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ПЕРЕДМОВА 
 
Ця військова навчально-методична публікація (далі – Методичний 

посібник) розроблена робочою групою Головної інспекції Міністерства оборони 
України спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України та 
Командуванням Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Розробники: Головний інспектор з організації внутрішнього контролю 
ГІМО України полковник Костянтин КУСТРІЧ (керівник розробки); 
начальник відділу внутрішнього контролю – ревізор командування ВМС  
ЗС України капітан першого рангу Сергій БРЕУС; старший офіцер-ревізор 
відділу внутрішнього контролю командування ВМС ЗС України капітан 
третього рангу Олег АХРАМЄЄВ; головний спеціаліст ГІМО України 
полковник Віктор КАІПТАНЕЦЬ; адьюнкт НУО України імені Івана 
Черняховського підполковник Анатолій ЛОЙШИН. 

Автори висловлюють окрему подяку директору Департаменту 
внутрішнього аудиту МО України Марині БАРИНІНІЙ завдяки зусиллям 
якої у 2014 році було започатковано роботу з удосконалення внутрішнього 
контролю у системі МО України за стандартами НАТО, яка завжди 
надавала підтримку і неоціненну допомогу у роботі з побудови нової системи 
державного внутрішнього фінансового контролю. 

Також, авторський колектив висловлює подяку посадовим особам 
Відділу внутрішнього контролю Генерального штабу ЗС України за 
допомогу і надання конструктивних рекомендацій при підготовці 
публікації. 

Цей Методичний посібник розроблено з метою надання цілісного уявлення 
посадовим (службовим) особам структурних підрозділів Міністерства оборони 
України, Генерального штабу ЗС України, органів військового управління, 
військових частин та установ про процес запровадження та функціонування 
системи внутрішнього контролю та управління ризиками.  

Нова система внутрішнього контролю не відміняє існуючі механізми та 
методи контролю, а лише доповнює її сучасним інструментом під назвою 
управління ризиками. Це дозволяє запобігати подіям, які можуть мати вплив на 
досягнення цілей (визначених спроможностей) та раціонально використовувати 
обмежені ресурси, а не реагувати на події, які вже сталися та мають негативні 
наслідки для діяльності бюджетної установи.  

Зміст Методичного посібника дозволяє зрозуміти порядок 
взаємопов’язаного функціонування елементів внутрішнього контролю, а саме: 
внутрішнього середовища, управління ризиками, заходів контролю, інформації 
та комунікації і моніторингу, які направлені на забезпечення досягнення 
встановлених цілей і завдань діяльності бюджетних установ в системі 
Міністерства оборони України. 

Уніфікований підхід до отримання кінцевого результату діяльності 
бюджетних установ досягається, шляхом чіткого визначення ролі і місця 
відповідних посадових (службових) осіб у процесі організації та здійснення 
внутрішнього контролю.  

Усі питання, що стосуються цієї публікації, надсилати до Головної 
інспекції МО України на таку адресу: 030168, м. Київ, Повітрофлотський 
проспект, 6, Головна інспекція Міністерства оборони України, АСУ “Дніпро”  
E-mail: insp_adm@dod.ua, АСУ “Сєдо-М” – індекс 221 (контактний телефон 
розробників для надання зауважень та пропозицій – 62-22-646). 

mailto:sp_adm@dod.ua
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ВСТУП 

 

Україна перебуває у процесі впровадження державного внутрішнього 

фінансового контролю відповідно до зобов’язань, взятих в рамках реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. Однак прогрес у впровадженні державного внутрішнього 

фінансового контролю до сьогодні залишається недостатнім. Керівники різних 

рівнів не повною мірою усвідомлюють свою відповідальність щодо забезпечення 

ефективного управління бюджетними коштами та ресурсами, не розуміють 

сутності державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема 

внутрішнього контролю. 

Впровадження нової моделі внутрішнього контролю спрямоване на 

посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установ в цілому 

(управлінська відповідальність та підзвітність). Ціль удосконалення 

внутрішнього контролю – якісне виконання бюджетними установами завдань з 

планування та організації діяльності, формування адекватної структури 

внутрішнього контролю, нагляд за здійсненням внутрішнього контролю та 

управління ризиками для досягнення мети, і створення системи прийняття 

рішень, зокрема фінансових, на принципах законності, економічності, 

ефективності, результативності та прозорості. 

Запровадження та функціонування системи внутрішнього контролю 

направлене на ефективне, економне та результативне використання ресурсів, які 

надаються платниками податків для розвитку та життєдіяльності Збройних Сил 

України. 

Тому, розкриття питань пов’язаних з організацією функціонування 

нової системи внутрішнього контролю є актуальною метою видання цього 

Методичного посібника.  

Цей Методичний посібник призначений для посадових (службових) осіб 

усіх рівнів. Положення посібника роз’яснюють ідеологію, основні принципи та 

підходи до функціонування ризик-орієнтованого внутрішнього контролю, 

деталізуючи роль і місце кожної посадової особи в системі внутрішнього 

контролю на прикладах уніфікованих процесів його планування, виконання, 

перевірки та вжиття коригуючих заходів направлених на усунення недоліків.  

