 

регістрами аналітичного обліку виступають картки, накопичувальні відомості, а 

регістрами синтетичного обліку книги, меморіальні ордери. 

Зведені документи містять [56; 70; 155]: 

– зведені відомості обліку матеріальних витрат за видами послуг, що 

надаються, (продукції, товарів), замовленнями (під одиницею замовлення 

розуміємо курс); 

– зведені відомості розподілу за видами продукції, послуг, що надаються (за 

замовленнями всередині училища, всередині одного курсу): прямих матеріальних 

витрат, витрат на оплату праці, інших прямих витрат, витрат допоміжних функцій, 

амортизаційних відрахувань, загальновиробничих витрат; 

– зведені відомості (картки) обліку витрат на підготовку кадрів 

військовослужбовців за військовими спеціальностями. 

Пропонується для цілей удосконалення обліку витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії розробити форми накопичувальних відомостей, а за 
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основу побудови таких документів взяти запропоновану класифікацію витрат з 

позицій бухгалтерського обліку: 

– накопичувальна відомість витрат на утримання матеріальних активів 

(основних засобів, нерухомості) (Додаток Т); 

– на проведення навчання (Додаток У); 

– на оплату праці та стипендій (табл. 2.5); 

– на адміністративне управління (Додаток Ф). 

У накопичувальній відомості витрат на оплату праці та стипендій при 

підготовці військовослужбовців у військових закладах освіти Лівії необхідно 

вказувати зміст операції, показати бухгалтерські проводки з сумами по відповідних 

операціям.  

Номери бухгалтерських рахунків у наведеній накопичувальній відомості 

зазначаються згідно з затвердженим в наказі про облікову політику робочого Плану 

бухгалтерських рахунків. Обов'язковою графою є “Сума оборотів за відомістю”, 

яка відображає вартість витрат щодо такого об'єкта обліку, як оплата праці і 

виплата стипендій. 

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку при підготовці 

військовослужбовців повинна ґрунтуватися на застосуванні комп'ютерних 

технологій, що сприяють високій якості й оперативності облікової інформації, що 

у свою чергу залежить від своєчасного і якісного відображення господарських 

операцій в регістрах бухгалтерського обліку. 

Використання касового підходу до бюджетного обліку дозволяє вирішувати 

два завдання: забезпечити баланс між доходами і витратами й не допустити 

безконтрольного витрачання державних коштів [43, с. 8]. Однак з раціоналізацією 

бюджетної політики відстежувати тільки рух грошових коштів державі 

недостатньо. Для аналізу ефективності використання коштів бюджету, оцінки його 

впливу на економіку і для раціонального управління фінансами потрібні 

принципово інші підходи. 
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Таблиця 2.5 

Накопичувальна відомість витрат на оплату праці і стипендій 

    

(назва установи)   

Ідентифікаційний код       

          

НВ № 3 

за _______________ 20__ р. 

Зведення розрахункових відомостей по оплаті праці і стипендій  

          

№ 
Зміст операції  

Дебет 

субрахунку  

Кредит 

субрахунку  
Сума 

з/п  

1  2  3  4  5  

1 Нараховано заробітну плату 

8031; 8032 

8033; 8034 

8035 

651  

2 Нараховано стипендії  805  652  

3 
Нараховано внески на соціальне 

страхування 
807 633  

4 
Депоновано неотриману заробітну 

плату і стипендію 
654  651, 652  

5 
Утримано податок на прибуток з 

громадян 
65  631  

6 
Утримано на обов'язкове соціальне 

страхування 
65 633  

7 
Утримано за договорами 

добровільного страхування 
65 64  

8 
Утримано за виконавчими 

документами 
65 64  

Всього:  0,00 

Сума оборотів за відомістю ___________  

          

Виконавець:              

   
(посада)  

 
(підпис)  

 
(прізвище) 

 

Перевірив:   
  

         

   
(посада)  

 
(підпис)  

 
                        (прізвище)  

 

Головний бухгалтер: 
  

    "___" _______ 20__  р  

   
(підпис)  

 
(прізвище)  

Додаток на ____ сторінках  
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Виходячи з цього, доцільно виділити дві цілі, яких держава може досягти за 

допомогою нової системи обліку. По-перше, більш зважене бюджетне планування 

і відмова від нераціональних, недоцільних витрат. По-друге, більш ефективний 

контроль виконання бюджетів знизу доверху та підзвітність і відповідальність 

керівників. 

Для досягнення першої цілі необхідна інформація про сфери діяльності, які 

можуть успішно розвиватися при бюджетному фінансуванні, а також про сфери, 

які потребують приватних інвестицій. Але для цього потрібні дані про 

рентабельність бюджетних вкладень і вартості продукції або послуги для 

бюджетної організації. Отримати таку інформацію можна при введенні в бюджетну 

систему елементів “комерційного” бухгалтерського обліку. 

Ефективність діяльності бюджетної установи, як і ефективність роботи 

комерційного підприємства, оцінюється не тільки приростом або скороченням 

кількості грошей на рахунках, а також збільшенням прибутку та вартості чистих 

активів. Доцільно зазначити, що прибуток як комерційний показник в умовах 

бюджетної діяльності може застосовуватися тільки при оцінці власних надходжень 

від діяльності, а зміна вартості чистих активів може характеризувати результат 

діяльності організацій державного сектора. 

Саме тому, використання методу нарахування в бухгалтерському обліку в 

державних військових освітніх установах Лівії дозволить враховувати не тільки 

грошові залишки, а й на його підставі контролювати рух будь-яких активів і 

зобов'язань. Причому при використанні цього методу доходом стає не зарахування 

грошей на рахунок, а збільшення вартості чистих активів. Відповідно витратами 

визнається не списання коштів з рахунку, а зменшення вартості чистих активів. 

Позитивна різниця між доходами і витратами складе приріст добробуту як 

установи, так і держави. 

Український досвід показує, що забезпечення ефективного використання 

бюджетних коштів було передбачено Концепцією застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.09.02 р. Завдання програмно-цільового методу полягає в 
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концентрації уваги не тільки на можливостях бюджету (наявних ресурсах), але і на 

можливості ефективного використання ресурсів для отримання конкретних 

результатів. Спочатку визначається необхідний результат, після чого вирішується 

питання про ресурси і способи досягнення наміченого результату. 

Основою програмно-цільового методу є стратегічне планування і 

середньострокове прогнозування. Стратегічне планування передбачає планування 

витрат в середньостроковій перспективі з оцінкою необхідних обсягів ресурсів на 

підставі прогнозу бюджетних надходжень і пріоритетів урядової видаткової 

політики. Середньострокове прогнозування бюджету передбачає визначення 

відповідних напрямів діяльності і завдань виходячи з фінансових можливостей. 

Воно передбачає введення бюджетних обмежень і виділення найбільш 

пріоритетних напрямів [50]. 

Здійснення витрат на основі бюджетних програм передбачає виділення 

конкретних виконавців програм, які несуть відповідальність за їх виконання. 

Існування тільки одного відповідального виконавця дозволяє ефективно управляти 

ресурсами. 

Для здійснення витрат за бюджетною програмою підготовки 

військовослужбовців в Лівії, необхідно чітко усвідомлювати, яким чином 

вимірювати результати реалізації такої програми. Кількісно результати можуть 

бути важко вимірювані, тому результатом можна вважати ефективне виконання 

своїх функцій, важливість для суспільства реалізації бюджетної програми.  

Впровадження програмно-цільового методу фінансування витрат на 

підготовку військовослужбовців вимагає адекватного правового регулювання. 

Перш за все, це розробка і прийняття нормативних документів щодо порядку 

здійснення контролю за виконанням бюджетних програм та критеріїв визначення 

ефективності їх реалізації. 

Несумлінне виконання посадових обов'язків відповідальними працівниками 

органів влади, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, суб'єктів 

господарювання державного сектора економіки ставить під загрозу можливість 

ефективного управління державними фінансовими ресурсами Лівії. 
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Таким чином, з метою вдосконалення організаційних і методичних аспектів 

обліку витрат на підготовку військовослужбовців у Лівії необхідним є прийняття 

такого рішення на державному рівні, застосування МСБОДС, розробка на їх основі 

лівійських стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням 

національних особливостей діяльності в бюджетній сфері. Доцільним буде перехід 

на облік витрат за методом нарахувань, який найбільш популярний в міжнародній 

практиці обліку в державному секторі і дозволяє спростити процес прийняття 

управлінських рішень, поліпшити якість і ефективність управління витратами, 

зміцнити фінансову дисципліну військових освітніх установ. Розробка і 

впровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державних 

військових освітніх установах Лівії дасть можливість відстежувати витрати за 

економічним змістом, місцями їх формування, буде сприяти підвищенню 

прозорості обліку та ефективності використання бюджетних коштів. Для 

підвищення ефективності та раціональної організації бухгалтерського обліку 

витрат у військових освітніх установах необхідне затвердження наказу про 

облікову політику, використання нормативів чисельності бухгалтерських служб 

(на підставі пропорційного принципу), дотримання інструкцій зі складання 

кошторису, перехід на меморіально-ордерну форму обліку з використанням 

спеціальних типових регістрів бухгалтерського обліку для військових навчальних 

закладів Лівії.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Реформування системи бухгалтерського обліку в військових освітніх 

установах Лівії практично неможливо без прийняття такого рішення на вищому 

державному рівні. Виходячи з цього розроблено структура Проекту “Положення 

про реформування бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії” і прописані 

основні його пункти. 

2. У військових закладах освіти Лівії доцільним буде застосування 

позамовного методу обліку витрат, який дозволить враховувати всі прямі витрати 

на підготовку одного курсанта в розрізі статей калькуляції по окремих 

спеціальностях або формам навчання. На користь застосування методу 

нарахування, говорить те, що з його допомогою відображаються реальні результати 

діяльності установи, правильно оцінюються витрати в кожному звітному періоді. 

Обґрунтовано доцільність застосування АВС-методу при обліку витрат. Його 

практичне впровадження дозволить не тільки вести облік державних коштів, але 

дасть можливість проводити аналіз і контроль ефективності їх використання, 

складати прогнози на майбутнє. 

3. Запропоновано у військових закладах освіти Лівії використовувати 

МСБОДС, розробити на їх основі національні лівійські стандарти з урахуванням 

національних особливостей діяльності в державному секторі. За прикладом 

України доцільно розробити окремий стандарт з обліку витрат. 

4. Розроблено План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі в 

Лівії, ґрунтуючись на Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі 

України. Запропоновано фрагмент робочого плану рахунків бухгалтерського 

обліку витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії, побудований на 

пропозиції структурувати витрати за центрами формування витрат. 

5. Ефективність і раціональна організація бухгалтерського обліку 

безпосередньо залежить від облікової політики навчального військового закладу. 

Виходячи з цього розроблено типовий Наказ про облікову політику в військових 

закладах освіти Лівії з урахуванням вертикальної підпорядкованості, тобто наказ 
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повинен узгоджуватися і затверджуватися від нижчого рівня до вищого. Структура 

наказу про облікову політику, зміст його окремих елементів враховують кількість 

особового складу, структурних підрозділів, а також специфіку завдань і функцій, 

покладених на конкретний військовий навчальний заклад. 

6. Важливим документом 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 

розв’язання таких проблем розроблений і пропонується до використання на 

практиці алгоритм по складанню і виконанню бюджету в військових навчальних 

закладах Лівії з посиленням контролю його практичного виконання. 

7. На підставі розробленого плану рахунків, субрахунків для обліку витрат за 

місцями виникнення, запропоновані типові бухгалтерські проводки з обліку витрат 

на підготовку військовослужбовців і розроблена модель відображення витрат, 

доходів і фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку. 

8. З метою документування всіх господарських операцій, їх відображення в 

бухгалтерських регістрах, для Лівії запропоновано використання меморіально-

ордерної форми ведення обліку в бюджетній сфері і спеціальних типових регістрів 

бухгалтерського обліку для військових закладів освіти (накопичувальна відомість 

витрат на утримання матеріальних активів; на проведення навчання; на оплату 

праці та стипендій; на адміністративне управління). 

9. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, 

доцільним є застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі. 

Завдання цього методу полягає в пошуку шляхів ефективного використання 

наявних ресурсів з метою отримання конкретних результатів. Для цього спочатку 

сформулюється бажаний результат, і тільки потім пропонуються варіанти того, які 

ресурси і яким чином можна використовувати для досягнення намічених 

результатів. 

Результати другого розділу розкриті в роботах автора [141; 142; 145; 146; 147; 

148; 151; 173]. 
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РОЗДІЛ 3 

АУДИТ ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЛІВІЇ В 

КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  

 

3.1. Сутність, роль, значення внутрішнього аудиту у військових освітніх 

установах 

 

Специфіка діяльності бюджетних організацій полягає в тому, що вони не 

мають на меті отримання прибутку, а держава покладає на них певні функції в 

залежності від виду діяльності таких організацій, виконання окремих бюджетних 

програм; держава делегує бюджетним організаціям певні повноваження, надаючи 

їм для виконання делегованих завдань відповідне фінансове забезпечення. 

Головними функціями держави залишається питання організації та проведення 

контролю над виконанням переданих функцій, ефективним використанням 

фінансових, матеріальних, нематеріальних, трудових ресурсів, допомога у 

виконанні делегованих повноважень. 

З метою запобігання фінансовим порушенням, причин їх виникнення та 

можливих наслідків, бюджетними установами використовуються відповідні 

інструменти. До цих інструментів відноситься внутрішній аудит, який вирішує 

важливі завдання удосконалення системи управління в установі, попередження 

незаконного та неефективного використання бюджетних асигнувань, підвищення 

відповідальності та підзвітності керівників бюджетних установ. 

В умовах науково-технічного прогресу змінюються форми господарювання, 

трансформується суспільство, виникають нові механізми управління цими 

процесами, зокрема, змінюються і підходи до порядку контролю за ними (перехід 

від інспектування до аудиту). Аудит – це процес, спрямований на перевірку саме 

тієї ланки ведення фінансово-господарської діяльності, де найбільш ймовірно 

здійснення порушень. Тобто це контроль, який триває постійно, незважаючи ні на 

які обставини. Внутрішній аудит – це вид аудиту, мета якого допомогти виявити 

порушення і не допустити їх виникнення у майбутньому [44, с.44-46]. Проводять 
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внутрішній аудит внутрішні аудитори, надаючи управлінському персоналу 

отримані в результаті внутрішнього аудиту дані аналізу і оцінки, пропозиції, 

рекомендації та іншу необхідну інформацію. 

“Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в 

бюджетній установі, спрямована на вдосконалення системи управління, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникнення помилок або інших недоліків в 

діяльності бюджетної установи” [14]. 

Сучасні умови діяльності вимагають фактичного переходу державних 

органів і бюджетних установ від ідеології “споживання і утримання” до управління 

бюджетною програмою: визначення чітких цілей її подальшої реалізації, 

забезпечення контролю використання бюджетних коштів і підзвітності керівників. 

Це вимагає відповідних змін в підходах до забезпечення аудиту в бюджетних 

установах. 

При впровадженні в практику програмно-цільового бюджетування при 

виконанні бюджетних програм в бюджетних організаціях уведення внутрішнього 

аудиту є пріоритетним заходом для збільшення ефективності витрачання 

бюджетних коштів. Міністерство фінансів України вживає заходів для підвищення 

ефективності застосування програмно-цільового методу [50]. Так, починаючи з 

2015 р. головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані чітко встановлювати 

відповідність своїх бюджетних програм та стратегічних цілей. 

Внутрішній аудит необхідний і для військових бюджетних установ, оскільки 

вони отримують фінансування як з державного бюджету, так і кошти з інших 

джерел (різні види платних послуг і робіт, платне навчання, транспортні послуги, 

науково-дослідні роботи). Його впровадження дозволить контролювати зсередини 

життєдіяльність і напрями функціонування установи. 

Щоб створити свою систему внутрішнього аудиту в Збройних Силах Лівії, 

перш за все, необхідне реформування системи внутрішнього аудиту на державному 

рівні, тільки тоді будуть прийняті і затверджені відповідні керівні документи, що 

регулюють всі процеси нової системи внутрішнього аудиту. 
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У статті 26 Бюджетного кодексу України також передбачено введення в 

органах державного сектора внутрішнього аудиту [14]. Міністерством фінансів 

України від 3 травня 2017 року було видано Наказ № 480 “Про затвердження 

Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування 

системи внутрішнього аудиту” [99]. Цим Порядком визначається механізм оцінки 

функціонування системи внутрішнього аудиту, яка здійснюється Міністерством 

фінансів в різних міністерствах, інших центральних та територіальних органах 

виконавчої влади, в бюджетних установах. Оцінка функціонування і дієвості 

системи внутрішнього аудиту у зазначених органах (зовнішня оцінка якості 

внутрішнього аудиту) проводиться у вигляді дослідження і не вважається 

контрольним заходом [49]. 

Практичний досвід свідчить про те, що основною проблемою впровадження 

нової системи є неповне розуміння керівниками суті складових системи 

внутрішнього аудиту, а також ставлення до них як до “неминучого зла”, яке 

вимагає додаткових зусиль, праці. Внутрішній аудит у більшості керівників і 

головних бухгалтерів установ асоціюється з контрольно-ревізійної роботою 

(інспекцією). 

Часто присутня плутанина в розумінні суті і призначення внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту на підставі того, що вони вважаються 

різновидами контролю, а безпосередньо функція контролю реалізується всередині 

підприємства як у першому, так і в другому випадку [44, с. 55]. Але кожен з них 

виконує свої функції контролю, займаючи певне положення в ієрархії установи, має 

різну сферу діяльності, власну специфіку об'єктів і характер здійснення, а у 

працівників, зайнятих внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем – різні 

повноваження і компетенція. 

“Внутрішній контроль – це комплекс заходів, що застосовуються керівником 

для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних 

коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і 

вимог щодо діяльності бюджетної установи та його підвідомчих установ” [14]. 

Внутрішній контроль є частиною організаційної структури самої державної 



114 

установи і тому повинен здійснюватися на підставі рішень її керівника. Служба 

внутрішнього аудиту (СВА) в бюджетних установах здійснює оцінку ефективності 

та дієвості системи внутрішнього контролю з подальшим інформуванням про 

результати такої оцінки контролюючих органів (відповідних міністерств і 

відомств). Відповідальність за створення і діяльність служби внутрішнього аудиту 

також несе керівник державної установи. 

Суб'єктом здійснення внутрішнього аудиту бюджетних установ виступає 

відділ внутрішнього аудиту, а об'єктом є діяльність бюджетних установ, 

ефективність функціонування внутрішнього контролю та заходи щодо її 

підвищення, яких вживає керівник установи [72, с. 18]. 

Основні принципи внутрішнього аудиту в державному секторі регулюються 

постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання утворення структурних 

підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та 

бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади” [26], в якій визначено порядок утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту в бюджетній установі та механізм його 

проведення. 

Для визначення єдиних підходів до організації та проведення внутрішнього 

аудиту, Міністерством фінансів України розроблено Стандарти внутрішнього 

аудиту [111], в яких визначаються основні завдання і функції підрозділу 

внутрішнього аудиту, порядок проведення внутрішнього аудиту, підготовки 

аудиторських звітів, висновків і рекомендацій, необхідність та способи підвищення 

кваліфікації аудиторів, принципи їх діяльності тощо. Головні внутрішні документи 

з питань внутрішнього аудиту розробляє керівник підрозділу з урахуванням 

стандартів [111] і Порядку [26]. Ці документи обов'язково включають положення 

про підрозділ внутрішнього аудиту, завдання аудиту, посадові інструкції усіх 

працівників підрозділу внутрішнього аудиту, відповідні внутрішні документи з 

питань проведення внутрішнього аудиту тощо. 
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Згідно зі стандартами, сфера застосування в бюджетних установах 

внутрішнього аудиту повинна охоплювати кілька напрямів (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Напрями застосування внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

Джерело: проілюстровано автором відповідно до [111] 

 

Якщо в результаті фінансового аудиту чи аудиту відповідності отримано 

негативний висновок, керівник установи чи організації має право прийняти 

рішення про проведення аудиту ефективності. 