Рекомендації цього Методичного посібника потрібно 

використовувати творчо, відповідно до специфіки діяльності конкретного 

органу військового управління, установи та її структурного підрозділу. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Позначка військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 

ВКДП 1-00(03).01 

Наказ Генерального штабу ЗС України від  
26.12.2018 № 460 “Про затвердження Тимчасового 
порядку оформлення військових публікацій у Збройних 
Силах України ” 

 

Наказ Міністерства оборони України від 02.04.2019  

№ 145 “Про затвердження Порядку організації в системі 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України 

внутрішнього контролю та управління ризиками” 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цьому Методичному посібнику терміни та визначення наведені у тексті 

структурного елементу “Основної частини”. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення 

та умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АБТС Автомобільної та бронетанкової служби 

ВК Внутрішній контроль 

ФО Функціональні обов’язки  

УР Управління ризиками 

МО Міністерство оборони України 

Міноборони Міністерство оборони України 

ГШ Генеральний штаб Збройних Сил України 

Мінфін Міністерство фінансів України 

Керівник 

установи 

Голова Державної спеціальної служби транспорту, начальник 

(командир) самостійного структурного підрозділу апарату 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних 

Сил України, органу військового управління, військової частини 

та установи системи Міністерства оборони України 

Порядок Наказ Міністерства оборони України від 02.04.2019 № 145 “Про 

затвердження Порядку організації в системі Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України внутрішнього 

контролю та управління ризиками” 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

1.1. Підходи до внутрішнього контролю та управління ризиками у  

системі Міністерства оборони України  
 

ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ВИМОГИ ЩОДО 

СКЛАДОВИХ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

у військових частинах, установах та їх 

взаємопов'язаного функціонування. 

 

ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ МЕХАНІЗМ 

КООРДИНАЦІЇ внутрішнього контролю та 

управління ризиками на всіх рівнях управління. 

 

 

ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЧІТКІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ в установах та 

органах військового управління. 

 

 

ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПОРЯДОК 

ЗВІТУВАННЯ з внутрішнього контролю. 

 
 

1.2. Повноваження з питань внутрішнього контролю тауправління 

ризиками 

КЕРІВНИКИ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО 

УПРАВЛІННЯ (підрозділів МО та ГШ) 

організовують внутрішній контроль у своїх органах, 

координують внутрішній контроль у 

підпорядкованих установах, здійснюють його 

періодичну оцінку. 

  

ГОЛОВНА ІНСПЕКЦІЯ МІНІСТЕРСТВА 

ОБОРОНИ УКРАЇНИздійснює заходи направлені 

на удосконалення внутрішнього контролю, 

координує управління ризиками в апараті 

Міноборони, перевіряє стан організації 

внутрішнього контролю під час інспекційних 

заходів, звітує з питань внутрішнього контролю до 

Мінфіну. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ (центральні 

служби забезпечення, відповідальні за реалізацію 

політики у відповідних сферах) управляють 

ризиками, які перебувають у їх компетенції, 

розробляють нормативно-правові акти, здійснюють 

уніфікацію процесів шляхом розробки та доведення 

регламентів до установ. 

 

КЕРІВНИКИ УСТАНОВ організовують 

функціонування внутрішнього контролю та 

управління ризиками у своїх установах. 

 

 

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ПЕРСОНАЛ УСТАНОВ 

здійснюють заходи контролю та вплив на ризики, у 

межах встановлених прав та відповідальності. 

 

 

ПІДРОЗДІЛИ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУздійснюють оцінку ефективності 

функціонування внутрішнього контролю в 

установах, які входять до їхнього простору 

внутрішнього аудиту. 
 

1.3. Особливі складові нової системи внутрішнього контролю 

• КООРДИНАТОРИ внутрішнього контролю. 

• МЕНЕДЖЕРИ внутрішнього контролю. 

• ВІДПОВІДАЛЬНІ за діяльність (власники 

процесів). 

•ПЛАН МОНІТОРИНГУВК. 

• БАЗА ДАНИХ з управління ризиками. 

• ЗВІТ про стан функціонування системи ВК. 
 

1.3.1. Координатори внутрішнього контролю 

КООРДИНАТОР ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ – підрозділ внутрішнього контролю 

органу військового управління, який здійснює 

координацію роботи з питань функціонування та 

моніторингу внутрішнього контролю у 

підпорядкованих військових частинах, установах та 

органі військового управління. 
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1.3.2. Менеджери внутрішнього контролю 

 

МЕНЕДЖЕР ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ–

відповідальна посадова особа суб’єкту 

внутрішнього контролю за моніторинг та оцінку 

функціонування внутрішнього контролю у 

структурному підрозділі, установі, яка 

призначається з числа посадових осіб безпосередньо 

підпорядкованих та підзвітних керівнику установи 

та влада, якого розповсюджується на весь особовий 

склад. 

 

1.3.3. Відповідальні за діяльність 

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ МІНІСТЕРСТВА- 

власники процесів, які відбуваються на всіх рівнях 

управління. Їх завдання це: 

• розробка нормативно-правових актів; 

• формування політик та процедур; 

• чіткий та зрозумілий опис процесів, які 

виконуються на всіх рівнях управління. 

• реагування на систематичні ризики, притаманні 

діяльності більше ніж одного суб’єкта. 

 

1.3.4. План моніторингу внутрішнього контролю 

 

ПЛАН МОНІТОРИНГУ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ – це комплекс заходів моніторингу за 

функціонуванням та виконанням посадовими 

особами установи процедур та регламентів 

внутрішнього контролю, заходів Плану управління 

ризиками, а також контролю за усуненням недоліків 

виявлених у ході інспекційних, аудиторських 

заходів. 

Виконання програми покладається на менеджера 

внутрішнього контролю, а в органі військового 

управління на координатора внутрішнього 

контролю, з періодичним інформуванням про 

виконання керівника! 
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1.3.5. База даних з управління ризиками 

 

БАЗА ДАНИХ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ – 

інформаційний ресурс створений суб’єктом 

внутрішнього контролю, який об’єднує актуальні 

результати аналізу ризиків та прийнятих суб’єктом 

внутрішнього контролю рішень щодо реагування на 

ризики. 

 

1.3.6. Звіт про стан функціонування системивнутрішнього контролю 

 

ЗВІТ ПРО СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ – 

звіт керівника установи до органу військового 

управління про досягнення цілей внутрішнього 

контролю, а саме щодо: 

• здійснення діяльності відповідно до визначених 

цілей (спроможностей), існуючих недоліках, які 

впливають на розвиток спроможностей; 

• належного рівня економії, ефективності і 

результативності діяльності;  

• достовірності та повноти звітності;  

• дотримання законодавства, регламентів, правил та 

процедур, етичних норм; 

• забезпечення збереження ресурсів;  

• вжиття заходів щодо усунення порушень та 

ризиків, виявлених у ході контрольних 

(аудиторських заходів). 

1.4. Вимоги щодо організації внутрішнього контролю в установі 

Розробка та затвердження положення про 

внутрішній контроль в установі, опис 

внутрішнього середовища.  

 

Визначення відповідальної особи, на рівні 

заступника керівника за координацію 

управління ризиками, моніторинг та оцінку 

(самооцінку) внутрішнього контролю в установі та 

підрозділах. 

 

Визначення порядку управління ризиками в 

установі, делегування повноважень керівникам 

лінійних підрозділів щодо впливу на ризики, які 

перебувають у їх компетенції.  
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Визначення завдань та повноважень щодо 

здійснення заходів контролю та впливу на ризики 

конкретним посадовим особам. 

 

Визначення порядку моніторингу внутрішнього 

контролю в установі та його періодичності. 

 

Визначення строків та порядку звітування з 

внутрішнього контролю до органу військового 

управління. 

 

1.5. Основні складові побудови системи внутрішнього контролю 

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ – 

впроваджені керівником установи політики, 

правила і заходи, які забезпечують 

функціонування, взаємозв'язок та підтримку всіх 

елементів внутрішнього контрою і спрямовані на 

досягнення визначених мети (місії), стратегічних 

та інших цілей, завдань, планів і вимог щодо 

діяльності установи. 

 

 
 

1.6. Внутрішнє середовище 

 

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – процеси, 

операції, регламенти, структури та розподіл 

повноважень щодо їх виконання, правила та 

принципи управління людськими ресурсами, 

спрямовані на забезпечення виконання установою 

завдань і функцій та досягнення встановлених мети 

(місії), стратегічних та інших цілей, планів і вимог 

щодо діяльності установи. 

 

  



 
16 

1.7. Регламентація 

Головна мета опису процесів та створення 

регламентів: 

дати цілісне уявлення про основні та ключові 

процеси, які виконуються суб’єктом внутрішнього 

контролю; 

визначити обсяг ресурсів необхідних для 

виконання тієї чи іншої функції, процесу 

(людських, матеріальних, фінансових, часових та 

інших); 

створити передумови до якісної автоматизації 

управлінських процесів; 

забезпечити інституціональну готовність до 

переходу до більш ефективної системи 

управління з використанням IT-технологій;  

змінити філософію формування посадових 

обов'язків персоналу. 

 

1.8. Ідентифікація та управління ризиками 
 

Виходячи із існуючих стратегічних та операційних 

цілей, необхідна ідентифікація ризиків, а також 

розроблення стратегії їх подолання. Встановити 

ризики достатньо складно, а там де система 

фінансового управління розроблена слабо, ключові 

ризики можуть буди упущені. 

Нова система внутрішнього контролю, яка 

впроваджується в оборонному відомстві та 

Збройних Силах не відміняє існуючі механізми 

контролю, а доповнює їх таким елементом, як 

ризик-менеджмент. 

 

1.9. Ідентифікація подій та ризиків 

 

Що таке ризик? 

Це потенційна подія, яка може мати вплив на 

досягнення установою визначених цілей та 

завдань. 

Оцінка ризиків здійснюється за критеріями: 

ймовірності, що означає вірогідність, можливість 

виникнення того чи іншого ризику у певний 

проміжок часу; 

впливу, який представляє собою суттєвість, із якою 

ризик може вплинути на спроможність установи 

досягати поставлені цілі.  

4 
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1.10. Оцінка ризиків 

 

Керівництво установи інформується щодо сфер 

діяльності установи з "високою" ймовірністю 

виникнення ризиків та їх "високим" ступенем 

впливу (пріоритетні/ключові). 

Рішення щодо способів реагування на ризики з 

меншою ймовірністю та ступенем впливу, а 

також вжиття заходів по їх зменшенню можуть 

прийматися керівниками структурних 

підрозділів установи в межах їх повноважень та 

компетенції з подальшим інформуванням 

керівництва установи про прийняті рішення у разі 

потреби. 

 

1.11. Способи реагування на ризики 
 

ПРИЙНЯТТЯ – – жодних дій відносно ризику не 

здійснюється; 

ЗМЕНШЕННЯ – означає вжиття заходів, які 

сприяють зменшенню або повне усунення 

ймовірності виникнення ризиків та/або їх впливу; 

РОЗДІЛЕННЯ (передача) – означає зменшення 

ймовірності або впливу ризику шляхом поділу цього 

ризику із іншими зацікавленими сторонами, або 

перенесення частини ризику; 

УНИКНЕННЯ – означає призупинення 

(припинення) діяльності (функції, процесу, 

операції), що призводить до підвищення ризику. 

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ – це ризики, які 

залишаються після вжитих керівництвом установи 

заходів щодо зменшення впливу ризиків та 

ймовірності настання негативних подій, у тому 

числі після здійснення заходів контролю щодо 

ризиків. 
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1.12. Управління ризиками в системі внутрішнього контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Заходи контролю для впливу на ризики 
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1.14. Типові процедури контролю для впливу на ризики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15. Інформація і комунікація 

 

Інформаційний та комунікаційний обмін в 

установі – створення інформації, здійснення її 

збору, документування, проведення аналізу, 

передача інформації та користування нею 

керівництвом і працівниками установи для 

виконання і оцінювання результатів виконання 

завдань та функцій. 