Внутрішній аудит вирішує важливі завдання щодо підвищення ефективності 

діяльності та управління державної установи, запобігання незаконному чи 

неефективному використанню державних ресурсів, тому до професійної етики і 

рівня кваліфікації внутрішніх аудиторів пред'являються особливі вимоги. Це 

зумовило розробку і використання Кодексів етики аудиторів як на міжнародному, 

так і на національному рівнях. 

Кодекси етики міжнародних організацій визначають головним чином 

загальні принципи етики аудиторів, тому кожна країна повинна розробити власний 

Кодекс професійної етики аудиторів, враховуючи соціальні, культурні, правові 

особливості країни. 

В Україні в діяльності відділу внутрішнього аудиту в бюджетних установах, 

як і в інших підприємствах і організаціях, керуються Кодексом етики працівників 

Напрями застосування внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього 

аудиту, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних 

планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх 

виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно - 

наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які 

негативно впливають на виконання функцій і завдань установи (аудит ефективності); 

оцінка діяльності установи по законності та достовірності фінансової і бюджетної 

звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (фінансовий аудит); 

оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, 

контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним 

майном (аудит відповідності). 
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підрозділу внутрішнього аудиту [48], в якому визначено принципи системи 

моральних і професійних цінностей працівників підрозділу внутрішнього аудиту 

або інших посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо його здійснення, 

та правил їхньої поведінки. 

Ефективність роботи служби внутрішнього аудиту тим вище, чим менше її 

функціональні зв'язки з іншими підрозділами. Обмеження відносин з різними 

службами, їх мінімізація, чинять позитивний вплив на рішення визначених завдань 

служби. Інакше результатом їх діяльності може стати не розв’язання проблем, а 

тільки їх констатація [53]. 

В процесі проведення внутрішнього аудиту працівниками відповідного 

підрозділу здійснюється збір аудиторських доказів, при цьому вони 

використовують методи, методичні прийоми і процедури, які забезпечують 

обґрунтованість висновків і пропозицій за результатами аудиту. Вибір внутрішніми 

аудиторами методичних прийомів і процедур залежить від об'єкта внутрішнього 

аудиту і вимог відповідних внутрішніх документів щодо його проведення. 

Внутрішній аудит може організовуватися за такими напрямами [60; 114]: 

1) створення в структурі державного органу або установи власної служби 

внутрішнього аудиту; 

2) аутсорсинг – повна передача функцій внутрішнього аудиту 

спеціалізованій компанії або зовнішньому консультанту; 

3) косорсинг – створення служби внутрішнього аудиту, проте в деяких 

випадках залучаються експерти спеціальної компанії або зовнішні аудитори. 

Найчастіше реалізується перший напрямок, оскільки два наступних 

вимагають додаткових фінансових витрат. 

Перевагами внутрішнього аудиту є виконання комплексу функцій: 

контрольної, аналітичної, інформаційної, рекомендаційної (табл. 3.1). 

На сьогодні, як показує стан використання бюджетних коштів, внутрішній 

аудит не виконує повноцінно своїх завдань, зокрема і внаслідок несвоєчасного 

прийняття заходів керівництвом державних установ і органів влади. 
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Таблиця 3.1 

Комплекс функцій внутрішнього аудиту в бюджетних установах  

Функції Характеристика  

Контрольна 
планування, організація та проведення внутрішнього аудиту в 

установі, документальне оформлення його результатів 

Аналітична 

аналіз документів, пов'язаних з використанням бюджетних 

коштів, для визначення ступеню їх цільового та ефективного 

використання; оцінка ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю, результатів та ефективності 

виконання бюджетних програм, стану управління державним 

майном, правильності відображення в бухгалтерського обліку 

усіх операцій і вірогідності складеної фінансової і бюджетної 

звітності тощо 

Інформаційна 

формування та надання висновків і пропозицій за результатами 

перевірок у вигляді звіту керівництву бюджетної установи, 

підрозділів центрального органу виконавчої влади і Державної 

аудиторської служби (Держаудитслужби) 

Рекомендаційна 

надання рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського 

обліку, підвищення законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, формування повної та достовірної 

фінансової звітності та організації в установі дієвого 

внутрішнього контролю. 

Джерело: складено автором на основі [15; 41; 64, с. 90; 69; 72; 122; 199] 

 

Недоліки роботи підрозділів внутрішнього аудиту виділяють наступні [53]: 

– недостатнє розуміння керівниками державних установ відповідальності за 

створення і діяльність служби внутрішнього аудиту; 

– недостатність законодавчого та методологічного забезпечення організації 

та проведення внутрішнього аудиту; 

– відсутність служб децентралізованого внутрішнього аудиту в ряді 

державних установ. 

Тому основними шляхами збільшення ефективності внутрішнього аудиту 

стануть: укомплектування професійними працівниками; завершення процесу 

організації державного внутрішнього контролю; виконання рекомендацій 

підрозділу внутрішнього аудиту та прийняття на їх основі відповідних 

управлінських рішень. 
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Вивчення діяльності військових освітніх установ у Лівії показує, що система 

аудиту в цілому, як і система внутрішнього аудиту в бюджетних установах відсутня 

як така (додаток Х). Незважаючи на те, що діяльність військових освітніх установ 

на 100% фінансується з державного бюджету, процес контролю над цільовим, 

раціональним і ефективним використанням виділених коштів практично не 

ведеться. Така ситуація призводить до нерезультативного витрачання державних 

коштів, низької економічної та соціальної ефективності діяльності лівійських 

військових освітніх установ. 

Необхідність розробки методичних і організаційних основ внутрішнього 

аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії обумовлена декількома 

основними причинами: 

– низький рівень фінансової дисципліни у військових бюджетних установах 

в цілому, і в військових освітніх установах зокрема; 

– наявність негативних тенденцій, пов'язаних з неефективністю аудиту в 

бюджетній сфері; 

– введення відповідних механізмів бюджетного контролю як вагомої 

складової фінансово-бюджетної системи; 

– посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням 

бюджетних коштів; 

– посилення інституційної ролі Міністерства фінансів Лівії щодо контролю 

за органами, які займаються доходами і витратами бюджетів. 

Впровадження внутрішнього аудиту в Лівії доцільно здійснювати з 

урахуванням зарубіжного досвіду як провідних країн світу, так і країн Африки 

зокрема. При побудові системи внутрішнього аудиту в Лівії повинна враховуватися 

ієрархія підзвітності державних установ у військовій сфері країни. 

Міжнародними стандартами внутрішнього аудиту (IIА) не передбачено 

напрямів внутрішнього аудиту на відміну від Національних стандартів 

внутрішнього аудиту в Україні. Слід зазначити, що системи державного 

внутрішнього фінансового аудиту країн Західної Європи мають різний рівень 

централізації – від централізованого попереднього контролю, який здійснюється на 
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рівні казначейства або іншого контролюючого органу, до здійснення контролю 

керівниками різних органів державного і комунального сектора з використанням 

підрозділів внутрішнього аудиту в цих організаціях. 

Хоча системи державного внутрішнього фінансового аудиту в різних країнах 

Європи мають різні відмінності, вони функціонують за єдиними (стандартними) 

організаційними підходами. При цьому сучасне державне управління в розвинених 

країнах удосконалюється з метою максимальної децентралізації систем контролю і 

аудиту. 

Міжнародний досвід показує, що в кожній окремій країні особливості 

реалізації функцій внутрішнього аудиту, зокрема, його напрями, дуже тісно 

взаємопов'язані з особливостями систем адміністративного устрою, державного 

управління та контролю, а також з ситуацією у державному секторі і в країні у 

цілому. Ряд країн ЄС додатково розмежували (та/або поглибили) аудит 

ефективності, фінансовий аудит, аудит відповідності відповідно до специфіки 

фокусування на їх завданнях, а також додали нові напрями внутрішнього аудиту. 

Наприклад, в деяких європейських країнах як окремий напрямок визначено аудит 

ІТ-систем, а в рамках аудиту ефективності окремо деталізовані такі “піднапрями” 

як операційний аудит / аудит систем (спрямований на оцінку якості процедур 

внутрішнього контролю) або адміністративний аудит (вивчає ефективність 

управлінських рішень, досягнення цілей установи і ризики, які можуть негативно 

вплинути на діяльність установи) [192]. 

У цілому в міжнародній практиці напрями, за якими здійснюється внутрішній 

аудит, не мають чіткого розмежування. Багато питань внутрішнього аудиту 

характеризуються елементами, які охоплюють його різні напрями. Наприклад, в 

Нідерландах аудиторські групи працюють в командах з-поміж фахівців з 

операційного аудиту (один з “піднапрямів” аудиту ефективності), ІТ-аудиту та 

фінансового аудиту для здійснення перевірки з різних точок зору. У Португалії 

внутрішні аудитори проводять аудит відповідності, аудит систем, аудит 

ефективності та ІТ-аудит. Внутрішні аудитори Великобританії здійснюють аудит 

відповідності, ІТ-аудит, фінансовий аудит, аудит ефективності та оцінку програм. 
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А в Польщі внутрішні аудитори мають право проводити фінансовий аудит, аудит 

ефективності та аудит відповідності [103; 132]. 

Головним ключем успіху в процесі забезпечення якісного ефективного 

управління ресурсами держави в Лівії повинна стати налагоджена і результативна 

система фінансового управління і внутрішнього аудиту. Побудову такої системи 

пропонується проводити з урахуванням українського досвіду. 

У державному секторі України внутрішній аудит як вид діяльності почав 

впроваджуватися з 2011 року. Використання нових видів державного аудиту, 

розробка і надання Кабінетом Міністрів України відповідної нормативно-правової 

документації в якості результатів повинні привести до підвищення якості 

управління ресурсами держави, удосконалення правового і методологічного 

забезпечення аудиту за новими видами і формами, приведення у відповідність до 

стандартів і практики ЄС. 

Внутрішній аудит у військових частинах (установах) Міністерства оборони 

України (Збройних Сил України) може здійснюватися як самою військовою 

частиною (установою) у вигляді внутрішньої перевірочної комісії, яка 

призначається установчим наказом по військовій частині (установі), так і 

проводитися фахівцями Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового 

контролю Міністерства оборони України та підпорядкованих йому підрозділів. 

На сьогодні в Збройних Силах України запроваджується система 

внутрішнього аудиту європейського зразка, частина елементів якої в Міністерстві 

оборони України застосовувалися і раніше. У цьому Міністерству оборони України 

допомагають іноземні та міжнародні організації Королівства Нідерланди і 

Великобританії. Так, у 2014 р. за підтримки Міністерства оборони Великобританії 

90 фахівців Міністерства оборони України та Збройних Сил України пройшли 

навчання з проведення внутрішнього аудиту за міжнародними стандартами, вони 

беруть участь у міжнародних заходах, організованих Ініціативою НАТО з розвитку 

цілісності, прозорості, доброчесності, підзвітності та зниження корупційних 

ризиків в оборонних та безпекових установах, проходили стажування в 

міжнародній організації “Transparency International”, в регіонах України проведено 
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відповідні навчання з внутрішнього аудиту та запобігання корупції [15]. В рамках 

українсько-голландського співробітництва Державної аудиторської служби 

України з Міністерством фінансів Королівства Нідерланди у 2013 році для надання 

допомоги внутрішнім аудиторам в державному секторі видано навчальний 

посібник “Внутрішній аудит ефективності: методичні засади та практичні аспекти” 

[16].  

Наприклад, в Нідерландах система державного внутрішнього фінансового 

контролю (ДВФК) будується за принципом ведення “домашнього господарства”, 

тобто має місце побудова міцних опор, створення передумов, необхідних для його 

впровадження і функціонування. Такими умовами є визначена на відповідному 

законодавчому рівні прозорість діяльності і підзвітність керівників установ і 

організацій; застосування програмно-цільового методу бюджетування; реформа 

державного управління; затвердження Закону про державну службу; належна 

оплата праці та соціальні гарантії, що сприяє професіоналізму персоналу, який 

забезпечує здійснення внутрішнього аудиту. Основою системи ДВФК вважається 

надійна і ефективна система фінансового управління і контролю, платформою для 

якої слугують якісний Закон про ДВФК та діяльність Центрального підрозділу 

гармонізації (ЦПГ). Внутрішній аудит в системі ДВФК в Нідерландах є певним 

захисним елементом цієї системи, він забезпечує надання керівнику незалежних і 

об'єктивних консультацій, які сприяють попередженню можливих проблем та 

підвищенню ефективності діяльності організації [36]. 

ЦПГ Нідерландів здійснює розробку нормативно-правового забезпечення 

внутрішнього аудиту, підтримку діяльності служб внутрішнього аудиту різних 

організацій, уніфікацію підходів до проведення внутрішніх аудитів, у тому числі 

проведення IТ-аудиту, і підготовки аудиторських висновків тощо У Нідерландах 

Центральний підрозділ гармонізації з внутрішнього аудиту не здійснює розрахунок 

чисельності внутрішніх аудиторів в міністерствах, вважаючи доцільним 

визначення чисельності кожного підрозділу внутрішнього аудиту самостійно, 

виходячи зі специфіки діяльності міністерства, обсягу перевірок, рівня ризиків 

тощо [36]. 
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Разом із тим слід зазначити, що для Лівії на сучасному етапі розвитку такий 

підхід не може бути доцільним і прийнятним. На відміну від Нідерландів, де такі 

служби функціонують вже більш як 40 років, їх функціональна і професійна 

цінність є безперечною як в державі в цілому, так і для кожного окремого керівника 

бюджетних організацій, в Лівії таких служб до цього часу не було взагалі. Тому за 

відсутності будь-яких норм чисельності внутрішніх аудиторів відповідних установ 

і організацій існує великий ризик того, що керівники міністерств, формально 

виконавши вимогу зі створення підрозділів внутрішнього аудиту, можуть 

обмежитися мінімальною чисельністю персоналу цих підрозділів (наприклад, один 

аудитор), що в кінцевому підсумку призведе до дискредитації самої ідеї. 

З метою побудови системи внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

Лівії у цілому, і у військових освітніх установах зокрема, необхідно провести ряд 

дій: 

– поставити питання на державному рівні про необхідність розробки і 

впровадження внутрішнього аудиту в державних органах та бюджетних установах; 

– впровадити внутрішній аудит в органах державного сектора – розробити 

Постанову про впровадження внутрішнього аудиту, розробити стандарти 

внутрішнього аудиту; 

– забезпечити професійну незалежність і кваліфікаційні вимоги до професії 

державних внутрішніх аудиторів – розробити Кодекс етики, кваліфікаційні 

характеристики професії, сертифікації державних внутрішніх аудиторів; 

– розробити організаційні заходи щодо окремого підрозділу з питань 

гармонізації внутрішнього аудиту, визначити його назву, підпорядкованість, 

кількісний і якісний склад; 

– визначити механізм і процедури побудови системи внутрішнього аудиту в 

органах державного сектору – інструкції з внутрішнього аудиту, порядок надання 

звітності про внутрішній аудит в бюджетних установах; 

– забезпечити регулярне застосування в системі управління бюджетних 

організацій аудиту інформаційних технологій (ІТ-аудиту) з метою підвищення 

ефективності та економічності використання інформаційних технологій, 
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збільшення переваг та усунення недоліків від їх застосування, забезпечення якості 

інформаційних систем і прикладного програмного забезпечення, обґрунтування 

витрат на ІТ. 

Формування дієвої системи внутрішнього аудиту в бюджетних військових 

освітніх установах Лівії сприятиме підвищенню прозорості та ефективності 

управління державними коштами, поліпшенню адміністративної та управлінської 

культури, визначенню реальної вартості політичних рішень у військовій сфері, 

зокрема при підготовці військовослужбовців. Важливу роль при цьому відіграє 

дотримання принципів належного урядування: законність, економічність, 

ефективність, результативність і прозорість. 

Розробка системи внутрішнього аудиту витрат для військових освітніх 

установ Лівії дозволить розробити і впровадити на її основі аналогічну систему для 

всіх бюджетних установ державного сектора країни. Кінцевою метою побудови 

такої системи є успішне “перезавантаження” системи державних фінансів, 

створення умов та підтримка стабільного розвитку економіки шляхом управління 

державними фінансами за принципами ефективності, прозорості та в інтересах 

суспільства на основі управління інноваційними проектами та програмами 

розвитку. 

Наступним кроком повинна стати певна децентралізація фінансового 

контролю в бюджетній сфері з метою побудови ефективної і транспарентної 

бюджетної системи. Очікуваними результатами є адаптація лівійського 

законодавства до законодавства розвинених країн світу, а також удосконалення 

діяльності органів державного сектора шляхом переходу від адміністративної до 

управлінської культури, в умовах якої керівники цих органів здійснюють 

управління фінансами для досягнення належного рівня економії, ефективності і 

результативності відповідно поставленим цілям і задачам. 

Таким чином, розгляд сутності внутрішнього аудиту, особливостей його 

функціонування в різних країнах свідчить про доцільність застосування 

українського та зарубіжного досвіду і необхідності виконання певних дій, які 

запропоновані в роботі. Запорукою створення системи внутрішнього аудиту витрат 
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в Лівії в цілому, і при підготовці військовослужбовців зокрема, є чітко встановлені 

норми проведення внутрішнього аудиту в країні і Збройних Силах, відсутність 

двозначності і протиріччя. І перш за все, необхідно розробити достатню кількість 

нормативно-правових актів, які регулюватимуть і визначатимуть правильний 

порядок проведення внутрішнього аудиту в різних випадках. 

 

 

3.2. Методичні основи внутрішнього аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових навчальних закладах Лівії 

 

Важливою складовою системи внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

є відповідне методичне забезпечення аудиту, включаючи законодавчо-нормативне, 

інформаційне забезпечення, методи і процедури аудиту, що потребує системного 

підходу до організації внутрішнього аудиту бюджетних установ. 

Дослідження робіт, присвячених внутрішньому аудиту [15; 41; 44; 47; 49; 53; 

60; 64; 122], показує, що аудиторське дослідження передбачає чітку послідовність 

і порядок використання окремих методів аудиту, методичних прийомів і процедур 

для отримання аудиторських доказів та надання відповідних висновків, 

оформлених у вигляді аудиторського висновку. 

“Метод внутрішнього аудиту – це сукупність прийомів, що застосовуються 

для дослідження стану об'єктів внутрішнього аудиту” [60]. Розрізняють методичні 

прийоми проведення та методичні прийоми організації аудиторського 

дослідження. 

Висновки, які отримані в результаті аудиторського дослідження об'єкта 

внутрішнього аудиту мають бути забезпечені використовуваними методами 

аудиту, процедурами їх застосування та достатніми обсягами вибірки. Під час 

аудиту треба провести аналіз, оцінку і документальне оформлення інформації й 

отримати необхідну і достатню кількість аудиторських доказів, що дозволяє 

прийти до необхідних висновків, з використанням яких буде підготовлений 
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аудиторський звіт. Методичні прийоми аудиторського дослідження охоплюють 

значний перелік складових (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Методичні прийоми аудиторського дослідження 

Прийоми Характеристика прийомів 

Фактична перевірка 

перевірка наявності та якісного стану об'єктів аудиту різними 

способами (обстеження, огляд, обмірювання, зважування, 

перерахунок тощо) 

Підтвердження 

отримання письмової відповіді від відповідальних за окремі ділянки 

для підтвердження точності інформації (наприклад, щодо сум 

витрат, дебіторської заборгованості) 

Документальна 

перевірка 

перевірка документів і записів – формальна, арифметична та 

перевірка по суті 

Спостереження 
отримання уявлення щодо загальної характеристики об'єкта аудиту 

на підставі візуального огляду 

Обстеження особисте ознайомлення з предметом дослідження 

Тестування / 

опитування / 

інтерв'ювання 

отримання письмової або усної інформації від відповідальних осіб 

за сформульованим переліком питань для оцінки об'єкта 

дослідження; на відповіді визначаються фактори ризику та дається 

оцінка відповідності. Проведення інтерв'ю документується за 

визначеною формою 

Перевірка механічної 

точності 
додаткове перевіряння підрахунків та передачі інформації 

Аналітичний огляд 

вивчення значущих тенденцій розвитку об'єкта аудиту, дослідження 

незвичайних і несподіваних змін в процесі реалізації його функцій. 

На основі опитування керівництва та інших посадових осіб щодо 

причин виявлених несподіваних відхилень, здійснюється подальше 

дослідження та підтвердження отриманих відповідей 

Аналітичні тести 
зіставлення різних абсолютних та відносних показників (індекси, 

коефіцієнти, відсотки) 

Спеціальна перевірка 

залучення вузькоспеціалізованих фахівців (фахівець з 

бухгалтерського обліку, фінансист, фахівець з військової 

підготовки) для виявлення різних відхилень від встановлених норм 

та приведення доказової бази фактів порушень і відхилень; 

Формальна перевірка 

візуальна перевірка правильності записів у документах та регістрах, 

виявлення необґрунтованих виправлень або здійснених не за 

правилами (підчистки, дописи у тексті і цифрах), перевірка 

достовірності підписів посадових і матеріально-відповідальних 

осіб; 

Арифметична перевірка 
перевірка правильності розрахунків в первинних документах, 

облікових регістрах та формах звітності; 

Перевірка документів 

по суті 

перевірка законності і доцільності здійснених операцій, 

правильності зображення операцій на бухгалтерських рахунках. 

Джерело: складено автором на основі [44; 47; 53; 60; 111] 
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Практично кожна установа або організація може мати свою власну методику 

проведення внутрішнього аудиту, тобто встановлювати сукупність спеціальних 

прийомів, конкретних процедур, методів розрахунку, зіставлень, застосовуваних 

для обґрунтування думки про ступінь достовірності досліджуваної інформації. 

Оскільки кожна бюджетна установа має свої особливості, створити 

універсальну методику, яка застосовувалася б усіма установами, неможливо. Тому 

кожна державна установа може розробляти і затверджувати власний Порядок 

проведення внутрішнього аудиту, але відповідно до загальних нормативних вимог, 

які затверджені на державному рівні. 

У зв'язку з тим, що організація внутрішньої аудиторської перевірки 

проходить по-різному, розрізняють різні методи її організації, зокрема: суцільна 

перевірка, вибіркова, аналітична і комбінована перевірка.  

Об’єктом суцільної перевірки є інформація стосовно всіх процесів й 

операцій, що відбулися протягом періоду. За її результатами аудитор з упевненістю 

формулює висновок про достовірність і законність відображення операцій в 

бухгалтерському обліку. Суцільні перевірки проводяться для пошуку доказів і 

встановлення завданих збитків в результаті шахрайства [41; 44; 47; 60; 72; 114]. 

Вибіркова перевірка передбачає дослідження менше ніж 100% всієї 

інформації. Така перевірка дає можливість внутрішньому аудитору отримати 

достатні аудиторські докази для розповсюдження на всю сукупність інформації, 

але для цього вибірка повинна бути репрезентативною, тобто враховувати усі 

характеристики генеральної сукупності. Через вибірковий підхід за областю 

вибірки можуть залишатися факти порушень і помилок, а це значно збільшує ризик 

невиявлення [47; 60; 114]. У випадку встановлення серйозних порушень або 

помилок в ході вибіркового дослідження, всю сукупність інформації необхідно 

перевірити з використанням суцільного методу. Аналітичну перевірку визначають, 

як оцінювання фінансових показників через вивчення можливих залежностей між 

досліджуваними показниками. Комбінована перевірка – це поєднання всіх видів 

перевірки: суцільної, вибіркової і аналітичної. Рішення про вибір методу перевірки 

аудитор приймає, виходячи з мети перевірки, характеристики об’єкта перевірки 
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тощо. В Лівії це потребує відповідного навчання аудиторів не тільки щодо 

проведення аудиторської перевірки, а й щодо обґрунтовано вибору методів її 

здійснення. 

З метою складання об'єктивної думки про перевірену інформацію, аудитору 

необхідно: 

– упевнитися в достовірності, законності і достатності інформації 

бухгалтерського обліку установи та інших джерел; 

– прийняти рішення про правильність відтворення наданої інформації в 

обліку і звітності. 

Внутрішнім аудитом передбачений збір аудиторських доказів фахівцями 

відділу внутрішнього аудиту із застосуванням методів, методичних прийомів і 

процедур, які забезпечать обґрунтованість висновків за результатами аудиту. Як 

джерела аудиторських доказів застосовуються первинні документи, облікові 

регістри, звітність (рис. 3.2). 

З представлених на рис. 3.2 джерел внутрішнього аудиту, в Лівії присутні як 

первинні документи, так і звітність (фінансова і статистична), та регістри, але 

представлені вони незначною кількістю складових. 

Для документального оформлення внутрішнього аудиту використовують 

робочі документи аудитора та офіційні документи. 

“Робочі документи – це записи (форми, таблиці), за допомогою яких 

працівник відділу внутрішнього аудиту фіксує проведені прийоми та процедури 

внутрішнього аудиту, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які 

здійснюються під час його проведення” [60]. У робочій документації наводиться 

інформація, якою підтверджуються викладені в аудиторському звіті висновки. По 

закінченню внутрішнього аудиту робочі документи обов'язково зберігаються в 

справах відділу внутрішнього аудиту [60; 114]. 

Офіційним документом є “аудиторський звіт – документ, складений за 

результатами внутрішнього аудиту, який містить відомості про хід внутрішнього 

аудиту, стан системи внутрішнього контролю, аудиторський висновок” [60; 114], 

який включає вступну, аналітичну і підсумкову частини.  
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Рис. 3.2. Джерела внутрішнього аудиту витрат на підготовку військовослужбовців 

в навчальних закладах України  

Джерело: складено автором на основі [44; 60; 64; 66; 91; 120] 

 

Джерела внутрішнього аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців у військових установах  

Первинні 

документи 

Звітність 

Регістри 

Акт вибуття МШП, Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та 

запобіжних пристроїв, Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів, Карта складського обліку матеріалів, 

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей, Акт про 

витрату давальницьких матеріалів, Інвентарний опис товарно-

матеріальних цінностей, Накопичувальна картка обліку навчальних 

годин і заробітної плати, Договори з учнями, Подорожній лист 

службового легкового автомобіля, Акти інвентаризації ((описи, 

порівняльні відомості); розрахунки, декларації, кошториси, 

калькуляції, договори, контракти, накази, розпорядження), 

Бухгалтерські довідки. 

Фінансова 

Статистична 

Податкова 

Аналітичні регістри (відомість обліку видачі спецодягу, спецвзуття та 

запобіжних пристроїв, матеріальний звіт, розрахунково-платіжна 

відомість, розрахункова відомість, журнал обліку роботи навчального 

обладнання, журнал обліку роботи навчальної військової техніки, 

відомість результатів інвентаризації). Синтетичні регістри – Книга 

“Журнал-головна” в частині рахунків і субрахунків класу 8 “Витрати” 

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт 

про надходження та використання коштів 

загального фонду, Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих як плата за 

послуги, Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень 

Звіт з праці, Звіт про обсяги наданих послуг, 

Звіт вищого навчального закладу на початок 

20 _ / _ навчального року, Звіт про 

проведення наукових досліджень і розробок, 

Звіт про заробітну плату за професіями 

окремих працівників 

Податкова декларація з ПДВ, Форма 

№ 1- ДФ 
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Розрізняють декілька видів аудиторського висновку: безумовно позитивний, 

умовно-позитивний, негативний. Класифікація видів аудиторського висновку і їх 

коротка характеристика наведені в Додатку Ц. 

За результатами аудиторської перевірки аудитор повинен надати 

конструктивні рекомендації з метою удосконалення тих напрямів діяльності 

бюджетного військового навчального закладу, яких стосувався проведений аудит. 

До складання рекомендацій висуваються такі вимоги, як базування на 

аудиторських висновках, адекватність, чітке формулювання, відповідний алгоритм 

їх застосування. 

Дотримуючись рекомендацій, усувають встановлені недоліки, порушення, 

відхилення. Якщо керівник установи не погоджується з висновками та 

рекомендаціями аудиторського звіту, він повинен надати керівнику аудиторської 

групи обґрунтовані коментарі, завірені особистим підписом. Керівник 

аудиторської групи аналізує ці коментарі; надалі може бути прийнято рішення про 

додаткову перевірку, про прийняття рекомендацій або про виявлені недоліки в 

аудиторському звіті. 

З метою проведення результативних перевірок до аудитора висуваються 

наступні вимоги: володіння теорією аудиту; знання усієї нормативної бази, чинної 

на момент здійснення господарських операцій, які перевіряються; володіння 

методикою організації аудиторських перевірок. Для розкриття процедури 

методики проведення внутрішнього аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців в бюджетних установах потрібно сформувати поетапну схему 

процесу планування внутрішнього аудиту, з включенням таких елементів [41; 47]: 

– підготовка до планування внутрішнього аудиту (аналіз особливостей 

бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту на підставі оцінювання суттєвості та 

рівня ризику); 

– планування внутрішнього аудиту (розробка загального плану аудиту, 

складання програми аудиторської перевірки, внесення змін, корекція плану і 

програми аудиту при необхідності, контроль виконання плану). 
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В Україні на сьогодні затверджено ряд підзаконних актів, що регулюють 

діяльність підрозділів внутрішнього аудиту в органах державного сектору – 

Постанова Кабінету Міністрів України [26], описана вище, Накази міністерства 

фінансів України “Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту” [111] і “Про 

затвердження “Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту” [48]. 

Методичні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України 

базуються на Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), розроблених 

Інститутом внутрішніх аудиторів (IIA). Вони адаптовані для державного сектора 

України і на їх основі розроблено Національні стандарти внутрішнього аудиту, що 

включають (аналогічно до міжнародних стандартів): Стандарти якісних 

характеристик (Attribute Standards), що визначають характерні ознаки, властиві 

діяльності як підрозділів, так і внутрішніх аудиторів, які здійснюють діяльність з 

внутрішнього аудиту; Стандарти діяльності (Performance Standards), що описують 

суть внутрішнього аудиту і містять критерії якості, згідно з якими можуть 

оцінюватися функції внутрішнього аудиту [15; 69; 122]. 

Структура Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту наведена в 

додатку Ш. Національні стандарти внутрішнього аудиту (НСВА) затверджені 

Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247 [111]. НСВА 

складаються з 4 розділів, кожен з яких складається із глав (Додаток Щ). Ці 

стандарти уточнюють і регулюють: 

– питання незалежності й об'єктивності внутрішнього аудиту; 

– питання компетентності та порядку підвищення кваліфікації працівників 

підрозділів внутрішнього аудиту; 

– основні можливі напрями проведення внутрішнього аудиту; 

– порядок планування, організації, документування та проведення 

внутрішніх аудиторських перевірок; 

– моніторинг прийняття до уваги керівництвом рекомендацій, наданих в 

результаті внутрішнього аудиту; 
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– взаємодія та співробітництво відділу внутрішнього аудиту з органами 

влади та правопорядку тощо. 

Стандартами внутрішнього аудиту визначено, що “внутрішній аудит 

ефективності – це оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування 

системи внутрішнього аудиту, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних 

програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг і 

виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами 

законодавства, ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань 

установи” [111].  

Такий підхід відповідає міжнародним підходам до визначення аудиту 

ефективності, наведеного в стандартах INTOSAI. При проведенні такого аудиту 

центральну роль грають три категорії: економічність (economy) – мінімізація 

витрат внесків для досягнення поставлених цілей; ефективність (efficiency) – 

досягнення максимальних результатів (кількості, якості продукту) при певному 

обсязі ресурсів; результативність (effective) – максимальне досягнення мети 

діяльності установи, ступінь досягнення мети в контексті суспільної проблеми 

(потреби суспільства) [16, с. 6]. 

Таким чином, аудит ефективності ґрунтується на трьох категоріях: 

економічність, ефективність і результативність, які називають Модель трьох “Е” 

(оскільки в англійській мові всі ці терміни починаються з букви “Е”). Ця модель 

тісно пов'язана з українською концепцією програмно-цільового методу 

бюджетування [47]. 

У складі методичного забезпечення внутрішнього аудиту повинні бути 

представлені: 

– аудиторські стандарти по різних перевіркам внутрішнього аудиту; 

– стандарти внутрішнього аудиту, щоб вони відповідали вимогам 

законодавства; 

– стандарти внутрішнього аудиту відповідності фактичної діяльності 

підприємства положенням установчих документів; 
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– критерії визначення повноти інформаційного забезпечення за кожним 

видом внутрішнього аудіювання; 

– методичні рекомендації щодо реалізації результатів аудиторської перевірки 

внутрішнього аудиту і підготовки рішень і пропозицій управлінського персоналу; 

– звіти внутрішніх аудиторів про проведені перевірки, консультації та надані 

рекомендації [41; 47; 60]. 

Що стосується застосування внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

Лівії, на сьогодні, як зазначалося раніше, в Лівії не існує застосовуваних стандартів 

бухгалтерського обліку та аудиту. На державному рівні створено і працює 

спеціалізований комітет, який займається вивченням світового досвіду та 

можливістю впровадження стандартів, що відповідають вимогам Лівії. Це 

підтверджується листом Лівійського союзу бухгалтерів і аудиторів (LUAA) № 255 

від 26 листопада 2018 р. наведеному в Додатку Х. 

З метою збільшення ефективності використання бюджетних коштів у 

військових освітніх установах Лівії доцільним буде застосування на практиці 

компонентів внутрішнього контролю за моделлю COSO: контрольне середовище, 

оцінка ризиків, контрольні дії, інформація та комунікація, моніторинг засобів 

контролю (рис. 3.3). 

Контрольне середовище – це сукупність процесів, стандартів і процедур, які 

служать основою для здійснення внутрішнього контролю в організації. До 

компонента “контрольне середовище” відносяться п'ять принципів [28; 44; 87]: 

1. Організація демонструє прихильність принципу порядності й етичним 

цінностям. 

2. Вищий державний орган демонструє незалежність від керівника певної 

установи і здійснює нагляд за розвитком і функціонуванням внутрішнього аудиту. 

3. Керівник, під наглядом вищого державного органу, визначає структуру 

організації, лінії підпорядкованості, відповідні повноваження, обов'язки і 

відповідальність в процесі досягнення цілей. 

4. Організація демонструє прагнення до залучення, розвитку та утримання 

компетентних працівників відповідно до поставлених цілей. 
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Рис. 3.3. Компоненти внутрішнього контролю за моделлю COSO 

Джерело: складено автором на основі [12; 28; 44; 87; 166] 

 

5. Організація встановлює відповідальність співробітників за виконання 

ними своїх обов'язків у сфері внутрішнього контролю в ході досягнення цілей. 

Здійснення внутрішнього фінансового контролю полягає у виявленні 

ризиків; їх оцінці; формуванні реєстрів ризиків; вироблення заходів з мінімізації 

ризиків; виконанні контрольних дій і заходів. Необхідно виділити ризики 

бюджетних установ, які найбільш часто їм притаманні і мають бути виявлені [166]: 

1. Ризики порушення вимог бюджетного законодавства, нормативно-

правових актів, що регулюють питання бюджетних правовідносин. 

2. Ризики недосягнення цільових значень показників якості фінансового 

моніторингу, на значення яких впливають аналізовані процеси і процедури 

(операції). 

3. Ризики неправильного або неповного відображення результатів реалізації 

процесів, виконання процедур (операцій) у бухгалтерському (бюджетному) обліку. 

4. Ризики викривлення фінансової, бухгалтерської (бюджетної) звітності. 

COSO

1. Контрольне 

середовище

2. Оцінка 

ризиків

3. Контрольні дії4. Інформація і 

комунікація

5. Моніторинг 

засобів контроля

Виявлення 

ризиків 

Оцінка 

ризиків 

Реакція на 

ризики 

Середовище контролю 

Постановка цілей і завдань 
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5. Ризики неефективного використання (або зниження ефективності) 

бюджетних коштів, інших фінансових та нефінансових ресурсів. 

Необхідно виділити предмет контрольних заходів при внутрішньому аудиті 

витрат у військових освітніх установах Лівії. Відповідно до теоретичних основ 

внутрішнього аудиту, він включає [41; 47; 60; 114]: 

– виконання окремих норм бюджетного або іншого законодавства; 

– виконання окремого нормативного акту організації; 

– виконання окремих операцій (процедур, дій); 

– проведення контрольної дії щодо операції; 

– виконання комплексу заходів або окремих заходів щодо мінімізації ризиків; 

– виконання комплексу функцій (повноважень) або окремої функції 

організації сектора державного управління в цілому, його структурного підрозділу, 

територіального органу, підвідомчій організації; 

– інші предмети внутрішнього контролю за рішенням посадових осіб, які 

затверджують плани внутрішнього контролю. 

Спостереження і оцінка систем внутрішнього аудиту охоплюють принципи й 

алгоритми, метою яких є забезпечення адекватного та оперативного реагування на 

результати проведення аудиту та інших перевірок. Керівництво зобов'язане 

оперативно оцінювати аудиторські висновки та результати перевірок, включаючи 

ті, які показують недоліки і наводять рекомендації аудиторів та інших осіб, що 

оцінюють діяльність організації; приймати рішення про вчинення належних дій за 

результатами висновків і рекомендацій, складених на підставі аудиторських та 

інших перевірок, і у встановлені терміни виконати всі дії, які коригують або іншим 

чином розв’язують питання, представлені їх увазі. 

Передумовами необхідності створення системи внутрішнього аудиту в 

бюджетних установах Лівії в цілому й у військових освітніх установах зокрема, є: 

виконання контрольних функцій вищих органів бюджетних установ щодо 

нижчестоящих; багаторівнева організаційна структура установ; нерегламентована 

взаємодія і взаємозв'язок між відомчими контролюючими органами різних рівнів; 

не розроблена єдина концепція організації внутрішнього аудиту; необхідність 
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професійного консультування; відсутність регламентованого органу внутрішнього 

аудиту на всіх рівнях організаційно-управлінської структури бюджетної установи. 

Таким чином, розробка організаційно-методичних основ і впровадження 

системи внутрішнього аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії, 

дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів, покращить 

співвідношення між отриманим результатом від використання бюджетних коштів 

і сумою витрат на їх досягнення, а також дасть можливість розраховувати 

показники, які характеризують економічність, продуктивність і результативність 

використаних бюджетних коштів. 

 

 

3.3. Розробка і впровадження системи внутрішнього аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців у Лівії 

 

На сучасному етапі розвитку та за наявних умов господарювання, коли 

спостерігається стійке зростання кількості платних послуг, що надаються 

окремими бюджетними установами незалежно від сфери їх діяльності, 

збільшується потреба в організації внутрішнього аудиту бюджетних установ, що в 

загальному вигляді передбачає сукупність процесів, які ведуть до утворення 

взаємозв'язків між частинами цілого. В даному аспекті під цілим розуміється 

система внутрішнього аудиту, яка одночасно виступає підсистемою системи 

державного фінансового контролю. 