Ефективна система інформаційного та 

комунікаційного обміну передбачає надання 

повної, своєчасної та достовірної інформації: 

керівництву усіх рівнів – щодо виконання 

завдань і функцій, ідентифікації та оцінки ризиків, 

стану реалізації контролю та моніторингу, 

впровадження їх результатів, впровадження 

рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів та 

обов'язкових вимог за результатами контрольних 

заходів зовнішніх контролюючих органів; 

працівникам – для забезпечення належної 

реалізації ними завдань та функцій, покладених на 

структурні підрозділи. 
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1.16. Річний цикл внутрішнього контролю та управління ризиками 
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1.17. Моніторинг внутрішнього контролю 

 

Систематичне відстеження стану організації 

та функціонування системи внутрішнього 

контролю в цілому та/або окремих його елементів в 

установі. 

Забезпечується розробкою та виконанням 

програми моніторингу внутрішнього контролю в 

установі і здійснення коригуючих дій направлених 

на усунення недоліків внутрішнього контролю та 

недоліків виявлених у ході контрольних заходів. 
 

1.18. Рівні внутрішнього контролю в установі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19. Рівні внутрішнього контролю в органі військового управління 
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1.20. Нова удосконалена методика оцінкивнутрішнього контролю за 

стандартами НАТО 

 

1. Перевірка запровадження внутрішнього 

контролю та управління ризиками; 

2. Перевірка відповідності створеної системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками 

вимогам нормативно-правових актів та керівних 

документів Міністерства оборони України; 

3. Перевірка координації та нагляду за 

функціонуванням внутрішнього контролю у 

підпорядкованих органах військового управління, 

військових частинах (установах). 
 

1.21. Вимоги що засвідчують запровадження внутрішньогоконтролю 

 

Наявність визначеної посадової особи 

відповідальної за координацію управління 

ризиками в установі; 

Створення робочої групи з оцінки ризиків; 

Наявність затвердженого положення про 

внутрішній контроль в у станові, яке розкриває 

порядок здійснення внутрішнього контролю, з 

урахуванням специфіки установи; 

Чітке визначення прав, відповідальності за 

здійснення заходів контролю між персоналом 

установи; 

Впровадження заходів контролю та 

управління ризиками, ідентифікації ризиків, їх 

періодичного перегляду, формування та виконання 

плану управління ризиками та плану моніторингу 

внутрішнього контролю; 

Здійснення систематичних заходів по 

усуненню недоліків виявлених у ході моніторингу 

внутрішнього контролю, аудиторських та 

контрольних заходів проведених в установі; 

Об'єктивність та повнота звітування про 

стан функціонування системи внутрішнього 

контролю. 
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2. АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Визначення МЕНЕДЖЕРА ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ. Відпрацювання наказу командира 
військової частини про визначення менеджера 
внутрішнього контролю та організацію його 
діяльності, затвердження його функціональних 
обов’язків. В органах військового управління, за 
відсутності в них штатних підрозділів внутрішнього 
контролю, повноваження координатора 
внутрішнього контролю покладаються керівником 
органу військового управління на посадову особу, 
яка визначена менеджером внутрішнього контролю. 
 
2. Розроблення та затвердження наказом командира 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ. 
 
3. Внесення змін в ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ОБОВ’ЯЗКИ начальникам управлінь, відділів та 
служб щодо організації внутрішнього контролю у 
підпорядкованій структурі та підпорядкованих 
військових частинах за напрямком діяльності. 
 
4. Розроблення ОПИСУ ВНУТРІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 

 

5. Створення РОБОЧОЇ ГРУПИ З ОЦІНКИ 

РИЗИКІВ. Визначення заходів реагування, 
періодичного їх перегляду та уточнення. Робоча 
група затверджується наказом командира. 
 
6. Організація роботи робочої групи з ідентифікації 
та оцінки ризиків та формування РЕЄСТРУ 

РИЗИКІВ. Результати ідентифікації та оцінки 
ризиків суб’єктом внутрішнього контролю 
заносяться до Бази даних з управління ризиками. 
 
7. Організація роботи робочої групи щодо розробки 
пропозицій до ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ на відповідний рік та своєчасне 
внесення змін до них. 
 
8. Узагальнення менеджером внутрішнього 
контролю пропозицій до Плану управління ризиками 
та відпрацювання ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ військової частини.  
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9. Організація отримання РЕГЛАМЕНТІВ на 

процеси, пов’язані з матеріальним, технічним, 

фінансовим забезпеченням, забезпеченням зв’язком 

та безпеки інформації, а також пов’язаних з 

публічними закупівлями, у відповідних центральних 

служб забезпечення за напрямами діяльності.  

У разі відсутності затверджених відповідною 

центральною службою забезпечення 

адміністративних регламентів, такі регламенти 

розробляються у відповідних управліннях, відділах 

та службах та затверджуються їх керівниками. 

 

10. Організація відпрацювання ПЛАНУ 

моніторингу внутрішнього контролю на підставі 

інформації з РЕЄСТРУ ризиками, плану управління 

ризиками і прийнятих рішень щодо способів 

реагування на ризики. 

 

11. Відповідно до вимог пункту 8.2.1 (абзац 4) 

Порядку організації в системі Міністерства оборони 

України внутрішнього контролю та управління 

ризиками, затвердженого наказом Міністерства 

оборони України від 02 квітня 2019 року № 145, в 

установах Збройних Сил Збройних Сил України, ЯК 

ПРАВИЛО (керівник може встановити свої 

терміни), встановлюються строки, ПОРЯДОК 

ІНФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ, 

координаторами та менеджерами внутрішнього 

контролю до координаторів органів військового 

управління:  

Терміново – доповідь про початок контрольних, 

інспекційних чи аудиторських заходів (доповідь 

повинна містить інформацію: назва органу, установи, 

організації, якими проводиться захід; назва 

контрольного (аудиторського заходу); термін 

проведення);  