Що стосується організації внутрішнього аудиту бюджетних установ, то слід 

виділити в цьому сенсі об'єкт і суб'єкт [53, с.296; 92]: 

1) підрозділ внутрішнього аудиту бюджетних установ виступає суб'єктом 

внутрішнього аудиту; 

2) сукупність інформації про діяльність бюджетної установи, відображеної в 

системі бухгалтерського обліку та інших підсистемах управління, що підлягає 

кількісній і вартісній оцінці – виступає об'єктом внутрішнього аудиту. 
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Організація внутрішнього аудиту в бюджетних установах може 

здійснюватися в чотири етапи [87, с. 87; 69, с. 28]: 

1) планування діяльності з внутрішнього аудиту; 

2) планування та проведення аудиторської перевірки бюджетних установ; 

3) реалізація контрольних заходів в процесі проведення внутрішнього 

аудиту; 

4) визначення результатів внутрішнього аудиту, контроль за ходом 

виконання рекомендацій по результатах проведеної перевірки. 

Для організації ефективного внутрішнього аудиту необхідними є деякі 

кошти, які будуть витрачені для пошуку або підготовки кваліфікованих аудиторів 

для бюджетних установ. З цієї причини підрозділ внутрішнього аудиту доцільно 

формувати, спираючись на бюджет організації, складність і специфіку 

здійснюваних фінансово-господарських операцій, кількість співробітників. 

Керівництво навчальних військових закладів здійснює аудит і аналіз витрат на 

підготовку військовослужбовців з метою: 

– оцінки ефективності та результативності системи управління витратами; 

– визначення і коригування завдань структурних підрозділів установи в 

області витратної частини; 

– визначення необхідності впровадження нових методів управління для 

поліпшення економічного стану установи; 

– визначення загальних витрат на підготовку військовослужбовців і 

вироблення економічно обґрунтованих рішень щодо зниження витрат; 

– оцінки співвідношення окремих груп витрат між собою і їх частки в 

загальних витратах; 

– виявлення впливу розмірів витрат на якісні показники діяльності 

організації; 

– визначення залежності витрат на підготовку кадрових офіцерів від рівня 

якості послуг, що надаються; 

– визначення ефективності виконаних заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності та оцінки доцільності проведених витрат. 
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Організація аудиту виконання кошторису – це сукупність заходів, 

спрямованих на перевірку доцільності кожної статті кошторису, дотримання 

встановлених меж асигнувань і з'ясування причин їх відхилення (при наявності), з 

метою підтвердження ефективності використання бюджетних коштів [10]. 

Оскільки реальний стан речей у військових освітніх установах Лівії показує 

фактичну відсутність організації аудиту як складання, так і виконання кошторису, 

необхідно розробити комплекс рекомендацій з удосконалення цих процесів з 

метою збільшення ефективності використання бюджетних коштів та оцінки 

результативності діяльності керівників військових освітніх установах. 

Для організації внутрішнього аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців в Лівії доцільно розробити методичні рекомендації для Лівії, 

для чого скористатися Міжнародними стандартами внутрішнього аудиту, 

Методичними вказівками з внутрішнього аудиту в державному секторі України 

[69] і досвідом африканських країн. 

В рамках меморандуму про взаєморозуміння між Інститутом внутрішніх 

аудиторів (IIA) і відділом внутрішнього аудиту Групи Світового банку в 2015 р. 

було проведено дослідження [189], метою якого стало підвищення ролі і 

можливостей внутрішнього аудиту на всьому африканському континенті, для 

задоволення побажань всіх зацікавлених осіб у поліпшенні управління діяльністю 

установ, організацій, підприємств. Перший етап дослідження був обмежений 

англомовними країнами на південь від Сахари, де існує встановлена філія IIA. 

Цими країнами є Ботсвана, Ефіопія, Гана, Кенія, Малаві, Нігерія, Руанда, Танзанія, 

Уганда, Замбія і Зімбабве. 

Проводячи дослідження впровадження внутрішнього аудиту в африканських 

країнах, відзначаємо проведення даної операції урядом Зімбабве, яка стала 

можливою за підтримки Світового банку. 

Використання досвіду Зімбабве при впровадженні внутрішнього аудиту 

витрат в державних установах Лівії актуально, оскільки простежується певна 

схожість у функціонуванні бюджетних організацій в Зімбабве. Передумовами 

впровадження обов'язкового внутрішнього аудиту в даній південноафриканській 
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країні стали проблеми і скандали в державному управлінні (корупція, призначення 

дуже високих зарплат, премій, пільг високопосадовцям), які призвели до втрати 

бюджетних коштів. Більшість установ були повністю державними монополіями, а 

держава контролювала ціни на товари і послуги, що надаються напівдержавними 

організаціями. Ціни були встановлені на низькому рівні, що заважало таким 

установам відновлювати свої операційні витрати [178]. У результаті вони 

отримували великі субсидії, але це не приводило до підвищення ефективності 

діяльності. 

Якщо досліджувати історію державних установ в Зімбабве, то треба 

зазначити, що рішення про застосування на практиці політики зростання капіталу 

було прийнято після отримання незалежності країни в 1981 році [179, c. 26]. Але 

таке рішення не змінило порядок речей, державні установи продовжували 

зазнавати величезних збитків, створюючи дефіцит бюджету. Керівники таких 

установ пояснювали цей стан речей тим, що уряд здійснює прямий контроль за 

ціноутворенням, інвестиціями, найманням і звільненням, що не сприяє досягненню 

окупності бюджетних витрат [169]. 

Виходячи з цього, уряд Зімбабве обрав шлях комерціалізації і приватизації 

для всіх напівдержавних компаній. Це означає, що напівдержавні кошти повинні 

бути або приватизовані, або комерціалізовані. Тому впровадження посиленого, 

об'єктивного, і незалежного внутрішнього аудиту буде значно сприяти таким 

установам досягати беззбитковості та прибутковості, зробить їх привабливими для 

інвесторів [171]. 

Ці події також означали, що можуть знадобитися послуги внутрішніх 

аудиторів для підготовки цих напівдержавних активів для приватизації, оскільки 

інвестори зацікавлені в життєздатних юридичних особах. Також було зазначено, 

що через природу своїх посадових обов'язків, внутрішні аудитори повинні бути 

вільні від впливу зі сторони будь-яких посадових осіб як всередині, так із зовні 

організації, щоб вони могли вивчати системи і формувати об'єктивні звіти щодо 

розглянутих видів діяльності. Незалежність внутрішніх аудиторів має велике 

значення, оскільки вони перевіряють адекватність і дотримання систем звітності, а 



139 

в подальшому консультують керівництво з приводу справжнього стану справ 

установи та її фінансового стану. 

Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту в Зімбабве 

визначають внутрішній аудит як “незалежну, об'єктивну гарантію і консультаційну 

діяльність, покликану підвищити цінність і поліпшити діяльність організації”. Це 

допомагає організації досягати своїх цілей, застосовуючи систематичний, 

дисциплінований підхід для оцінки та підвищення ефективності державних 

процесів, управління, контролю [176, с. 9]. 

У Зімбабве є особистий кабінет на сайті Інституту внутрішніх аудиторів 

(IIA), який був створений у 1988 році [179, c.14]. У 2017 році в Зімбабве 

Міністерством фінансів та економічного розвитку розроблено “Керівництво з 

внутрішнього аудиту” [176], яке складається з чотирьох частин: 1) функції 

внутрішнього аудиту в державному секторі; 2) політика внутрішнього аудиту; 

3) процедури внутрішнього аудиту; 4) процедурні рекомендації по внутрішнім 

аудитам. У Керівництві визначені наступні цілі: 

1) стандартизувати процедури державного внутрішнього аудиту; 

2) надавати рекомендації внутрішнім аудиторам при виконанні їх 

повсякденної роботи; 

3) чітко визначити функції та обов'язки внутрішніх аудиторів у державному 

секторі; 

4) сприяти навчанню нових співробітників, для швидкого засвоєння 

необхідних знань і ефективного виконання мінімального контролю; 

5) підвищити точність і ефективність при виконанні своїх обов'язків; 

6) підвищити узгодженість і ефективність питань управління персоналом в 

аудиторських підрозділах. 

Керівництво з внутрішнього аудиту в Зімбабве визначає також: структуру 

внутрішнього аудиторського підрозділу, його місію, мету і обсяг роботи; перелік 

послуг внутрішнього аудиту; види перевірок; взаємозв'язок внутрішнього аудиту; 

кодекс етики та професійної поведінки; професійні обов'язки внутрішніх 

аудиторів; управлінські процеси при плануванні, організації і проведенні 
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внутрішнього аудиту; політику і процедури внутрішнього аудиту; рекомендації з 

проведення фінансового аудиту та інших видів аудиту. Керівництвом з 

внутрішнього аудиту в Зімбабве позначено, що в державних установах країни 

проводять такі види внутрішнього аудиту, як фінансовий, операційний, аудит 

відповідності та інші види аудиту. 

Як показала практика Зімбабве, впровадження внутрішнього аудиту без 

необхідної незалежності та об'єктивності внутрішніх аудиторів, може бути 

неефективним [179]. Тиск на внутрішніх аудиторів з боку керівництва установ або 

посадових осіб призводить до спотворення результатів аудиторської перевірки, 

необ'єктивного сприйняття інформації про об'єкт аудиту, неефективним 

рекомендаціям щодо поліпшення діяльності організацій. 

Результати досліджень Інституту внутрішнього аудиту та Світового банку 

показують, що в Зімбабве на сьогодні відзначається наявність університетських 

програм з внутрішнього аудиту (внутрішній аудит пропонується в якості 

самостійної програми бакалаврату в двох університетах Зімбабве, крім цього, 

внутрішній аудит пропонується як модуль зі ступенем програми). Результати 

дослідження показують, що існує обмежене розуміння і визнання ключовими 

зацікавленими сторонами ролі і цінності внутрішнього аудиту. Ухвалення урядом 

Кодексу корпоративного управління державними підприємствами і 

напівдержавними органами свідчить про деяке визнання внутрішнього аудиту. 

Однак використання функції внутрішнього аудиту в уряді як функції контролю 

говорить про нерозуміння цінності внутрішнього аудиту [180, c. 95]. 

У Зімбабве державні аудиторські фірми надають аутсорсингові та супутні 

послуги внутрішнього аудиту, а державні бухгалтерські фірми проводять тренінги 

та рекомендації з внутрішнього аудиту. Органи обліку (ACCA, CIMA, ICAZ і CPA) 

забезпечують навчання і рекомендації по послугах внутрішнього аудиту. Більшість 

внутрішніх аудиторів є членами цих місцевих органів бухгалтерського обліку. 

Негативним є той факт, що навчання і керівництво для комітетів з аудиту більш 

зосереджено на фінансовій звітності / бухгалтерському обліку, а не на 

внутрішньому аудиті. Законодавство передбачає функціональну звітність 
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внутрішнього аудиту в комітеті з аудиту і адміністративну звітність Постійного 

секретаря (центрального уряду) і генерального директора (державних підприємств/ 

напівдержавних організацій). Внутрішній аудит в державному секторі – це значною 

мірою друга лінія захисту, що виконує роль контролю [180, c. 96]. 

При побудові системи внутрішнього аудиту витрат на підготовку 

військовослужбовців у Лівії необхідно врахувати не тільки позитивний досвід 

впровадження системи внутрішнього аудиту в Україні, Зімбабве та інших країнах, 

але і проаналізувати негативні моменти, з метою уникнути повторення зроблених 

помилок і не перенести їх наслідки на власний досвід. 

Для побудови системи внутрішнього аудиту в бюджетних установах Лівії в 

цілому, і у військових установах освіти зокрема необхідно зробити ряд 

обов'язкових дій: 

– на державному рівні підняти питання розробки власних стандартів аудиту 

або прийняти за основу Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, 

регламентувати дане рішення відповідним нормативним актом (Постанова про 

створення підрозділів внутрішнього аудиту в бюджетних установах Лівії, Наказ 

про затвердження стандартів внутрішнього аудиту, розробка і впровадження схеми 

внутрішнього аудиту на державному рівні); 

– розробити і затвердити Порядок проведення внутрішнього аудиту в 

державному секторі Лівії; 

– розробити і затвердити методичні рекомендації з внутрішнього аудиту в 

державному секторі Лівії; 

– на підставі Порядку проведення внутрішнього аудиту в державному секторі 

Лівії, а також методичних рекомендацій щодо його проведення, кожному 

міністерству розробити власні порядок і методичні рекомендації проведення 

внутрішнього аудиту в бюджетних установах, підпорядкованих відповідному 

відомству; 

– при розробці Порядку та методичних рекомендацій враховувати зміст і 

вимоги МСВА і НСВА України; 

– розробити власний Кодекс етики внутрішніх аудиторів. 
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У Методичних рекомендаціях з внутрішнього аудиту в державному секторі 

Лівії доцільно передбачити декілька обов'язкових розділів (рис. 3.4). 

 
 

Рис. 3.4. Структура Методичних рекомендацій з внутрішнього аудиту в 

державному секторі Лівії 

Джерело: розроблено автором 
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документування політики, методів, підходів і загальних правил, що застосовуються 

внутрішніми аудиторами для забезпечення і підтримки цілісності та підзвітності 

бюджетних коштів. Пропоновані Методичні рекомендації з внутрішнього аудиту в 

Лівії зобов'язані призначатися для всіх фахівців підрозділів внутрішнього аудиту 

та сприяти загальній однаковості робочих паперів і документації, а також надати 
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Розділ 3 Планування 

внутрішнього аудиту 

Розділ 5 Рекомендації 

з проведення аудиту 

(щодо об'єкта) 

 

Розділ 4 Процеси 

внутрішнього аудиту 

Розділ 6. Керівництво 

з проведення 

спеціальних видів 

аудиту 

Вступ, опис мети застосування методичних 

рекомендацій, характеристика термінів, що 

вживаються в документі. Правові норми в сфері 

внутрішнього аудиту. 

Характеристика напрямів внутрішнього аудиту, опис 

функцій за кожним напрямом. Роль і 

відповідальність внутрішніх аудиторів. 

Визначення сукупності об'єктів аудиту та виділення 

пріоритетних. Визначення ризиків, що впливають на 

досягнення цілей установою. Формування та 

затвердження планів на певний термін. 

Попереднє дослідження об'єктів аудиту та його 

планування. Проведення аудиту, його аналіз, 

підготовка аудиторського звіту. Відстеження 

результатів впровадження аудиторських 

рекомендацій 

Рекомендації по проведенню аудиту доходів, витрат, 

готівки і банківських рахунків, платежів, запасів, 

трудових ресурсів та заробітної плати, дебіторської 

заборгованості, аудит інформаційних технологій 

Процедури дослідження махінацій. Аудит 

пожертвувань і позик. Аудит співвідношення ціна - 

якість внутрішнього аудиту. Нормативний аудит. 

Відомчий аудит. 
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можливість для якісної підготовки і професійної організації внутрішнього аудиту 

витрат. 

У Методичних рекомендаціях необхідно надати огляд функцій внутрішнього 

аудиту в бюджетних установах, його структури, напрямів, взаємозв'язку з 

ключовими зацікавленими сторонами. Доцільно розглянути політику і принципи, 

застосовні до внутрішнього аудиту, включаючи адміністративні аспекти відділу 

внутрішнього аудиту. 

Також необхідно детально описати процедури внутрішнього аудиту, 

пов'язані з виконанням аудиторських завдань, починаючи з етапу планування і 

закінчуючи рішенням неврегульованих проблем. У рекомендаціях повинні бути 

описані процедури проведення внутрішніх аудиторських перевірок по певних 

об'єктах аудиту. 

Комплекс ключових внутрішніх документів щодо внутрішнього аудиту 

включає: положення про підрозділ внутрішнього аудиту, посадові інструкції 

працівників відділу внутрішнього аудиту, внутрішні документи з питань 

організації та проведення внутрішнього аудиту. Ці документи обов'язково містять 

відповідно: 

– положення про підрозділ внутрішнього аудиту – вимоги нормативно-

правової бази з питань проведення внутрішнього аудиту; головні завдання 

підрозділу; право керівника підрозділу звітувати безпосередньо керівнику 

установи, а також за рішенням керівника установи входити до складу відповідних 

дорадчих органів установи [47]; 

– посадові інструкції працівників підрозділу внутрішнього аудиту – функції, 

права та обов'язки працівників підрозділу внутрішнього аудиту, вимоги до освіти, 

рівня знань, необхідного досвіду роботи відповідно до посади, яку займає 

працівник; право безперешкодного доступу співробітників підрозділу до 

документів та іншої необхідної інформації [69]; 

– внутрішні документи з питань проведення внутрішнього аудиту – порядок 

планування і проведення внутрішніх аудитів, документування ходу та результатів 

аудиту, інші необхідні складові внутрішнього аудиту [69; 114]. 
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Для впровадження в військових освітніх установах Лівії внутрішнього 

аудиту необхідна розробка відповідного нормативного забезпечення; для реалізації 

цього завдання, зокрема, розроблено Типове положення про підрозділ 

внутрішнього аудиту в них (Додаток Ю). 

Структура Положення може бути різною, але обов'язково повинна 

враховувати кілька аспектів, таких як: функціональна підпорядкованість відділу, 

завдання, функції та обов'язки відділу, права, організаційні основи діяльності 

відділу внутрішнього аудиту, вимоги до начальника відділу, його обов'язки і 

відповідальність. Структура і короткий зміст основних розділів пропонованого 

Типового положення відділу внутрішнього аудиту в військових освітніх установах 

Лівії представлені на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Структура Типового Положення підрозділу внутрішнього аудиту у 

військових освітніх установах Лівії 

Джерело: розроблено автором 

 

Система внутрішнього аудиту розглядається в якості самостійного відділу 

установи і не входить до складу відділів з обліку, економіки, управління. Разом з 

Розділи Положення про підрозділ внутрішнього аудиту в військових освітніх 

установах Лівії 

1. Загальні 

положення 

2. Основні задачі 

відділу  

Визначено функціональну підпорядкованість відділу, 

документи, якими повинен керуватися відділ, а також 

перераховані об'єкти внутрішнього аудиту 

Поставлені основні завдання відділу внутрішнього 

аудиту. На підставі завдань відділу визначені 

функціональні обов'язки працівників 

3. Права відділу Визначено права, які має відділ, а також його 

співробітники 

4. Організаційні 

основи діяльності 

Визначено основні організаційні аспекти діяльності 

відділу внутрішнього аудиту 

 

5. Керівник відділу 

Визначено вимоги до начальника відділу внутрішнього 

аудиту, його підпорядкованість керівнику установи; 

функціональні обов'язки начальника відділу 
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цим структура і організація роботи відділу внутрішнього аудиту залежить від 

організаційно - правової форми і структури установи, обсягів її діяльності. 

Виходячи з необхідності внутрішнього аудиту та контролю, а також з огляду 

на чинну організаційну структуру управління, у військовій сфері Лівії 

пропонується у кожній бюджетній установі створити організаційну одиницю з 

аудиту і контролю за центрами витрат і центрами відповідальності (рис. 3.6). З 

рис. 3.6 видно, що в Лівії Міністерству оборони підпорядковується військовий 

штаб, в підпорядкуванні якого знаходяться чотири штаба відповідно до роду 

діяльності: військово-морський, військово-повітряний, військово-сухопутний 

штаб, штаб протиповітряної оборони (ППО). Кожен штаб має Департаменти 

фінансів і управління. 

У сфері діяльності та управління кожного штабу є військове училище, школа 

сержантів, навчальний центр, військові частини, а також внутрішні господарські 

департаменти. У перших чотирьох структурних підрозділів також діють 

Управління фінансів, Департамент управління та Управління аудиту і контролю за 

центрами витрат і центрами відповідальності. Управління аудиту і контролю для 

моніторингу контрольного середовища використовує інформацію, надану не тільки 

керівниками центрів вартості і відповідальності, а й інформацією фінансового 

підрозділу і управлінського. 

Зі схеми на рис. 3.6 видно, що в кожному військовому училищі в Лівії 

пропонується створити Управління контролю і аудиту за центрами 

відповідальності і центрами витрат, яке буде не лише підпорядковуватися 

безпосередньо керівникові училища, але і взаємодіяти з Управлінням фінансів і 

Департаментом управління з приводу обміну інформацією про діяльність кожного 

з чотирнадцяти центрів: 

1 – Теоретичне навчання; 

2 – Лабораторія; 

3 – Фінансове відділення; 

4 – Адміністрація; 

5 – Бібліотека; 
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Рис. 3.6. Організаційна структура підпорядкованості при введенні підрозділів аудиту і контролю витрат за центрами 

відповідальності і центрами витрат 

Джерело: власна розробка автора 
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6 – Центр практичних занять; 

7 – Ресторан, їдальня для офіцерів, сержантів, солдат; 

8 – Їдальня для студентів; 

9 – Центр відпочинку офіцерів; 

10 - Центр відпочинку сержантів і солдатів; 

11 – Гуртожиток для студентів; 

12 – Відділення спорту; 

13 – Відділ постачання; 

14 – Транспортний відділ. 

На рис. 3.7 представлена аналогічна схема, але конкретно по військово-

морському училищу із зазначенням назв центрів відповідальності і центрів витрат.  

Згідно з рис. 3.7 аналіз інформації по контрольному середовищу, оцінка 

ризиків, побудова інформації щодо нівелювання ризиків відбувається “знизу-

вгору”. 

В результаті застосовуваних процедур контролю визначаються ризики, 

оцінюється їх істотність або неістотність. За принципом “зверху-вниз” ведеться 

комунікація та надається інформація (методичні рекомендації) щодо можливих 

способів і засобів мінімізації або повного усунення ризиків. 

Планування внутрішнього аудиту передбачає розподіл завдань між 

співробітниками підрозділу на основі вивчення об’єкта внутрішнього аудиту 

[47; 60; 114], а саме: завдання і цілі установи, виконувані бюджетні програми, 

наявність, склад та обсяг платних послуг, ступінь використання установою 

інформаційних технологій (ІТ) та їх характеристика, середовище контролю тощо. 

За результатами планування внутрішнього аудиту складається програма його 

проведення. Підготовчі заходи щодо проведення внутрішнього аудиту не 

включаються в терміни його проведення, які становлять, відповідно [16; 41; 47; 60; 

114]: для аудиту ефективності до 45 робочих днів, для фінансового аудиту та 

аудиту відповідності – до 30 робочих днів; за необхідності терміни можуть бути 

продовжені на строк до 15 робочих днів. 
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Рис. 3.7. Структура управління при впровадженні відділу внутрішнього 

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

Джерело: власна розробка автора 
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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, їдальня для офіцерів, сержантів, солдатів» 

8 – Центр відповідальності та центр витрат «Їдальня 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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Керівник підрозділу внутрішнього аудиту забезпечує моніторинг результатів 

впровадження рекомендацій аудиторів та раз на півроку подає письмовий звіт 

керівнику установи про результати діяльності підрозділу [26; 47; 60; 67]. Звіт про 

результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту обов'язково повинен 

включати кілька складових (рис. 3.8). 

 

Складові елементи звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту 
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істотні проблемні питання, виявлені за результатами аудиторських перевірок у 

звітному та попередніх періодах, що вимагають вжиття негайних заходів 
 

Рис. 3.8. Складові елементи звіту про результати діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту 

Джерело: складено автором на основі [44; 60; 64; 66] 

 

Процедура утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та 

порядок проведення останнього в бюджетних установах і організаціях, включаючи 

органи влади, в Україні регулюється Постановою Кабінету міністрів [26], у якій 

регламентовано порядок формування справ із здійснення аудиту, взаємодію з 

центральними органами виконавчої влади та правоохоронними органами у випадку 

виявлення фактів нецільового використання бюджетних коштів, порушень 

фінансово-бюджетної дисципліни в установі, перевищення службових 
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повноважень, що стали причиною втрат або збитків та/або мають ознаки злочину, 

тощо.  

Погодимося з Л. В. Мікрюковою, що критеріями зовнішньої і внутрішньої 

оцінки якості внутрішнього аудиту повинні бути [72, с. 20]: 

а) економність та ефективність – досягнення найкращого результату при 

використанні оптимального обсягу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 

б) результативність – ступінь досягнення мети внутрішнього аудиту і 

співвідношення запланованих результатів діяльності з фактичними; 

в) законність – відповідність усіх аспектів діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту вимогам законодавства. 

Для оцінювання стану внутрішнього аудиту варто розраховувати показники, 

запропоновані Д. В. Калінкіним і А. В. Кожушко (табл. 3.3) [49, с. 237]. 

Таблиця 3.3 

Показники стану внутрішнього аудиту в його результативній частині 

Показник Порядок розрахунку показника 

Коефіцієнт 

відшкодування 

порушень 

Відношення суми відшкодування бюджетною 

установою порушень до загальної суми порушень в 

бюджетній установі, виявлених внутрішнім 

аудитором 

Коефіцієнт 

впровадження 

аудиторських 

рекомендацій 

Відношення кількості впроваджених рекомендацій 

внутрішніх аудиторів до загальної кількості 

рекомендацій в бюджетній установі, наданих 

внутрішніми аудиторами 

Коефіцієнт невиявлення 

внутрішнім аудитором 

порушень 

Відношення кількості порушень в бюджетній 

установі, виявлених внутрішнім аудитором, до 

кількості порушень в бюджетній установі, виявлених 

ДФІ після проведення внутрішнього аудиту 

Джерело: складено автором відповідно до [49] 

 

Для незалежної і об'єктивної оцінки надійності, безпеки (включаючи безпеку 

персональних даних), результативності та ефективності автоматизованих 

інформаційних систем, організації підрозділів автоматизації, техніко-

організаційної інфраструктури обробки автоматизованої інформації пропонується 
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впровадити в практичну діяльність бюджетних установ Лівії, зокрема до 

військових училищ, ІТ-аудит як один зі складових елементів внутрішнього аудиту. 

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, оцінити рівень адекватності ІТ-стратегії із 

загальною стратегією установи, рівень зрілості ІТ-процесів і менеджменту 

ІТ- ризиків. 

Необхідність впровадження проведення регулярного аудиту інформаційної 

безпеки у військових освітніх установах Лівії пояснюється важливістю здійснення 

оцінки реального стану захищеності ІТ-ресурсів та їх здатності протистояти 

зовнішнім і внутрішнім загрозам інформаційної безпеки, які постійно змінюються 

і адаптуються. 

Конкретна мета (цілі) ІТ-аудиту – це надання висновку (або висновків) і, 

якщо необхідно, рекомендацій для поліпшення управління ІТ-заходами і засобами. 

Крім того, мета ІТ-аудиту може полягати в наданні помірної гарантії відсутності 

недоліків в інформаційних об'єктах або не фінансової інформації [103, с. 7]. 

Існує багато видів ІТ-аудиту. Найбільш поширеними видами ІТ-аудиту в 

державних установах є наступні [103; 132]: 

a) ІТ-аудит безпеки (конфіденційність, цілісність і доступність): мова йде не 

тільки про безпеку інформації в системі або прикладній програмі, але також про те, 

як організована безпека інформації, цілісність систем і розподіл відповідальності в 

державній установі; 

б) ІТ-аудит якості (результативність, ефективність): в цьому ІТ-аудиті 

розглядається якість інформаційної системи, програми та/або бізнес-процесів; 

в) аудит ІТ-проекту, в ході якого внутрішній аудитор перевіряє управління і 

організацію ІТ-проекту, наприклад, впровадження інформаційної системи. 

Важливими аспектами для оцінки є: організація проекту, планування, персонал і 

його обов'язки, кошти, час, управління діяльністю і змінами; 
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г) аудит розробки систем: аудит для перевірки систем, які розробляються, 

відповідають цілям організації, і для гарантії того, що системи розробляються 

відповідно до загальноприйнятих стандартів; 

д) аналіз даних, який часто є частиною фінансового аудиту. ІТ-аудитор може 

виконувати функцію підтримки в аналізі фінансових даних. Завдання ІТ-аудитора 

полягає у виділенні і зборі фінансової інформації з бази даних інформаційної 

системи, в запитах і звітах, необхідних для аналізу фінансових даних. Аналіз даних 

вимагає ретельної підготовки, враховуючи бажаний результат, наявність і 

можливості даних. 

Слід звернути увагу на те, що окремо ІТ-аудит проводиться дуже рідко. Як 

правило, він є елементом аудиту ефективності. 

Розрізняють дві групи заходів контролю інформаційних систем: загальні 

заходи контролю і заходи контролю за прикладними програмами (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Групи ІТ-заходів контролю в ІТ-аудиті в державних установах 

Джерело: складено автором на основі [18; 103, с. 12-14; 132] 

ІТ-заходи контролю в ІТ-аудиті 

Загальні заходи контролю 

Заходи контролю за 

прикладними програмами 

Цілі загальних заходів контролю полягають в 

належній розробці та впровадженні 

прикладних програм, а також в цілісності 

програм, файлів даних і комп'ютерних 

операцій. Ці процеси використовує функція 

ІТ для управління і контролю ІТ-середовища 

(персонал, процеси і технології). Загальні 

ІТ- заходи контролю забезпечують 

впевненість в тому, що ІТ-процес триває в 

часі послідовно. 

Мета заходів контролю за додатками полягає 

в забезпеченні: точного, вичерпного, 

авторизованого і правильного введення 

даних; обробці даних належним чином і в 

прийнятий часовий період; точного і 

вичерпного зберігання даних; записи процесу 

проходження даних від введення до 

зберігання, і до можливої видачі. 

Головні категорії: 

 Планування та управління 

програмою безпеки; 

 Функціонування центру даних; 

 Безпека доступу; 

 Обслуговування систем; 

 Розподіл обов'язків. 

Головні категорії: 

 Контроль введення даних; 

 Контроль обробки даних; 

 Контроль цілісності даних; 

 Управлінський слід. 
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Вивчення головних категорій загальних заходів контролю показало, що вони 

носять наступний характерний зміст: 

– планування та управління програмою безпеки: забезпечує рамкові основи і 

безперервний цикл заходів для управління ризиками, розробки правил безпеки, 

делегування обов'язків і моніторингу ефективності заходів контролю; 

– заходи контролю безпеки доступу: заходи контролю, які запобігають 

неналежному і несанкціонованому використанню інформаційної системи; 

– заходи контролю щодо функціонування центру даних: наприклад, заходи 

контролю за придбанням і впровадженням системного програмного забезпечення і 

засобів телекомунікаційного програмного забезпечення; програмного 

забезпечення графіка робіт, дій операторів, баз даних (процедури створення 

резервної копії даних і їх відновлення); 

– заходи контролю з обслуговування систем: заходи контролю щодо 

методології розробки, в тому числі структури інформаційної системи, вимог до 

документації, управління змінами; 

– розподіл обов'язків: стосується правил, процедур і управлінської структури 

для управління і контролю з покладанням на різних осіб відповідальності за 

ініціювання та запис транзакцій. 

Найбільш важливими заходами контролю за додатками є [103]: 

– заходи контролю щодо введення даних – використовуються в основному 

для перевірки цілісності даних, які вводяться в прикладну бізнес-програму як 

безпосередньо персоналом, так і віддалено, або через веб-інтерфейс, або додаток з 

Інтернет-доступом. Введення даних перевіряється, щоб забезпечити його 

відповідність певним параметрам; 

– заходи контролю з обробки даних – забезпечують автоматизованим 

засобом гарантії вичерпної, точної і авторизованої обробки даних; 

– заходи контролю щодо видачі даних – охоплюють результат обробки даних 

і повинні порівнювати результати видачі із запланованим результатом, здійснюючи 

перевірку виданих та введених даних; 
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– заходи контролю за цілісністю – здійснюють моніторинг даних, які 

обробляються і зберігаються для забезпечення їх узгодженості та правильності; 

– управлінський слід – обробка історії заходів контролю, яка дає керівництву 

можливість визначати транзакції і події, які записуються шляхом відстеження 

транзакцій від джерела до видачі даних і в зворотному порядку. Ці заходи 

контролю також здійснюють моніторинг результативності інших заходів контролю 

і виявляють помилки якомога ближче до джерел їх виникнення. 

Ці заходи контролю також оцінюються під час ІТ-аудиту. Заходи контролю 

за додатками більш надійні, ніж ручні. 

Для проведення ІТ-аудиту аудитору необхідний належний набір критеріїв 

аудиту, які можна застосувати до об'єкта ІТ-аудиту. Мета розробки набору 

критеріїв аудиту полягає у створенні набору норм для відображення реальності. 

Критерії аудиту повинні узгоджуватися з керівництвом. Критерії аудиту вказують 

на об'єкт аудиту, як правило, це спеціально розроблена основа/робоча програма для 

ІТ-аудитора [103; 132]. 

Для обрання правильної основи ІТ-аудитор повинен вирішити, яка з них 

найбільш підходить в якості ІТ-об'єкта. Основи (норми), які використовуються при 

проведенні ІТ-аудиту наступні: COBIT 5; ITIL V3; PRINCE 2; ASL; BiSL; 

ISO / IEC12 27001 і 27002; Керівництво з аудиту глобальних технологій 8; Загальна 

програма аудиту / гарантії прикладних програм. 

Для кожного ІТ-аудиту аудитор повинен вирішити, чи потрібні йому 

спеціальні інструменти і які саме. Офіційна назва для спеціальних інструментів 

аудиту – Інструменти і прийоми комп'ютеризованої підтримки аудиту (CAATTs). 

Використання CAATTs означає, що ІТ-аудитор використовує комп'ютерні 

програми для автоматизації та сприяння ІТ-аудиту для обробки даних, важливих 

для аудиту, що містяться в інформаційній системі. 

Кроки ІТ-аудиту передбачають наявність чотирьох етапів його проведення 

[103]: 

1) дослідження об'єкта аудиту і складання програми аудиту; 

2) проведення аудиту та аналіз; 
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3) підготовка аудиторського звіту за результатами перевірки; 

4) моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій. 

Процес ІТ-аудиту в зазначених аспектах не відрізняється від будь-яких інших 

видів аудиту та здійснюється відповідно до тих же кроків. 

Беручи до уваги постійний розвиток інформаційного суспільства, зростання 

значущості інформаційних систем і технологій у будь-якій сфері діяльності, в тому 

числі при підготовці військовослужбовців, вважаємо за доцільне розробити Проект 

методичних рекомендацій для проведення ІТ-аудиту у військових навчальних 

закладах Лівії (табл. 3.4). 

Результати впровадження аудиторських рекомендацій повинні системно 

відстежуватися, а реалізовані заходи повинні оцінюватися і постійно доповідатися 

керівництву установи (органу влади). Тільки такий підхід забезпечує і демонструє 

керівнику установи ефективність і результативність діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту. 

Проводячи ІТ-аудити, підрозділи внутрішнього аудиту повинні забезпечити 

дотримання прийнятих Національних стандартів внутрішнього аудиту та якості 

аудиту. 

Для військових освітніх установ Лівії внутрішній аудит сприятиме 

ефективному і раціональному формуванню і використанню бюджетних коштів, 

оперативному реагуванню на виникнення фактів незаконного, неефективного та 

нерезультативного їх використання. 

Таким чином, з метою розробки та впровадження системи внутрішнього 

аудиту витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії необхідно прийняти таке 

рішення на державному рівні, розробити і затвердити відповідні методичні та 

організаційні документи, що регулюють цей процес. 

Впровадження внутрішнього аудиту у військові освітні установи доцільно 

проводити на підставі досвіду провідних світових країн, а також країн Африки, що 

мають позитивний досвід у цій сфері, але з урахуванням реалій Лівії.  
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Таблиця 3.4 

Проект методичних рекомендацій щодо проведення ІТ-аудиту у військових 

освітніх установах Лівії 

Назва 

розділу 
Глава розділу Основні процеси та процедури 

Вступ 

ІТ-аудит включає вивчення середовища внутрішнього контролю автоматизованих систем 

зберігання інформації, а також процесів використання цих систем співробітниками. ІТ-

аудит, оцінює систему введення, виведення інформації та управління її обробкою: план 

резервного копіювання та відновлення; системи безпеки та огляди комп'ютерних засобів. 

ІТ-аудит може бути орієнтований як на існуючі системи, так і на системи в стадії 

розробки. 

Розділ 1 

Загальний 

контроль 

1.1. Сутність і 

характер 

загального 

контролю 

Охоплює середовище електронної обробки даних (Electronic Data 

Processing - EDP) і всі види діяльності EDP. Таким чином, ці засоби 

контролю мають повсюдний характер і зазвичай розглядаються як 

управлінський контроль над відділом EDP. Хоча загальний контроль 

носить адміністративний характер, він безпосередньо впливає на 

підвищення ефективності всіх недоліків системи. Заходи загального 

контролю мають величезне значення, оскільки впливають на всі 

фази процесу ІТ-аудиту. 

1.2 Елементи 

загального 

контролю 

Заходи загального контролю включають в себе: 

1. Організаційний контроль всередині відділу - поділ обов'язків. 

2. Певні процедури для тестування та затвердження систем або 

програм. Ці процедури повинні бути в письмовому керівництві 

системної документації. 

3. Елементи управління, вбудовані в виробниче обладнання - 

апаратні засоби управління. 

4. Контроль доступу до обладнання та даними. 

5. Плани резервного копіювання та відновлення. 

Розділ 2 

Контроль 

додатків 

2.1 Сутність 

контролю 

інформаційних 

додатків 

Елементи управління додатками, пов'язані з конкретними 

завданнями EDP. Їх функція полягає в забезпеченні достатньої 

впевненості в тому, що запис, обробка та представлення даних 

виконуються належним чином. 

2.2 Складові 

процесу контролю 

додатків 

Існує великий вибір конкретних процедур і записів, що 

використовуються для здійснення контролю інформаційних 

додатків. Вони включають: 1. Запобігання помилок. 2. Виявлення 

помилок в разі їх виникнення. 

3. Виправлення помилок, в разі їх виникнення. 

Розділ 3 

Тестування 

системи 

3.1 Завдання 

тестування ІТ-

систем 

Система повинна пройти тестування, щоб визначити, чи працює 

вона у відповідності з проектом і контролює призначені функції 

3.2 Типи тестів 

1. Підхід до тестових даними - фіктивні дані вводяться в систему, з 

метою визначити, функціонують чи засоби управління для 

запобігання виникнення небажаних процесів. 

2. Інтегрований засіб тестування - фіктивні дані об'єднуються з 

реальними даними і обробляються, щоб визначити, чи правильно 

система обробляє достовірну інформацію 

3. Паралельне моделювання - програма готова до запуску крім 

існуючої ще однієї програми, з метою порівняти результати і 

визначити, чи є вони такими самими 

Джерело: розроблено автором 
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Для впровадження ефективної системи внутрішнього аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії необхідно розробити Постанову про 

впровадження внутрішнього аудиту, а також впровадити в практику Міжнародні 

стандарти внутрішнього аудиту, на їх основі розробити національні стандарти. 

Запорукою професійної незалежності та високої кваліфікації внутрішніх аудиторів 

послужить Кодекс етики, кваліфікаційні характеристики професії, обов'язкова 

сертифікація державних внутрішніх аудиторів. 

З метою організації системи внутрішнього аудиту у військових освітніх 

установах Лівії розроблена структура методичних рекомендацій на підставі 

українського та зімбабвійського досвіду, а також розроблено Типове положення 

підрозділу внутрішнього аудиту і приведена його структура. 