Щомісячно до 20 числа (за наявності порушень, 

виявлених у ході контрольних, інспекційних чи 

аудиторських заходів) – витяг з розділу ІІ Плану 

моніторингу внутрішнього контролю, що 

відтворює стовбці та графи щодо виявлених 

проведеними заходами порушень та вжиті заходи по 

усуненню виявлених порушень. Витяги надаються до 

повного усунення виявлених порушень, виконання 

аудиторських пропозицій та рекомендацій (при 
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усуненні порушень контрольних, інспекційних 

заходів до витягу додаються копії доповідей про 

усунення порушень; за аудиторськими заходами до 

витягу додаються копії листів про проведений 

моніторинг усунення виявлених порушень 

територіальним управлінням внутрішнього аудиту за 

належністю); 

Щорічно до 31 жовтня витяг з плану моніторингу 

внутрішнього контролю, що відтворює стовбці та 

графи розділу І щодо ризиків, які потребують вжиття 

заходів на вищому рівні; 

- до 30 листопада звіт про стан функціонування 

системи внутрішнього контролю (за формою 

визначеною додатком 10  Порядку організації в 

системі Міністерства оборони України внутрішнього 

контролю та управління ризиками, затвердженого 

наказом Міністерства оборони України від 02 квітня 

2019 року № 145); 

Пропозицій щодо управління ризиками, які 

потребують вирішення на вищому рівні, до                           

20 листопада (пропозиції до планів управління 

ризиками вищих органів управління, перелік 

систематичних ризиків, які потребують 

врегулювання на рівні відповідальних за діяльність); 

ЗВІТ ПРО СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО контролю в 

розрізі елементів внутрішнього контролю військової 

частини, подається за належністю до підрозділу 

координації внутрішнього контролю в Збройних 

Силах України не пізніше 25 грудня звітного року. 

3. ДОКУМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ 

Військові частини, установи для належного 

функціонування системи внутрішнього контролю та 

управління ризиками повинні забезпечити розробку 

та затвердження ОРГАНІЗАЦІЙНИХ та 

ПОТОЧНИХ документів. 
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3.1. Організаційні документи 

Організаційні документи розробляються під час 

запровадження внутрішнього контролю. Зміни до 

них вносяться за необхідності. До організаційних 

документів належать ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ та ОПИС 

ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, які 

враховують специфіку установи. 

У положенні про внутрішній контроль визначається 

механізм здійснення внутрішнього контролю, 

регламентуються питання управління ризиками в 

установі, здійснюється розподіл відповідальності між 

посадовими особами установи щодо належного 

функціонування системи внутрішнього контролю, 

встановлюються вимоги до обміну інформацією та 

комунікації, строки та порядок моніторингу і 

звітування з питань внутрішнього контролю, з 

урахуванням вимог органу військового управління 

вищого рівня. 

 

3.2. Поточні документи 

 

Поточні документи, які щорічно розробляються: 

 

РЕЄСТР РИЗИКІВ;  

ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ; 

ПЛАН МОНІТОРИНГУ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ; 

ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ З ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ. 

 

3.2.1. Звітні документи 

 

Звітні документи з внутрішнього контролю: 

 

ЗВІТ ПРО СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ; 

ЗВІТ ПРО СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

У РОЗРІЗІ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ. 
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4. АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ ОПИСУ ВНУТРІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

ОПИС ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

включає в себе: 

- список завдань які покладені на установу; 

- функції які виконує установа для забезпечення 

виконання визначених завдань; 

-  перелік  нормативно-правових актів, інструкцій, 

регламентів, планів, які визначають порядок 

виконання визначених функцій; 

- розподіл процесів між структурними підрозділами 

та особовим установи. 

 

4.1. Підготовка Таблиці 1 “Розподіл завдань та функцій між 

підрозділами” 

Для підготовки Таблиці 1 опису внутрішнього 

середовища необхідно, починаючи з 5 графи 

розписати, в заголовках таблиці, підрозділи, згідно 

штату військової частини. 
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4.2. Розділ 1 “Завдання та функції відповідно до положення” 

 

1. Для заповнення 1 та 2 

графи необхідно взяти 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ 

(УСТАНОВУ)та знайти в 

положенні розділ де вказуються 

ЗАВДАННЯ які покладені на 

військову частину. 

2. У графі 1 зазначаються 

порядкові номери завдань, 

визначених військовій частині 

(установі). 

3. У графі 2 вказуються для 

розділу 1 назви завдань 

відповідно до ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІЙСЬКОВУ 

ЧАСТИНУ (УСТАНОВУ)та 

для розділу 2 назви додаткових 

завдань відповідно до інших 

нормативно-правових актів. 

4. З ПОЛОЖЕННЯ, по 

черзі переписуємо завдання які 

покладені на військову частину. 
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5. У графі 3 вказуються назви функцій, що виконуються в рамках завдання. 

Для чого Після заповнення графи 2 назви завдань відповідно до ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ (УСТАНОВУ) шукаємо в ПОЛОЖЕННІ 

розділ з ФУНКЦІЯМИ які покладені на військову частину. 

В залежності від форми ПОЛОЖЕННЯ Вони можуть бути винесені в окремий 

розділ і називатися як “6. Функції військової частини.” або прописані 

заголовком ”6.Для виконання покладених завдань військова частина 

(установа) виконує (здійснює):”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Функції визначені в ПОЛОЖЕННІ розподіляємо по відповідним 

завданням в графу 3. НАПРИКЛАД : Завдання – “Організація та здійснення 

усіх видів забезпечення підпорядкованих підрозділів”. Функції цього завдання: 

“організація матеріального забезпечення; організація морально-психологічного 

забезпечення; організація технічного забезпечення; організація бойового 

забезпечення;” 
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6. У графі 4 зазначається перелік нормативно-правових актів та 

керівних документів, відповідно до яких військовою частиною (установою) 

виконується функція. 

Наприклад: Функція “Організація матеріального забезпечення” 

виконується відповідно ”Тимчасової настанови з матеріально-технічного 

забезпечення Збройних Сил України”, Наказу начальника Генерального штабу 

Головнокомандувача Збройних Сил України № Х6 від 17.09.2008 року,  

Наказ Міністра оборони України від 24.12.97. № ХХ3. Про затвердження 

Керівництва щодо організації, накопичення, утримання та використання 

непорушних запасів техніки тилу та інших матеріальних засобів у Збройних 

Силах України. Директива Міністра оборони України від 20.09.99 № Х4  

"Про удосконалення утримання військових запасів матеріальних засобів тилу у 

ЗСУ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. У заголовках графи 5 та наступних вказуються назви окремих 

служб (підрозділів) військової частини (установи) або окремих посад (заступник, 

помічник тощо), підрозділи, які у своєму складі мають лінійні підрозділи, 

вказують у назві графи назви цих підрозділів.  

На проти графи з головним виконавцем визначеної функції ставим 

позначку “ ”а для співвиконавців функцій ставим позначку “□“ . 

 

Наприклад: Функція “Організація матеріального забезпечення” – 

головним виконавцем є ТИЛ. Начальник штабу та ФЕС – співвиконавці. 

 

4.3. Розділ 2 “Додаткові завдання та функції, що виконуються згідно з 

нормативно-правовими актами”  

Розділ 2 відпрацьовується аналогічно та стосується завдань які не вказані 

в ПОЛОЖЕННІ про військову частину (установу).   
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4.4. Таблиця 2 “Розподіл процесів між особовим складом підрозділу 

військової частини (установи)” 

 

Розділ ІІ оформлюється ОКРЕМОЮ ТАБЛИЦЕЮ ЗА КОЖНИЙ  

ПІДРОЗДІЛ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (УСТАНОВИ). У графі 1 

зазначаються порядкові номери функцій, визначених підрозділу. У графі 2 

вказуються назви функцій, що виконуються в рамках завдання  

(беруться з таблиці 1). У графі 3 зазначається перелік нормативно-правових 

актів, наказів, інструкцій та регламентів, які визначають порядок виконання 

процесів у рамках функції. У графі 4 вказуються назви процесів, які 

виконуються в рамках конкретної функції.  У заголовках графи 5 та наступних 

вказуються назви посад підрозділу. 

Наприклад: Розглянемо окремий підрозділ військової частини – ТИЛ.  

Як раніше було сказано однією з функцій яка визначена ТИЛУ є “Організація 

матеріального забезпечення;   

В функціональних обов’язках посадових осіб тилу розписані процеси які 

виконує той чи інший військовослужбовець в ході виконання цієї функції, для 

прикладу візьмем процеси які виконує заступник з ТИЛУ: 
- прийняття рішення на матеріальне забезпечення і його планування; 

 - визначення порядку і черговості забезпечення підрозділів мат. засобами та їх підвезення; 

 - постановка завдань на підвезення, виділенні транспортних засобів і засобів механізації 

вантажно-розвантажувальних робіт; 

- підготовка складів до приймання і видача вантажів, призначення маршрутів транспортних 

засобів та їх супроводженні; 

- установлення порядку передачі матеріальних засобів підрозділам батальйону; 

- призначення і підготовка районів приймання - передачі матеріальних засобів та вирішенні 

інших організаційних питань.   

  

 

7. У заголовках графи 5 та наступних вказуються назви посад підрозділу.  
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На проти графи з головним виконавцем визначеної функції  ставим 

позначку “   ” а для співвиконавців функцій ставим позначку “ □ ”. 

За результатами ОПИСУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА повинно бути : 

1. Таблиця 1 “Розподіл завдань та функцій між підрозділами” – одна 

таблиця за військову частину (установу); 

2. Таблиця 2 ” Розподіл процесів між особовим складом” – за кожний 

підрозділ окрема таблиця. 

5. АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ РЕЄСТРУ РИЗИКІВ 

Після розподілу ПРОЦЕСІВ між особовим 

складом підрозділів військової частини  (установи) 

група з оцінки ризиків складає РЕЄСТР 

РИЗИКІВ та подає його для узагальнення 

МЕНЕДЖЕРУ внутрішнього контролю. 

Сам процес складання реєстру ризиків описаний в 

ПОРЯДКУ (Наказ МОУ №145) та складається з 

таких етапів: 

Етапи складання реєстру ризиків: 

1. Ідентифікація ризиків; 

2. Оцінка ризиків; 

3. ОБРОБКА робочою групою з оцінки 

ризиків (визначеним особовим складом) отримані 

за результатами ідентифікації та оцінки ризиків 

дані; 

4. Погодження проекту реєстру ризиків; 

5.  НАДАННЯ оброблених даних 

Менеджеру ВК установи у формі РЕЄСТРУ 

РИЗИКІВ; 

Визначення способів реагування на ризики: 

1. Відпрацювання пропозицій щодо способів 

реагування на ризики. 

2. Визначення способів реагування на 

ідентифіковані та оцінені ризики. 
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5.1. Ідентифікація ризиків 

 

Робоча група з оцінки ризиків (визначений 

особовий склад військової частини (виконавці 

процесів) здійснює ідентифікацію ризиків,  

визначає загрозливі для завдань військової частини 

(установи) чинники та причини їх виникнення. 

Ідентифікація здійснюється шляхом аналізу 

подій, які можуть потенційно вплинути (чи вже 

впливали) на виконання процесів (процеси які 

визначені в розділі 2 Опису внутрішнього 

середовища та які були виявлені в ході 

контрольних заходів), частоти їх виникнення та їх 

впливу на досягнення кінцевого результату. 