Оскільки у Лівії немає практики проведення внутрішнього аудиту, 

пропонується в кожному військовому навчальному закладі створити організаційну 

одиницю з аудиту і контролю за центрами формування витрат – управління 

контролю і аудиту за центрами відповідальності і центрами витрат, які будуть 

підпорядковані керівнику установи, але взаємодіяти з Управлінням фінансів і 

Департаментом управління. В умовах реальності існує необхідність впровадження 

ІТ-аудиту для регулярного контролю інформаційної безпеки, надання 

рекомендацій щодо вдосконалення управління витратами засобами інформаційних 

технологій. Таким чином, ефективний внутрішній аудит сприятиме 

функціонуванню ефективної системи бухгалтерського обліку, запобігати 

виникненню порушень; сприяти успішному розвитку установи. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Дієвим важелем підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів розпорядниками бюджетних коштів і підвідомчими бюджетними 

установами є внутрішній аудит. Виконуючи функцію “попередження”, ця форма 

контролю відіграє важливу роль на кожній стадії бюджетного процесу і забезпечує 

обґрунтоване прийняття управлінських рішень. Розкрито сутність і функції 

внутрішнього аудиту, напрями його застосування в бюджетних установах, 

міжнародний та український досвід впровадження внутрішнього аудиту, проблеми 

його впровадження у військових освітніх установ Лівії. 

2. Визначено, що методичні основи внутрішнього аудиту витрат на 

підготовку військовослужбовців в Лівії повинні включати методичні прийоми 

аудиторського дослідження та методи організації аудиторського дослідження. 

Перша група методичних прийомів складається з таких методів: фактична 

перевірка; підтвердження; документальна перевірка; спостереження; обстеження; 

тестування; перевірка механічної точності; аналітичний огляд; аналітичні тести; 

спеціальна перевірка; формальна перевірка; арифметична перевірка документів; 

перевірка документів по суті. Друга група включає методи організації 

аудиторського дослідження, а саме суцільну (документальну і фактичну), 

вибіркову, аналітичну, комбіновану перевірку. Обґрунтовано доцільність 

застосування моделі у військових освітніх установ Лівії COSO.  

3. Для побудови системи внутрішнього аудиту в державному секторі Лівії 

доцільно використовувати 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 і результати 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 аудиту, і тільки потім розробки відповідних 
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стандартів аудиту, порядку проведення внутрішнього аудиту, методичні поради 

щодо його проведення. 

4. Зроблено висновок щодо доцільності застосування внутрішнього аудиту 

ефективності ґрунтуючись на європейському досвіді. Такий аудит дозволяє 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, ефективності та результативності діяльності. 

5. Організація ефективної системи внутрішнього аудиту залежить від 

багатьох факторів. Доцільно, щоб функції внутрішніх аудиторів в організації 

виконували штатні фахівці, а не запрошені зі сторони незалежні аудитори. У штаті 

установи повинен бути фахівець, виконуючий обов'язки головного внутрішнього 

аудитора, який повинен мати знання і практичні навички (зокрема військових 

освітніх установ) в області обліку в бюджетній сфері, податкового права, 

економіки, фінансового менеджменту, загальної юриспруденції, маркетингу, 

загального управління, менеджменту персоналу, мати власне аудиторські вміння і 

навички, знання в області комп'ютерної техніки і технології. 

6. З метою побудови системи внутрішнього аудиту в бюджетних установах 

Лівії в цілому, і у 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 по внутрішньому аудиту в державному секторі Лівії. 

Для дотримання всіх вимог внутрішнього аудиту обов'язковим є розробка і 

практичне застосування Кодексу етики внутрішніх аудиторів. 

7. Ґрунтуючись на методичних рекомендаціях з внутрішнього аудиту в 

Україні, а також на Керівництві з внутрішнього аудиту в Зімбабве, розроблена 

структура Методичних рекомендацій з внутрішнього аудиту в державному секторі 

Лівії, запропоновані основні розділи і їх зміст. 

8. Основними організаційними внутрішніми документами в системі 

внутрішнього аудиту повинні бути положення про підрозділ внутрішнього аудиту 

військового навчального закладу, посадові інструкції його працівників, внутрішні 
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документи із забезпечення проведення внутрішнього аудиту. Виходячи з цього, 

розроблено Типове положення підрозділу внутрішнього аудиту у військових 

освітніх установах Лівії, в якому враховано загальні положення функціонування 

підрозділу, представлено основні завдання, права, організаційні основи діяльності 

відділу, а також вимоги до керівника такого підрозділу. 

9. Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, контролю 

над їх цільовим використанням і підзвітності керівників запропоновано створити 

Департаменти (управління, відділи) контролю і аудиту за центрами вартості і 

центрами витрат в кожній військовій установі освіти. Створення та ефективне 

функціонування служби внутрішнього аудиту в бюджетних установах, значно 

підвищить рівень збереження майна, використання ресурсів, ефективності 

витрачання бюджетних коштів, організації бухгалтерського обліку та достовірності 

звітності. 

10. Унаслідок динамічного розвитку інформаційного суспільства, зростання 

значущості інформаційних систем і технологій у будь-якій сфері діяльності, в тому 

числі при підготовці військовослужбовців, розроблено Проект методичних 

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

Результати третього розділу розкрито в роботах автора [138; 143]. 
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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: 

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 – 
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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 

установи, правильно оцінюються доходи і витрати в кожному звітному періоді. 

Зіставлення 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 
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українському досвіді, розроблено План рахунків бухгалтерського обліку для 

державного сектора 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 
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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 

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 
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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 рекомендацій для проведення ІТ-аудиту в 

військових навчальних закладах Лівії. 
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Додаток А 

Характеристика сутності витрат 

Таблиця А.1 

Історичні підходи науковців до визначення сутності поняття “витрати” 

Науковці Визначення витрат (затрат, видатків) 

Ксенофонт [54] 

Конкретного визначення терміна “витрати” Ксенофонт не наводив, але 

відзначав, що в разі перевищення витрат над доходом господарство 

одержує не надлишок, а дефіцит. 

Фома 

Аквінський 

[162] 

Вчений визначення сутності витрат не приводить, але в контексті розвитку 

доктрини “справедливої ціни” зазначає, що для її формування недостатньо 

використовувати тільки витратний підхід, необхідно також враховувати 

інтерес власника речі, що продається. 

Вільям Петті 

[90] 

Витрати включають вартість утримання землероба і витрати на насіння. 

Таке трактування витрат сформульоване Петті при визначенні ренти як 

різниці між вартістю продукту і витратами виробництва. 

Франсуа Кене 

[162] 

Витрати виробництва – це витрати капіталу на виробничі засоби і робочу 

силу. 

Джон Стюарт 

[162] 

Витрати виробництва включають три складові частини, а саме вартість 

вкладеного капіталу, заробітної плати і сировини і не можуть бути менше 

суми цих трьох складових. 

Адам Сміт [125], 

Давід Рікардо 

[115] 

А. Сміт і Д. Рікардо під витратами розуміли середні суспільні витрати на 

одиницю товару і визначали їх як ціну виробництва з урахуванням рентних 

платежів. А. Сміт у ряді випадків до витрат виробництва включає єдину 

складову – заробітну плату. 

Карл Маркс [62] 

Розглядає сутність витрат через чотири різні характеристики: дієві витрати 

виробництва, капіталістичні виробничі витрати, “ціну витрат” і 

індивідуальні витрати виробництва функціонуючого капіталу. 

Альфред 

Маршалл [63] 

Виокремлював грошові витрати виробництва і фактичні. Грошові витрати 

– це платежі за ресурси, які підприємство (фірма) купує на відповідних 

ринках. Фактичні – це витрати на всі ресурси, що використовуються у 

виробництві, незалежно від того, придбані вони за гроші на стороні або є 

власністю підприємства. 

Едвард 

Чемберлін [154]  

Основними вважав витрати обігу (трансакційні). Вводить поняття “витрати 

збуту”, які він трактує як затрати пристосування попиту до продукту на 

відміну від традиційних витрат виробництва, які розглядаються ним як 

затрати пристосування продукту до попиту. 

Глен А.Велш, 

Деніел Г. Шор 

[19,с.37] 

Витрати – це визначена у валюті сума ресурсів, які були використані або 

витрачені підприємством протягом певного часу з метою отримання 

доходу. 

Шим Джей К. 

[159, с. 15] 

Витрати – показник в грошовому вираженні кількості ресурсів, 

використаних для досягнення певної мети 

Макконел К.Р., 

Брю С.Л.,  

Флін Ш.М. [61] 

Витрати – це виплати, які підприємство повинно здійснити, або ті доходи, 

які воно повинно забезпечити постачальнику ресурсів для того, щоб 

відвернути ці ресурси від використання в альтернативних виробництвах 

Джерело: систематизовано автором відповідно [19; 54; 61; 62; 63; 90; 115; 125; 154; 

159; 162] 
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Продовження додатку А 

Таблиця А.2 

Ознаки розмежування термінів “затрати” і “витрати” 

Витрати (expense) Затрати, собівартість (cost) 

1. Вартісний показник 1. Натурально-речовий показник 

2. Джерело: ресурси і активи 
2. Джерело: вартість одиниці ресурсів і 

активів, вкладених у виробництво 

3. Рівень: визначається технологією і 

організацією виробництва  

3. Рівень: визначається вартістю, ціною 

вхідних ресурсів  

4. Вплив: продуктивність виробництва, 

конкурентоспроможність продукту 

4. Вплив: прибутковість бізнесу і цінова 

конкурентоспроможність товару  

5. Мінімізація: покращення техніко-

технологічного оснащення і організації праці 

5. Мінімізація: оптимізація витрат і 

постачання ресурсів за прийнятними цінами  

6. Явні, фактичні витрати підприємства, тобто 

вартісна оцінка ресурсів, що використовуються 

організацією в процесі своєї діяльності  

6. Вартість використаних і повністю 

витрачених ресурсів протягом певного 

періоду для отримання доходу  

7. Більш загальне поняття, оскільки містить 

затрати та ряд інших об’єктів обліку 

7. Більш вузьке поняття, є складовою 

частиною витрат  

Джерело: систематизовано автором відповідно [43]  
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Додаток Б 

Склад витрат на підготовку військовослужбовців в Україні і субрахунки для їх 

обліку 

 

Джерело: складено автором відповідно до НП(С)БОДС 135 [83] 

 

Витрати на підготовку військовослужбовців у бухгалтерському обліку 

Витрати за обмінними операціями Витрати за необмінними операціями 

80 – Витрати на виконання бюджетних програм  

801 – Витрати розпорядників бюджетних 

коштів на виконання бюджетних програм (8011 

– Витрати на оплату праці; 8012 – Відрахування 

на соціальні заходи; 8013 – Матеріальні 

витрати; 8014 – Амортизація). 

81 – Витрати на виготовлення продукції (надання 

послуг, виконання робіт) 

811 – Витрати розпорядників бюджетних коштів 

на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт) (8111 – Витрати на оплату 

праці; 8112 – Відрахування на соціальні заходи; 

8113 – Матеріальні витрати; 8114 – Амортизація 

8115 – Інші витрати). 

82 – Витрати з продажу активів 

83 – Фінансові витрати 

84 – Інші витрати за обмінними операціями 

Рахунки витрат за обмінними 

операціями 
Рахунки витрат за 

необмінними операціями 

85 – Витрати за необмінними 

операціями 

851 – Витрати за необмінними 

операціями розпорядників 

бюджетних коштів  
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Додаток В 

Система військових установ освіти України для підготовки військовослужбовців 

 

Підготовка офіцерів тактичного рівня здійснюється у військових закладах 

вищої освіти (ВЗВО) за видами збройних сил України: а) сухопутних військ - 

Академія сухопутних військ імені П. Сагайдачного (АСВ), Військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Житомирський військовий 

інститут імені С. П. Корольова, Національна академія Національної гвардії 

України, Гвардійський імені Верховної Ради України факультет військової 

підготовки Національного технічного університету, Харківський політехнічний 

інститут, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС), 

військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони, 

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій 

та інформатизації Державного університету телекомунікацій, Горлівський центр 

професійно-технічної освіти, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, 

Рівненське вище професійне училище ДДСО при МВС України; б) повітряних сил 

- Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба (ХУПС); 

в) військово-морських сил - Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова 

(АВМС), Національний університет “Одеська морська академія”.  

Національний університет оборони імені Черняховського здійснює 

підвищення кваліфікації офіцерів за рівнями оперативного і стратегічного 

управління.  

Існує також система інститутів і факультетів вищих закладів освіти, де 

здійснюється підготовка фахівців для вищевказаних видів Збройних сил України. 

Видові інститути і факультети при вищих закладах освіти несуть витрати з 

підготовки офіцерів відповідно до п. 2.1 Загального наказу Міністерства оборони 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства транспорту та зв'язку України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби 
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безпеки України від 16 липня 2007 р № 419/831/240/605/537/219/534 якою 

затверджено “Порядок розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням курсантів у 

вищих навчальних закладах” [101] і згідно із законодавством України з п. 3 

Постанови КМУ від 12 липня 2006 № 964, якою затверджено “Порядок 

відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх 

утриманням у вищих навчальних закладах” [98]. Відшкодування за період навчання 

здійснюється в розмірі фактичних витрат, пов'язаних з утриманням курсантів у 

військових навчальних закладах, а саме: грошове, продовольче, речове, медичне 

забезпечення; перевезення до місця проведення щорічної основної та канікулярної 

відпустки і назад; оплата комунальних послуг та спожитих енергоносіїв [101; 98].
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Додаток Д 

Структура накладних витрат у військових освітніх установах Лівії, %  

Військово-морське училище 

Статті затрат 2008 2009 2010 
Середнє 

значення 

Свіжі та консервовані продукти харчування 33,68 31,72 29,61 31,67 

Витрати на канцелярські товари та роздруківку 11,95 14,36 13,81 13,37 

Локальні витрати на технічне обслуговування 15,43 9,33 8,51 11,09 

Оплата праці позаштатних співробітників  8,26 9,33 9,93 9,17 

Витрати на обмундирування  7,61 9,33 8,99 8,64 

Витрати на освіту та навчання  6,54 7,77 6,62 6,98 

НДДКР і винаходи  6,52 5,70 7,10 6,44 

Зв’язки з громадськістю і виставки 1,96 2,02 2,84 2,27 

Витрати на обслуговування (прибирання) 2,17 1,81 2,13 2,04 

Витрати на паливо, оливу, двигуни  1,09 1,92 1,89 1,63 

Компенсація (винагороди) 1,09 1,71 1,89 1,56 

Субсидії, допомога, гранти 0,87 1,30 1,42 1,19 

Вода, освітлення, опалення, кондиціонування 0,87 1,30 1,28 1,15 

Витрати на дорогу і допомога на проживання 0,11 1,32 1,35 0,93 

Спеціальні витрати 0,87 0,00 1,42 0,76 

Витрати на матеріали і сировину  0,56 0,49 0,64 0,57 

Витрати на послуги пошти, телеграфу, телефонії 0,43 0,60 0,57 0,53 

Військово-морський навчальний центр (ВМНЦ) 

  2008 2009 2010 
Середнє 

значення  

Витрати на освіту та навчання  21,60 17,57 12,18 17,12 

НДДКР і винаходи  15,43 11,80 16,85 14,70 

Свіжі та консервовані продукти харчування 11,73 14,30 14,72 13,58 

Субсидії, допомога, гранти 11,11 13,11 14,21 12,81 

Витрати на обмундирування 7,20 8,39 7,72 7,77 

Локальні витрати на технічне обслуговування 10,39 6,56 5,18 7,38 

Витрати на канцелярські товари та роздруківку 4,63 7,61 6,60 6,28 

Витрати на паливо, оливу, двигуни 3,09 4,20 4,06 3,78 

Оплата праці позаштатних співробітників  2,88 3,54 3,65 3,36 

Зв’язки з громадськістю і виставки 3,09 2,62 3,35 3,02 

Вода, освітлення, опалення, кондиціонування 2,06 3,15 2,54 2,58 

Витрати на матеріали і сировину 1,75 1,44 1,52 1,57 

Витрати на послуги пошти, телеграфу, телефонії 1,03 1,84 1,52 1,46 

Витрати на обслуговування (прибирання) 1,23 1,44 1,42 1,37 

Компенсація (винагороди) 1,03 1,18 1,22 1,14 

Спеціальні витрати 1,44 0,00 1,83 1,09 

Витрати на дорогу і допомога на проживання 0,31 1,25 1,42 0,99 
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Додаток Ж 

Методи обліку витрат (калькулювання собівартості) 

Таблиця Ж.1 

Методи обліку витрат в загальноприйнятій практиці бухгалтерського обліку 

Метод Характеристика методів обліку витрат 

Позамовний Найчастіше використовується на підприємствах індивідуального і 

дрібносерійного виробництва – суднобудуванні, літакобудуванні, деяких 

галузях важкого машинобудування і металообробки тощо. Об'єктом обліку 

і калькулювання в позамовному методі є окреме виробниче замовлення, що 

відкривається заздалегідь на певну кількість продукції, на конкретну роботу 

(послугу). 

Попередільний Використовується у масових виробництвах з послідовною переробкою 

сировини і матеріалів (нафтопереробка, металургія, хімічна, текстильна 

промисловість і ін.), яка здійснюється в кілька стадій (фаз, переділів). Прямі 

витрати виробництва формуються (відображаються в обліку) не по видам 

продукції, а по переділах. Окремо обчислюється собівартість продукції 

кожного переділу (навіть якщо мова йде про випуск кількох видів 

продукції). Непрямі витрати розподіляються пропорційно встановленим 

базам. Перелік переділів обумовлюється особливостями технологічного 

процесу. 

Попроцесний 

(простий) 

Використовується на підприємствах серійного або масового виробництва, 

як правило, з безперервним виробничим циклом. Простий метод визначає 

розрахунок собівартості продукції (робіт, послуг) шляхом розподілу 

прямих виробничих, загальновиробничих, загальногосподарських та інших 

витрат звітного періоду на випущену продукцію (роботи, послуги) в рівних 

частках. На відміну від позамовного методу, в невиробничій сфері 

попроцесне калькулювання зазвичай не застосовується. 

Нормативний Застосовують, як правило, в галузях обробної промисловості з масовим і 

серійним виробництвом різноманітної, складної продукції. Всі види витрат 

на виробництво обліковують за поточним нормам, передбаченим 

нормативними калькуляціями. Відокремлено ведуть оперативний облік 

відхилень фактичних витрат від поточних норм із зазначенням ділянки 

виникнення відхилень, їх причин і винуватців. Враховують зміни, що 

вносяться до поточних норм витрат в результаті впровадження 

організаційно-технічних заходів, і визначають вплив цих змін на 

собівартість продукції, робіт, послуг. 
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Таблиця Ж.2 

Зарубіжні методи калькулювання собівартості 

Метод Характеристика методів обліку витрат 

Стандарт-кост 

(standard-cost). 

Відповідає нормативному методу обліку витрат. Поняття “стандарт-кост” 

означає собівартість, яка встановлена заздалегідь. Метод “стандарт-кост” 

має багато спільного з нормативним методом, але нормативи і стандарти не 

так жорстко регламентуються. Така система складається зі стандартів 

(норм) на витрати матеріалів, праці, накладних витрат і розроблених на їх 

основі стандартних калькуляцій. 

Директ-костинг 

(вirect сosting) 

Передумовою виникнення методу “директ-костинг” стало обгрунтування 

Дж. Б. Кларком необхідності поділу валових витрат виробництва на 

постійні та змінні [56]. У 1936 р Дж. Харріс, розвиваючи ідеї Дж. Б. Кларка, 

створив систему “директ-кост”, згідно з якою в собівартість включаються 

тільки прямі витрати, що дозволяють розрахувати маржинальний дохід і 

виявити найбільш рентабельні види продукції [56]. У сучасних умовах 

розвитку ринкової економіки та світової глобалізації метод директ-костинг 

широко використовується в системі управлінського обліку. При методі 

директ-костинг враховується обмежена собівартість, в яку включаються 

тільки прямі (змінні) витрати, а постійні витрати списуються безпосередньо 

на рахунок реалізації. 

Таргет-костинг 

(targetcosting) 

Одним з найважливіших завдань сучасних підприємств є модифікація 

методології обліку витрат і калькулювання собівартості нових 

(інноваційних) продуктів. Це завдання може вирішити “таргет-костинг” - 

метод управління витратами за цільовою собівартістю. 