Об’єктом ідентифікації ризиків є управлінські, 

фінансово-господарські, технологічні та інші 

процеси, здійснення яких забезпечується 

структурними підрозділами та особовим складом 

військової частини (установи), у межах визначених 

повноважень та відповідальності, а також системи 

планування, обліку та звітності, які забезпечують 

підтримку керівництва в ефективному, 

результативному та законному використанні 

ресурсів та активів для досягнення визначених 

цілей. 

 

Порядок ідентифікації ризиків:  
 

1. Відпрацювання проекту наказу про створення 

робочої групи, його затвердження; 

2. Відпрацювання плану роботи робочої групи, 

його затвердження та доведення до виконавців; 

3. Збір робочої групи з оцінки ризиків на якому 

голова робочої групи (як правило це Менеджер 

внутрішнього контролю) в залежності від процесів 

які виконує особовий склад військової частини 

(установи) та експертних можливостей робочої 

групи з оцінки ризиків приймає рішення щодо 

залучення або не залучення безпосередніх 

виконавців цих процесів до ідентифікації та оцінки 

ризиків які впливають на ці процеси; 
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4. Члени робочої групи з оцінки ризиків та 

безпосередні виконавці процесів (у випадку їх 

залучення) за напрямком діяльності здійснюють 

аналіз подій, які можуть потенційно вплинути 

(чи вже впливали) на виконання процесів 

вказаних в “Розділі ІІ. Розподіл процесів між 

особовим складом” Опису внутрішнього 

середовища установи 

Наприклад: Розглянемо окремий підрозділ військової частини – АБТС. 

В “Розділі ІІ. Розподіл процесів між особовим складом” Опису внутрішнього 

середовища військової частини розписані процеси які виконує той чи інший 

військовослужбовець в ході виконання функцій покладених на АБТС, для 

прикладу візьмем процес: ”Своєчасне витребування необхідних військовій 

частині (за табелями і нормами) озброєння та інших матеріальних засобів 

АБТС” . 

 

Член робочої групи з оцінки ризиків за напрямком АБТС або 

безпосередній виконавець цього процесу – начальник АБТС здійснює аналіз 

подій, які можуть потенційно вплинути (чи вже впливали) на виконання процесу 

”Своєчасне витребування необхідних військовій частині (за табелями і 

нормами) озброєння та інших матеріальних засобів АБТС”. 

 

 

 
 

В результаті аналізу подій, які можуть потенційно вплинути (чи вже 

впливали) на виконання процесу ”Своєчасне витребування необхідних 

військовій частині (за табелями і нормами) озброєння та інших 

матеріальних засобів АБТС” член робочої групи або безпосередній виконавець 

цього процесу визначив що ризики які впливають на цей процес, що в свою 

чергу впливає на виконання функції “Підтримання озброєння та інших 

матеріальних засобів АБТС військовій частині у відповідності до визначених 

норм” є НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК та НЕСВОЄЧАСНЕ 

ВІДПРАЦЮВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК.  



 
35 

Дану інформацію про ідентифіковані ризики член робочої групи або 

безпосередній виконавець цього процесу вносить до проекту реєстру ризиків за 

напрямком АБТС. 

 
 

5.2. Оцінка ризиків 

 

Робоча група з оцінки ризиків (визначений 

особовий склад військової частини (виконавці 

процесів)) здійснює оцінку ризиків за імовірністю 

виникнення та впливу на здатність військовою 

частиною (установою) досягати визначених 

цілей здійснюється відповідно до Матриці оцінки 

ризиків, наведеної в додатку 3 до Порядку. 

Загальний показник ризику визначається як числове 

значення ймовірності, помножене на числове 

значення рівня впливу ризику. Орієнтовні критерії 

оцінки ризиків наведені в додатку 4 до Порядку. 

 

Порядок оцінки ризиків:  

1. Оцінка ризиків за імовірністю виникнення.  

2. Оцінка ризиків за впливом на здатність установою досягати визначених 

цілей. 

3. Визначення загального показнику ризику. 

4. Визначення категорії та виду ризику. 

5. Розроблення пропозицій щодо заходів контролю та відповідального за 

його здійснення.  

Наприклад: Продовжимо розглядати вищезазначений приклад, а саме 

член робочої групи ідентифікував два ризики (НЕСВОЄЧАСНЕ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК та НЕСВОЄЧАСНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТА 

ПОДАННЯ ЗАЯВОК) які впливають на виконання процесу ”Своєчасне 

витребування необхідних військовій частині (за табелями і нормами) 

озброєння та інших матеріальних засобів АБТС” ,що в свою чергу впливає на 

виконання функції “Підтримання озброєння та інших матеріальних засобів 

АБТС військовій частині у відповідності до визначених норм”.  
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Для оцінки ризиків за імовірністю виникнення необхідно взяти Матрицю 

оцінки ризиків, наведену в додатку 3 до Порядку. 

 
 

Відповідно до  Матриці з оцінки ризиків член робочої групи здійснює оцінку 

ймовірності виникнення ризику: НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК  

під час здійснення функції “Підтримання озброєння та інших матеріальних 

засобів АБТС військовій частині у відповідності до визначених норм” тобто 

ймовірність несвоєчасності проведення звірок відповідального за звірки 

особового складу установи. Під час оцінки береться до уваги досвід та статистика 

за минулі періоди проведення звірок, укомплектованість особовим складом їх 

навченість, умови в яких вони будуть проводити звірки та інше. В залежності від 

оцінки, член робочої групи визначає ймовірність виникнення ризику: Дуже 

низька (1), Низька(2), Середня (3), Висока(4), Дуже висока(5). Припустимо що 

член робочої групи оцінив ймовірність виникнення ризику несвоєчасності 

проведення звірок як Середня (3).Для оцінки ризиків за впливом на здатність 

установою досягати визначених цілей необхідно взяти Матрицю оцінки 

ризиків, наведену в додатку 3 до Порядку. Відповідно до Матриці з оцінки 

ризиків член робочої групи здійснює оцінку за впливом на здатність установою 

досягати визначених цілей ризику: НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК  

під час виконання процесу ”Своєчасне витребування необхідних військовій 

частині (за табелями і нормами) озброєння та інших матеріальних засобів 

АБТС” що в свою чергу впливає на виконання функції “Підтримання озброєння 

та інших матеріальних засобів АБТС військовій частині у відповідності до 

визначених норм”, а саме який вплив на виконання цієї функції здійснить 

НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК. В залежності від оцінки, член 

робочої групи визначає ймовірність виникнення ризику: Дуже низький (1), 

Низький (2), Помірний (3), Суттєвий (4), Катастрофічний (5). Припустимо що 

член робочої групи оцінив що за впливом на здатність військовою частиною 

виконувати дану функцію ризик несвоєчасності проведення звірок  

як Суттєвий (4). 