Кайзен-костинг 

(kaizencosting) 

Полягає в процесі поступового зниження витрат, результат якого - 

досягнення необхідного рівня собівартості і прибутковості. Використання 

“кайзен-костинг” можливо у будь-якій галузі виробництва і, що важливо, в 

сукупності з іншими методами обліку витрат. Цей метод ідейно схожий з 

“таргет-костинг”. Він також застосовується для досягнення цільової 

собівартості, але, на відміну від “таргет-костинг”, полягає в постійному 

вдосконаленні якості процесів на всьому підприємстві за участю всіх його 

працівників. 
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Додаток К 

Рахунки бухгалтерського обліку витрат в державному секторі України відповідно 

до попереднього і чинного Плану рахунків 

План рахунків бухгалтерського обліку 

бюджетних установ, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 

26.06.2013 № 611 

План рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі, затверджений наказом 

МФУ від 31.12.2013 № 1203 в редакції від 

24.01.2017р. 

80 – Витрати із загального фонду 80 – Витрати на виконання бюджетних програм 

81 – Витрати спеціального фонду 
81 – Витрати на виготовлення продукції 

(надання послуг, виконання робіт) 

82 – Виробничі витрати 82 – Витрати з продажу активів 

83 – Інші витрати 83 – Фінансові витрати 

84 – Витрати на амортизацію 84 – Інші витрати за обмінними операціями  

85 – Витрати майбутніх періодів 85 – Витрати за необмінними операціями 

 86 – Умовні витрати 

Джерело: складено автором відповідно до [92; 93] 
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Додаток Л 

Рекомендований План рахунків бухгалтерського обліку в державних освітніх 

установах при підготовці військовослужбовців в Лівії 

Клас 1. Нефінансові активи 

10 Основні засоби 

 101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість  

11 Інші необоротні матеріальні активи 

 111 Бібліотечні фонди 

 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи  

 113 Білизна, постільні речі, одяг, взуття 

 114 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 

 115 Інші необоротні матеріальні активи 

12 Нематеріальні активи 

13 Капітальні інвестиції 

 131 Капітальні інвестиції в основні засоби  

 132 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи  

 133 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи  

14 Знос (амортизація) необоротних активів  

 141 Знос основних засобів 

 142 Знос інших необоротних матеріальних активів  

 143 Накопичена амортизація матеріальних активів  

 144 Знос інвестиційної нерухомості  

15 Продовольчі запаси 

 151 Продукти харчування 

 152 Медикаменти та перев’язувальні матеріали  

 153 Будівельні матеріали  

 154 Паливно-мастильні матеріали 

 155 Запасні частини  

 156 Тара 

 157 Сировина і матеріали 

 158 Інші продовольчі запаси 

16 Виробництво 

17 Біологічні активи 

18 Інші нефінансові активи 

 181 Готова продукція 

 182 Малоцінні та швидкозношувані предмети 

 183 Господарчі матеріали і канцприладдя  

 186 Інші нефінансові активи 

Клас 2. Фінансові активи 

20 Довгострокова дебіторська заборгованість 

21 Поточна дебіторська заборгованість 

 210 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  

 211 Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги  

 213 Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з соціального страхування  

 214 Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків 

 215 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами 

 2116 Інша поточна дебіторська заборгованість 
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Продовження додатку Л 
Л22 Готівкові кошти та їх еквіваленти 

 221 Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів 

 222 Готівка в іноземній валюті 

 223 Грошові документи в національній валюті 

 224 Грошові документи в іноземній валюті  

23 Грошові кошти на рахунках в банках 

 231 Поточні рахунки у банку  

 232 Інші поточні рахунки в банку  

24 Фінансові інвестиції та інші фінансові активи 

25 Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 

26 Витрати майбутніх періодів 

Клас 3. Кошти бюджетів і розпорядників бюджетних коштів 

31 
Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення 

видатків 

 311 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету 

 312 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів 

32 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів 

Клас 4. Розрахунки 

41 Розрахунки за фінансовими операціями 

42 Інші розрахунки 

43 Розрахунки за коштами, що підлягають розподілу 

Клас 5. Капітал і фінансовий результат 

51 Внесений капітал  

52 Кошти, вкладені в державні підприємства 

53 Капітал в дооцінках 

54 Цільове фінансування 

55 Фінансовий результат 

Клас 6. Зобов’язання 

60 Довгострокові зобов'язання 

61 Поточна заборгованість за позиками 

62 Розрахунки за товари, роботи, послуги 

63 Розрахунки за податками і зборами 

 631 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 

 632 Інші розрахунки з бюджетом 

 633 Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування 

64 Інші поточні зобов'язання 

65 Розрахунки з оплати праці 

 651 Розрахунки по заробітній платі 

 652 Розрахунки по виплаті стипендій, пенсій, допомог та інших трансфертів населенню 

 653 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит 

 654 Депонована заробітна плата 

 655 
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки за 

вкладами в банках 

 656 Розрахунки з працівниками за позиками банків 

 657 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 

 658 Інші розрахунки за виконані роботи 

66 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками  

67 Доходи майбутніх періодів 
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Клас 7. Доходи 

70 Доходи з бюджетних асигнувань 

71 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 

72 Доходи від продажу активів 

73 Фінансові доходи 

74 Інші доходи за обмінними операціями 

75 Доходи за необмінними операціями 

76 Умовні доходи 

Клас 8. Витрати 

80 Витрати на виконання бюджетних програм 

 801 
Витрати на утримання матеріальних активів (основні засоби, нерухомість 

бюджетних установ та ін.) 

  8011 Витрати на утримання бібліотечних фондів, навчального обладнання 

  8012 Витрати на обладнання навчальних класів 

  8013 Витрати на обладнання кабінетів співробітників 

  8014 Витрати на обладнання допоміжних приміщень 

  8015 Витрати на обладнання кімнат офіцерів 

  8016 Витрати на обладнання кімнат сержантів 

  8017 Витрати на обладнання медичних кабінетів 

  8018 Витрати на лабораторне обладнання 

  8019 Амортизація 

 802 Витрати на проведення навчання 

  8021 Витрати на проведення практичного навчання за межами закладу освіти 

  8022 Витрати на проведення теоретичного навчання курсантів 

 803 Витрати на оплату праці (заробітна плата, бонуси, пенсія) 

  8031 Витрати на оплату праці викладачів  

  8032 Витрати на оплату праці офіцерів 

  8033 Витрати на оплату праці сержантів  

  8034 Витрати на оплату праці солдат  

  8035 Витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу 

  8036 Витрати на виплату бонусів  

  8037 Витрати на виплату пенсій 

 804 Витрати на виплату субсидій, фінансової і натуральної допомоги 

 805 Витрати на виплату стипендій студентам 

 806 Витрати на адміністративне управління 

 807 Витрати на загальнообов’язкове страхування 

81 Витрати на надання послуг, виконання робіт 

 811 Витрати на оплату праці 

 812 Відрахування на соціальні заходи 

 813 Матеріальні витрати 

 814 Амортизація 

 815 Інші витрати 

82 Витрати з продажу активів 

83 Фінансові витрати 

84 Інші витрати за обмінними операціями  

85 Витрати за необмінними операціями 

86 Умовні витрати 
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Клас 9. Позабалансові рахунки  

 91 Орендовані основні засоби та нематеріальні активи 

 92 Активи на відповідальному зберіганні 

 93 Бюджетні зобов'язання 

 94 Непередбачені активи 

 95 Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення надані 

 96 Гарантії та забезпечення отримані 

 97 Списані активи 

 98 Бланки документів суворої звітності 

 99 Передані (видані) активи відповідно до законодавства 
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Додаток М 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють питання організації 

бухгалтерського обліку витрат у військових навчальних закладах України 

Назва документа 
Відповідальний орган, номер 

і дата прийняття документа 

Дата останньої 

редакції 

Бюджетний кодекс України 
Закон України від 08.07.2010 

№ 2456-VI 
07.12.2017 

Методичні рекомендації з 

бухгалтерського обліку для суб'єктів 

державного сектора 

Наказ Міністерства фінансів 

України № 11 від 

23.01.2015 р. 

28.12.2017, наказ 

МФУ № 1169 

Положення з бухгалтерського обліку в 

Збройних Силах України 

Наказ Міністерства оборони 

України № 363 от 21.07.2007 

18.12.2013, наказ 

МОУ № 879 

План рахунків бухгалтерського обліку 

в державному секторі 

Наказ Міністерства фінансів 

України від 31.12.2013 р. 

№ 1203 

23.12.2016, наказ 

МФУ № 1135 

Національні положення (Стандарти) 

бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Накази МФУ: 

№ 1219 от 29.12.2015 р. 

№ 1202 от 12.10.2010 р.  

Накази МФУ  

10.05.2018, № 496 

29.11.2017, № 976 

Джерело: систематизовано автором 
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Додаток Н 

Нормативи для розробки штату фінансово-економічної або бухгалтерської служби 

у військових закладах освіти в Україні 

№ 

з/п 
Посада, категорія 

Штатна чисельність посад, чол. 

до 

25 

до 

50 

до 

100 

до 

150 

до 

200 

до 

250 

до 

300 

до 

400 

до 

500 

вище 

500 

1 Помічник начальника 

установи – керівник служби 

(офіцер) 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 

2 Заступник начальника служби 

(офіцер або співробітник 

ВСУ) 

- - - - 1 1 1 1 1 1 

3 Начальник групи – головний 

бухгалтер (офіцер або 

співробітник ВСУ) 

- 1 1 - - - - - - - 

4 Головний бухгалтер 

(співробітник ВСУ) 

1 - - - - - - - - - 

5 Провідний бухгалтер 

(співробітник ВСУ) 

- - - - - - -  2 2 

6 Бухгалтер (співробітник ВСУ) - 1 2 3 3 4 4 5 7 8 

Джерело: складено автором на основі [131] 
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Додаток П 

Бланк Квитанції про сплату (платіжної квитанції), використовуваної в 

бухгалтерському обліку бюджетних установ Лівії (арабською та українською 

мовами)
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Продовження Додатку П 

Платіжна квитанція 

Національна Армія 

Генеральний Штаб 

Державне Управління Військових Рахунків 

Платіжна Квитанція 

 

Орган:                                               Номер чеку: 

Головний пункт витрат:                 Підпункт:               Номер документу: 

Наступна сума виплачується кому: 

Відомості Про Сплачену Суму Загальна Сума 

Дерхами Динари 

 

 

 

 

Заявляю, що вищезазначений товар було зареєстровано 

у реєстрі складу 

 на сторінці № ______, (якщо сплачена сума не була 

ціною за товар, потрібно написати: «не застосовується») 

  

 

Доручення на сплату: 

Якщо суми було сплачено від імені особи, яка є уповноважена вчиняти витрати з призначеного 

фінансового акредитиву, потрібно написати номер доручення органу про витрати з цього 

акредитиву. 

1 – Заявляю, що вищезгадана сума є правильною, та її було витрачено згідно передбаченого 

доручення, і що ціни відповідали складеному договору, і що вони є підходящими та 

прийнятними, і що сплачена сума не призводить до перебільшення суми, яку дозволено 

витратити. 

 

2 – Всі товари, як споживані, так і не споживані, потрібно зареєструвати одразу у реєстрі складу. 

Дата: Підпис: 

Дата: Звання: 

(не менше третього класу, якщо на це немає 

дозволу) 

Ім’я: 

 

3 – Цю суму отримано дата:________________, і це є вартістю рахунку, зазначеного вище (сума 

у лівійських динарах) 

4 – Заявляю, що я сплатив вищезгадані суми особам, яким їх потрібно було сплатити. 

 

Підпис касира: 

Підпис свідка сплати: 

Підпис отримувача: 

 

Зареєстровано у реєстрі акредитивів на сторінці: 

Примітка: всі квитанції мають бути у трьох копіях, їм повинно присвоїти серійний номер, та 

зареєструвати їх у реєстрі квитанцій. 
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Додаток Р 

Бланк Дозволу на витрати 

Державне Управління Військових Рахунків 

Форма № МХ/9 

Дозвіл на Витрати 

 

Реєстраційний номер: 

Касова книга: 

Дата: ______________ 

Номер: 

Відділ: Бюро Співробітництва 

Вид: 

Розділ: другий 

Пункт: 25  

Сплачується кому:  

Відомості про фінансовий акредитив Дані про витрати Сума 

Номер Доручення   

 

 

 

Дерхами  Динари 

Всі акредитиви 

 

Всі витрати і 

обов’язки станом на 

сьогодні 

 

Баланс до видачі 

цього дозволу 

 

Сторінка реєстру 

акредитивів 

 

Підпис секретаря 

 

Дерхами Динари   

 

 

 

 

 

 

 

  

Чиста сума: 

Вираховується відповідно до ст. 99 і 100 з Положення. 

 

Заява Сторони, яка Надає Дозвіл 

1 – Сума, зазначена у дозволі, сплачується бенефіціару, ця витрата відбувається згідно виданого 

доручення. 

2 – Сума відповідає складеному договору або заявці на постачання, та ціна є підходящою та 

прийнятною. 

3 - Витрати і обов’язки перебувають у межах фінансового акредитиву, призначеного для цієї 

мети, зазначеної у дозволі, а наслідком витрат не буде перевищення фінансових виділень. 

4 – Поставлені товари передано на склади, та зареєстровано у реєстрі складів. 

Підпис службової особи: 

Посада: 

Отримано зазначену вище суму у розмірі:_________________________________ 

 

Дата: Підпис отримувача: 

Номер чеку: У: 

Підпис свідка сплати: Підпис касира: 
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Продовження Додатку Р 

Бланк Дозволу на витрати поза бюджетом 

 

Озброєний Народ 

Державне Управління Рахунків 

 

Дозвіл на Витрати / Поза Бюджетом 

 

Секретаріат: 

Вид рахунку:                                                                Номер чеку: 

Назва рахунку: 

Номер документу: 

Наступна сума виплачується кому: 

Відомості Про Сплачену Суму Загальна Сума 

Дерхами Динари 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Доручення на сплату: 

Дата: Підпис: 

Дата: Звання: 

(не менше третього класу) Ім’я: 

Керівник Державного Управління Військових Рахунків 

Цю суму отримано дата:________________, і це є вартістю рахунку, зазначеного вище (сума у 

лівійських динарах) 

Вартість прописом: 

Номер чеку:                                                          Банк: 

 

Заявляю, що я сплатив вищезгадану суму особам, яким її потрібно було сплатити. 

 

Підпис касира: 

Підпис свідка сплати: 

Підпис отримувача: 

 

Заявляю, що її було зареєстровано у допоміжному реєстрі на сторінці: 

 

Примітка: кожний дозвіл має бути у трьох копіях, їм повинно присвоїти серійний номер, та 

зареєструвати їх у реєстрі дозволів. 
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Додаток С 

Проект “Положення про реформування бухгалтерського обліку в державному 

секторі Лівії” 

 

Резюме: Незважаючи на те, що більшість розвинених країн (і країн, що 

розвиваються, наприклад, Нігерія, Зімбабве, Танзанія, Єгипет) реформували свій 

облік і бюджетування в державному секторі, уряд Лівії (як і деяких інших країн 

арабського світу) використовує традиційну систему бухгалтерського обліку 

(система, заснована на готівці) і традиційну систему бюджетування (на підставі 

вхідних даних). Ці системи не можуть забезпечити інформацією, яка потрібна для 

ефективного державного управління. 

Для проведення реформи бухгалтерського обліку в державному секторі і 

бюджетування необхідні: законодавчі зміни, встановлення необхідних стандартів 

бухгалтерського обліку, реформа управління, зміни в можливостях інформаційних 

технологій, створення відповідної стратегії комунікації, набуття навичок і 

потенціал для бюджетування та обліку. 

Головне стратегічне завдання трансформації лівійської системи бухгалтерського 

обліку полягає в реформуванні бюджетного обліку та адаптації законодавства Лівії 

до міжнародного законодавства, прискорення процесу його приведення у 

відповідність до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Цілі:  

 реформування традиційної системи бухгалтерського обліку в державному 

секторі Лівії з використанням міжнародного досвіду; 

 регулювання обліку в державному секторі з використанням методу 

нарахування, розробка форм звітів і консолідованих звітів (бюджетними 

установами, в частині виконання кошторисів, бухгалтерський облік повинен 

вестися за методом нарахування, згідно з яким операції та події визнаються 

в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів (або їх еквівалентів); 

 підвищення кваліфікації співробітників, відповідальних за облік і підготовку 

звітів в державному секторі; 

 узгодити і документувати принципи бухгалтерського обліку та складання 

фінансових звітів. 

Реалізація Стратегії передбачає: 

1) для реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі застосовувати на практиці вимоги міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора (МСБОДС); 

2) розробити Лівійські стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі 

(ЛСБОДС) і методичні рекомендації щодо їх застосування, за основу 

використовуючи МСБОДС; 

3) розробити план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі Лівії 

і порядок його застосування; 
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4) розробити форми фінансової звітності та порядок їх заповнення; 

5) розробити типове положення про бухгалтерську службу бюджетної 

установи; 

6) розробити рекомендації з порівняння класифікації доходів і витрат в 

лівійських стандартах бюджетної класифікації доходів і витрат тощо. 

 

Джерелами фінансування зазначених заходів є кошти на утримання відповідальних 

органів державної влади Лівії. 

 

Реалізація завдань даного Положення допоможе забезпечити:  

 відкритість облікових процесів і отримання інформації про фінансові 

операції, які здійснюються в державному секторі, на базі яких приймаються 

управлінські рішення в сфері державних фінансів; 

 підвищення рівня прозорості фінансової звітності суб'єктів державного 

сектора і звітності з виконання бюджетів; 

 впровадження якісно нової підготовки і перепідготовки кадрів з питань 

бухгалтерського обліку в державному секторі; 

 підвищення статусу керівників бухгалтерських служб суб'єктів державного 

сектора і ефективності їх діяльності. 

 

Очікувані результати процесу модернізації бухгалтерського обліку в 

державному секторі буде сприяти: 

 вдосконаленню управління державними фінансами; 

 вдосконаленню системи стратегічного бюджетного планування на 

середньостроковий і довгостроковий періоди; 

 вдосконалення порядку складання і виконання бюджету на основі 

програмно-цільового методу в бюджетному процесі; 

 вдосконаленню системи контролю за процесом виконання бюджету; 

 вдосконаленню інформаційно-аналітичної системи управління державними 

фінансами; 

 вдосконаленню якості і достовірності фінансової звітності. 

 

В ході реалізації завдань даного Положення необхідно враховувати можливі 

ризики, зокрема: відсутність належних ІТ-технологій та обмеженість інвестицій, 

пов'язаних з розробкою і впровадженням майданчиків для дистанційного навчання 

працівників бухгалтерських служб; неможливість здійснення і/або залучення 

достатнього обсягу інвестицій в розвиток інформаційних технологій для реалізації 

стратегічного плану; відсутність (обмеженість) кадрового потенціалу, недостатній 

рівень професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб. 
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Додаток Т 

Накопичувальна відомість витрат на утримання матеріальних активів (основних засобів, нерухомості і ін.) 

              
 

(назва установи) 
            

                        

  Ідентифікаційний номер                

                        

НВ № 1 

за ___________ 2019р. 

Накопичувальна відомість витрат на утримання матеріальних активів (основних засобів, нерухомості і ін.) 

N 

з/

п 

Д
ат

а 

Н
о
м

ер
 

д
о
к
у
м

ен
та

 

Н
аз

в
а 

д
о
к
у
м

ен
та

 Матеріальн

о-

відповідаль

на особа 

(установа) 

Дебет субрахунків Кредит субрахунків 
8
0
1

 

8
0
2

 

8
0
3

 

8
0
4

 

8
0
5

 

8
0
6

 

8
0
7

 

8
1

 

1
3

 

1
5

 

1
8

 

6
3

 

6
4

 

6
5

 

6
6

 

  

Разом: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 

1                                         0,00 

                                          0,00 

Всього: 0,0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 0,00 0,00   

Сума оборотів по відомості 0,00 

                        

 

Виконавец

ь:    

 ___________

_ 

  

(підпис) 

     

Перевіри

в:          

    (посада)  (прізвище)   (посада)  (підпис)  (прізвище) 

 

Головний 

бухгалтер:      

"______ " 

___________ 20_____р.          

    (підпис)  (прізвище)           

Додаток на _________ 

аркушах 
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Додаток У 

Накопичувальна відомість витрат на проведення навчання 

              
 

(назва установи) 
            

                        

  

Ідентифікаційний 

номер                

                        

НВ № 2 

за ___________ 2019р. 

Накопичувальна відомість витрат на проведення навчання курсантів у військових училищах 

N 

з/

п 

Д
ат

а 

Н
о
м

ер
 

д
о
к
у
м

ен
та

 

Н
аз

в
а 

д
о
к
у
м

ен
та

 Матеріальн

о-

відповідаль

на особа 

(установа) 

Дебет субрахунку Кредит субрахунку 

8
0
1

 

8
0
2

 

8
0
3

 

8
0
4

 

8
0
5

 

8
0
6

 

8
0
7

 

8
1
 

1
3
 

1
5
 

1
8
 

6
3
 

6
4
 

6
5
 

6
6
 

   Разом: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                                           0,00 

                                            0,00 

Всього: 

0,

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 0,00 0,00 0,00   

Сума оборотів за відомістю 0,00 

                        

 

Виконавец

ь:    
 ____________ 

  

(підпис) 

     Перевірив:          

    (посада)  (прізвище)   (посада)  (підпис)  (прізвище) 

 

Головний 

бухгалтер:      

"______ " 

___________ 20_____р.          

    (підпис)  (прізвище)           

Додаток на _________ 

аркушах 
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Додаток Ф 

Накопичувальна відомість витрат на адміністративне управління 

              
 

(назва установи) 
            

                        

  

Ідентифікаційний 

номер                

                        

НВ № 4 

за ___________ 2019 р. 

Накопичувальна відомість витрат на адміністративне управління  

N 

з/

п 

Д
ат

а 

Н
о
м

ер
 

д
о
к
у
м

ен
та

 

Н
аз

в
а 

д
о
к
у
м

ен
та

 Матеріальн

о-

відповідаль

на особа 

(установа) 

Дебет субрахунків Кредит субрахунків 

8
0
1

 

8
0
2

 

8
0
3

 

8
0
4

 

8
0
5

 

8
0
6

 

8
0
7

 

8
1

 

1
3

 

1
5

 

1
8

 

6
3

 

6
4

 

6
5

 

6
6

 

   Разом: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                                           0,00 

                                            0,00 

Всего: 

0,

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 0,00 0,00 0,00   

Сума оборотів за відомістю 0,00 

                        

 

Виконавец

ь:     ____________ 

  

(підпис) 

     Перевірив:          

    (посада)  (прізвище)   (посада)  

(підпис

)  (прізвище) 

 

Головний 

бухгалтер:      

"______ " 

___________ 20_____р.          

    (підпис)  (прізвище)           

Додаток на _________ 

аркушах 
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Додаток Х 

Лист від Лівійського союзу бухгалтерів і аудиторів про відсутність 

застосовуваних стандартів обліку та аудиту в Лівії 
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Продовження Додатку Х 
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Додаток Ц 

Класифікація аудиторських висновків при внутрішньому аудиті  

Види 

висновків 
Характеристика аудиторських висновків і умови їх складання 

Безумовно 

позитивний 

висновок 

Складається, якщо виконані наступні умови: 

1) отримана необхідна інформація і пояснення, вони є достатньою базою для 

відображення реального стану справ в установі; 

2) доведено ефективність функціонування системи внутрішнього контролю 

та/або в залежності від теми, цілей і об'єкта внутрішнього аудиту 

підтверджено: 

- виконання завдань і досягнення цілей установи, визначених у стратегічних 

та річних планах; 

- ефективність виконання бюджетних програм; 

- достатню якість надання адміністративних послуг та належну якість 

виконання контрольно-наглядових функцій, інших завдань, визначених для 

установи законодавчими актами; 

- належний стан збереження активів та інформації; 

- належний стан управління державним майном; 

- правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової і 

бюджетної звітності з урахуванням суттєвості отриманої інформації (даних). 

Умовно-

позитивний 

висновок 

Надається в разі, коли виконані наведені вище умови, проте у зв'язку з 

неможливістю дослідження окремих фактів працівник підрозділу 

внутрішнього аудиту не може висловити свою думку щодо зазначених 

моментів. У той же час такі факти (події) мають обмежений вплив на стан 

справ у цілому і не впливають на діяльність установи в цілому. 

Негативний 

висновок 

Складається у випадках, коли під час внутрішнього аудиту встановлені суттєві 

порушення. При цьому висновок повинен чітко відображати зміст цих 

порушень і в ньому наводяться підтвердження, якими керувався працівник 

підрозділу внутрішнього аудиту при підготовці негативного висновку. 

Джерело: складено автором на основі [44; 60; 66; 114] 
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Додаток Ш 

Структура Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту 

1. Стандарти якісних характеристик (Attribute standards) 

1000 - Цілі, повноваження і відповідальність 

1010 - Визнання Визначення внутрішнього аудиту, Кодексу етики і Стандартів у 

Положенні про внутрішній аудит 

1100 - Незалежність і об'єктивність  

1110 - Організаційна незалежність (1111 - Пряма взаємодія з Радою) 

1120 - Індивідуальна об'єктивність 

1130 - Фактори, що негативно впливають на незалежність і об'єктивність 

1200 - Професіоналізм і професійне ставлення до роботи 

1210 - Професіоналізм 

1220 – Професійне відношення до роботи 

1230 - Безперервний професійний розвиток 

1300 - Програма гарантії і підвищення якості внутрішнього аудиту 

1310 - Вимоги програми гарантії та підвищення якості (1311 - Внутрішні оцінки; 

1312 - Зовнішні оцінки) 

1320 - Звітність за програмою гарантії і підвищення якості (1321 - Використання 

фрази «відповідає Міжнародним професійним стандартам внутрішнього 

аудиту»; 1322 - Розкриття інформації про невідповідність) 

2. Стандарти діяльності (Performance standards) 

2000 – Управління внутрішнім аудитом 

2010 - Планування 

2020 – Надання і затвердження планів 

2030 – Управління ресурсами 

2040 – Політика і процедури 

2050 – Координація діяльності 

2060 – Звітність перед вищим виконавчим керівництвом і Радою  

2070 – Зовнішній постачальник послуг и відповідальність за внутрішній аудит 
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Продовження Додатку Ш 

2100 – Сутність роботи внутрішнього аудиту 

2110 – Корпоративне управління 

2120 – Управління ризиками 

2130 - Контроль 

2200 - Планування аудиторського завдання (2201 - Що необхідно враховувати при 

плануванні) 

2210 – Цілі аудиторського завдання  

2220 – Обсяг і зміст аудиторського завдання 

2230 – Розподіл ресурсів на виконання аудиторського завдання  

2240 – Програма аудиторського завдання  

2300 – Виконання завдання  

2310 – Збір інформації 

2320 – Аналіз і оцінка 

2330 – Документування інформації 

2340 – Контроль над виклонанням задач 

2400 – Інформування про результати 

2410 – Критерії інформування 

2420 – Якість повідомлень (2421 — Помилки та упущення) 

2430 – Використання фрази «виконано відповідно до Міжнародних професійних 

стандартів внутрішнього аудиту» (2431 - Розкриття інформації про 

невідповідність в рамках завдання) 

2440 – Повідомлення результатів 

2450 — Підсумковий висновок 

2500 — Моніторинг вирішення проблемних питань  

2600 — Інформування про прийнятні ризики.
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Додаток Щ 

Структура Національних стандартів внутрішнього аудиту в Україні 

Розділи Глави Назви глав 

Розділ 1. Загальні положення - - 

Розділ 2. Загальні стандарти 

внутрішнього аудиту 

Глава 1 
Основні внутрішні документи з питань 

внутрішнього аудиту 

Глава 2 
Компетентність і підвищення кваліфікації 

працівників підрозділів внутрішнього аудиту 

Глава 3 Незалежність і об'єктивність внутрішнього аудиту 

Розділ 3. Стандарти діяльності 

внутрішнього аудиту 

Глава 1 Напрямки проведення внутрішнього аудиту 

Глава 2 Планування діяльності з внутрішнього аудиту 

Глава 3 Ведення бази даних 

Глава 4 Організація внутрішніх аудитів 

Глава 5 Проведення внутрішнього аудиту 

Глава 6 
Документування ходу і результатів внутрішнього 

аудиту 

Глава 7 
Моніторинг врахування рекомендацій за 

результатами внутрішнього аудиту 

Розділ 4. Стандарти звітності, 

моніторингу, формування та 

зберігання справ, взаємодії з 

органами державної влади та 

оцінки якості за результатами 

внутрішнього аудиту 

Глава 1 
Звіт про діяльність підрозділу внутрішнього 

аудиту 

Глава 2 
Формування і зберігання справ внутрішнього 

аудиту 

Глава 3 
Надання інформації про результати внутрішнього 

аудиту 

Глава 4 
Взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту з 

органами державної влади 

Глава 5 
Скарги на дії працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту 

Глава 6 
Забезпечення і підвищення якості внутрішнього 

аудиту, оцінка якості внутрішнього аудиту 

Джерело: складено автором на основі [131] 
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Додаток Ю 

Типове положення про підрозділ внутрішнього аудиту у військових освітніх 

установах Лівії 

1. Загальні положення 
1.1. Відділ внутрішнього аудиту установи (далі - відділ) є самостійним структурним 

підрозділом військового навчального закладу. 

1.2. Відділ підпорядковується керівнику установи і здійснює свої повноваження і 

функції під його безпосереднім керівництвом. 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством і нормативно-

правовими актами з різних аспектів внутрішнього аудиту (перерахувати чинні 

законодавчі та нормативно-правові акти); 

1.4. Відділ є організаційно і функціонально незалежним, що забезпечується через: 

– затвердження керівником установи положення про відділ та планів діяльності з 

внутрішнього аудиту; 

– інформування керівника про виконання плану діяльності з внутрішнього аудиту, 

інших завдань, наявність обмежень в проведенні внутрішнього аудиту, ресурсах. 

1.5. Структура і чисельність Відділу у складі Управління визначається штатним 

розкладом установи. 

1.6. Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність установи, його структурних 

підрозділів в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що 

здійснюються їх керівниками для забезпечення ефективного функціонування системи 

внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання 

завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності установи і його структурних 

підрозділів. 
 

2. Основні завдання відділу внутрішнього аудиту 
2.1. Основним завданням відділу є надання керівникові об'єктивних і незалежних 

висновків та рекомендацій щодо: 

– функціонування системи внутрішнього контролю в структурі установи; 

– вдосконалення системи управління, в тому числі управління бюджетними 

коштами, в структурі установи; 

– запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів; 

– запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об'єктів 

внутрішнього аудиту. 

2.2. Відділ у відповідно до покладених на нього завдань: 

1) організовує: 

– виконання законодавчих та нормативно-правових актів і здійснює контроль за їх 

реалізацією; 

– роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних 

документів; 

2) забезпечує в межах своїх повноважень: 

– захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

– ефективне і цільове використання відповідних бюджетних засобів; 

– здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 
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– доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ; 

– виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, 

дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; 

– захист персональних даних; 

– реалізацію політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом; 

3) розробляє проекти розпоряджень керівника установи з питань внутрішнього 

аудиту; 

4) бере участь: 

– у розробці проектів розпоряджень керівника установи, проектів нормативно-

правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; 

– в підготовці звітів керівника установи про результати діяльності; 

5) проводить оцінку: 

– ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; 

– ефективності планування бюджетних програм та результатів їх виконання; 

– якості надання послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, 

визначених актами законодавства; 

– стану збереження активів та інформації; 

– стану управління державним і комунальним майном; 

– правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової і 

бюджетної звітності; 

6) надає керівнику установи аудиторські звіти та рекомендації для прийняття ним 

відповідних управлінських рішень; 

7) здійснює: 

– за дорученням керівника установи аналіз проектів розпоряджень та інших 

документів, пов'язаних з призначенням бюджетних коштів для забезпечення їх 

цільового та ефективного використання; 

– інші передбачені законом повноваження; 

8) визначає ризикові сфери діяльності об'єктів внутрішнього аудиту; 

9) взаємодіє з відповідними державними органами за погодженням планів 

діяльності з внутрішнього аудиту, забезпечує своєчасне внесення змін до планів і їх 

узгодження в установленому законодавством порядку; 

10) планує, організовує і проводить планові внутрішні аудити у відповідності до 

Стандартів і документів з питань проведення внутрішнього аудиту, а за рішенням 

керівника установи - позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує 

аудиторські звіти, висновки і рекомендації за результатами проведених внутрішніх 

аудитів, здійснює контроль за станом їх реалізації; 

11) письмово повідомляє щодо прийняття відповідного рішення керівника 

установи про необхідність інформування правоохоронних органів, у разі виявлення під 

час проведення внутрішнього аудиту фактів шахрайства, корупційних діянь або 

нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим 

становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, в тому числі, які призвели до 

втрат або збитків і/або мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього 

аудиту; 

12) звітує про результати діяльності відділу відповідно до вимог Порядку та 

стандартів; 

13) створює і забезпечує повноту і достовірність бази даних по об'єктах 

внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення; 
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14) у разі виникнення обставин, що перешкоджають проведенню працівниками 

відділу їх обов'язків, втручання в їх діяльність посадових (службових) осіб установи або 

інших осіб, письмово інформує про це керівника установи; 

15) розглядає в межах повноважень, запити, звернення громадян і посадових осіб 

установи з питань проведення внутрішнього аудиту; 

16) готує інформацію для засобів масової інформації в межах повноважень відділу. 
 

3. Права відділу 
3.1. Відділ має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів установи інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань; 

2) в межах компетенції відділу надавати службову інформацію і документи іншим 

структурним підрозділам, а за рішенням керівника іншим державним установам, в тому 

числі правоохоронним органам, підприємств, установ і організацій відповідно до 

законодавства; 

3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців 

інших структурних підрозділів установи (за погодженням з їх керівниками) та ініціювати 

притягнення експертів (за згодою) для проведення внутрішніх аудитів; 

4) використовувати всю інформацію загального користування, а в окремих 

випадках і службового користування, яка є в розпорядженні установи, необхідну для 

виконання завдань, покладених на відділ, а також інформаційні бази, засоби зв'язку і 

комунікації, інші технічні та інформаційні засоби; 

5) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях апарата управління установи 

питання, що відносяться до компетенції відділу; 

6) видавати, в межах своїх повноважень накази та організовувати контроль за їх 

виконанням; 

7) розпоряджатися коштами в межах затвердженого керівником установи 

кошторису відділу; 

8) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи 

установи з питань здійснення внутрішнього аудиту; 

9) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з 

питань, що належать до його компетенції; 

10) проводити: 

– планові внутрішні аудити на об'єктах внутрішнього аудиту (згідно з пунктом 1.6 

цього Положення) за напрямами, передбаченими Стандартами, і з урахуванням 

певних ризикових сфер; 

– за рішенням керівника установи позапланові внутрішні аудити на об'єктах 

внутрішнього аудиту за напрямами, передбаченими Стандартами; 

– внутрішні аудити (планові, позапланові) за рішенням керівника установи в разі, 

якщо на дії співробітників відділу спрямована скарга та за результатами розгляду 

якої встановлено факт невідповідності офіційної документації, складеної за 

результатами внутрішнього аудиту, дійсному стану справ і/або порушення 

працівником відділу законодавства, в тому числі стандартів, що вплинуло на 

об'єктивність висновків; 

– анкетування, опитування та інтерв'ювання працівників апарату управління 

установи, його структурних підрозділів за їх згодою, готувати запити до 
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юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення 

внутрішнього аудиту. 
 

4. Організаційні основи діяльності: 
4.1. відділ в установленому законодавством порядку та в межах повноважень 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами з метою створення умов для здійснення 

послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань і 

здійснення запланованих заходів; 

4.2. відділ визначає цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, необхідні для виконання 

кожного аудиторського завдання; 

4.3. відділ не може брати участь у виконанні управлінських рішень, функцій і 

завдань з питань, які є предметом внутрішнього аудиту, готувати документи або 

виконувати іншу роботу, якість і результати яких він досліджує; 

4.4. граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання 

відділу визначає керівник установи в межах відповідних бюджетних призначень; 

4.5. кошторис відділу затверджує керівник установи відповідно до встановлених 

нормативами вимог; 

4.6. діяльність відділу здійснюється на основі плану діяльності з внутрішнього 

аудиту; 

4.7. відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету Лівії. 

 

5. Начальник відділу 
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 

керівником установи відповідно до законодавства про державну службу. На посаду 

начальника відділу призначається особа, яка має економічну або юридичну вищу освіту 

за ступенем магістра і стаж роботи відповідно до вимог законодавства. Начальник відділу 

підпорядковується і звітує безпосередньо керівнику установи. 

5.2. Начальник відділу: 

1) здійснює: 

– керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та 

результати його діяльності; 

– організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення виконання основних завдань, 

покладених на відділ, сприяє створенню належних умов праці, підбір кадрів; 

– подання на затвердження керівнику установи змін до положення про відділ; 

– призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу, їх заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому 

законодавством; 

– твердження посадових інструкцій працівників відділу, розподіл обов'язків і 

відповідальності між ними, а також контроль за виконанням ними службових 

обов'язків; 

2) письмово повідомляє керівника установи про виконання функцій і завдань 

внутрішнього аудиту; 

3) надає на розгляд і затвердження керівнику установи узгоджений з відповідним 

державним органом план діяльності з внутрішнього аудиту та зміни в план; 

4) в разі обмеження відділу в ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних) 

письмово інформує про це керівника установи; 
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5) письмово повідомляє керівника установи про недотримання установою, її 

структурними підрозділами вимог законодавства при проведенні внутрішніх аудитів; 

6) повідомляє керівнику установи про результати впровадження аудиторських 

рекомендацій; 

7) визначає необхідні обсяги часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та 

завантаженість працівників відділу для проведення внутрішніх аудитів; 

8) організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу та вивчення 

відповідних нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства, 

бухгалтерського обліку та звітності; 

9) забезпечує та контролює виконання працівниками відділу законодавчих та 

нормативно-правових актів, а також дотримання стандартів та Кодексу етики; 

10) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням. 

11) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи відділу; 

12) може брати участь в засіданнях апарату управління установи; 

13) за дорученням керівника установи представляє інтереси відділу у 

взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, державними органами, 

правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями; 

14) подає на затвердження керівнику установи проекти кошторису та штатного 

розкладу відділу в межах певної граничної чисельності і фонду оплати праці його 

працівників; 

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

відділу; 

16) забезпечує: 

– дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку і 

виконавчої дисципліни; 

– планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту; 

– підготовку і своєчасне подання звітів про результати діяльності відділу відповідно 

до вимог законодавства та стандартів; 

– проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами 

внутрішнього аудиту; 

– забезпечує проведення планових і позапланових внутрішніх аудитів, в тому числі 

безпосередньо їх очолює; 

– забезпечує підготовку інформації про результати внутрішнього аудиту та інших 

відомостей, що стосуються його проведення, для подання керівнику установи; 

17) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

5.3. Накази керівника відділу, що суперечать законодавчим і нормативно-правовим 

актам, можуть бути скасовані керівником установи. 

 

 