Загальний показник ризику визначається як числове значення 

ймовірності, помножене на числове значення рівня впливу ризику, тобто 

ймовірність виникнення ризику несвоєчасності проведення звірок як Середня (3) 

помножена на рівень впливу Суттєвий (4) що становить 12 – жовта зона. 
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Визначену інформацію член робочої групи або безпосередній виконавець 

цього процесу вносить до проекту реєстру ризиків за напрямком АБТС. 

 

 
 

Для визначення категорії та виду ризику необхідно визначити на якому 

етапі (під час виконання якої операції) виконання процесу виникає даний ризик. 

Хто виконує цю операцію та з якими чинниками зв’язаний цей  ризик.  

За категоріями ризики поділяються на: 

ЗОВНІШНІ – ризики, імовірність виникнення яких не пов’язана з 

виконанням організацією функцій і завдань; 

ВНУТРІШНІ – ризики, імовірність виникнення яких безпосередньо 

пов’язана з виконанням структурними підрозділами та особовим складом 

покладених на неї функцій та завдань. 

За видами ризики поділяються на: кадрові; корупційні; нормативно-

правові; операційно-технологічні; програмно-технічні; інформаційної безпеки; 

репутаційні; фінансові; фінансово-господарські; інші ризики.  
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Наприклад: Продовжимо розглядати вищезазначений приклад, а саме член 

робочої групи ідентифікував та оцінив ризик НЕСВОЄЧАСНЕ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК. Далі він визначає критерій ризику. За досвідом роботи 

несвоєчасне проведення звірок буває виключно в наслідок недостатньої 

професійної підготовки особового складу, якістю виконання ним функціональних 

обов’язків (посадових інструкцій) або взагалі відсутності особового складу, який 

повинен здійснювати ці звірки. Тому член робочої групи визначає що за видом 

цей ризик є КАДРОВИЙ. Категорія ризику визначена як ВНУТРІШНІЙ – бо 

імовірність його виникнення безпосередньо пов’язана з виконанням 

структурними підрозділами та особовим складом покладених на неї функцій та 

завдань в середині установи.  

Визначену інформацію член робочої групи або безпосередній виконавець 

цього процесу вносить до проекту реєстру ризиків за напрямком АБТС. 

 

 
 

Для розроблення пропозицій щодо заходів контролю та відповідального 

за його здійснення необхідно визначити на якому етапі (під час виконання якої 

операції) необхідно здійснити контроль та хто повинен здійснити цей контроль.  

Наприклад: Продовжимо розглядати вищезазначений приклад, а саме член 

робочої групи визначив вид та категорію ризику НЕСВОЄЧАСНЕ 

ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК. Далі він відпрацьовує пропозиції щодо заходу 

контролю та визначає хто повинен цей захід контролю здійснити. В нашому 

випадку виконавцями процесу є командири підрозділів та начальник АБТС тому 

більш доцільно відповідальним за здійснення заходу контролю призначити 

заступника командира частини з озброєння а захід контролю повинен 

відповідати вимогам: 

запобігати відхиленням, помилкам і зловживанням та спрямований на 

обмеження можливості виникнення ризику – тобто ПОПЕРЕДНІМ; 

обмежити можливість виникнення ризику, помилок, відхилень чи інших 

небажаних наслідків, що досягається шляхом ретельного підбору особового 

складу на посади з матеріальною відповідальністю, виконанням процедур 

візування, погодження та затвердження – тобто ПРЕВЕНТИВНИМ; 
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заснований на перевірці документів (заповнення форм Додатків №№ 46  

(47, 13) до Інструкції з обліку військового майна в ЗСУ) тобто 

ДОКУМЕНТАЛЬНИМ. 

Тому доцільно Пропозиції щодо заходу контролю визначити як 

Попередній, превентивний, документальний контроль готовності командирів 

підрозділів до проведення звірки шляхом проведення перевірки заповнення 

форм Додатків №№ 46 (47, 13) до Інструкції з обліку військового майна в ЗСУ. 

Перевірку здійснювати один раз на місяць. 

Визначену інформацію член робочої групи або безпосередній виконавець 

цього процесу вносить до проекту реєстру ризиків за напрямком АБТС. 
 

 
 

5.3. Обробка отриманих за результатами ідентифікації та оцінки 

ризиків даних 

Визначений член робочої групи з оцінки ризиків  

здійснює узагальнення реєстру ризиків. Для 

автоматизації процесу управління ризиками керівник 

установи може прийняти рішення щодо доцільності 

створення та ведення бази даних з управління 

ризиками. База даних з управління ризиками є 

допоміжним інструментом підтримки процесу 

внутрішнього контролю та управління ризиками. 

Рішення щодо її формування приймається в 

залежності від кількості покладених на конкретну 

військову частину (установу) функцій 

(спроможностей) та складності завдань та 

виконуваних процесів. Структура бази даних наведена 

в додатку 7 Порядку. Під час формування Реєстру 

ризиків не допускається: включення ризиків, які не 
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впливають на виконання завдань військової частини 

(установи); надання визначень ризиків, які є 

зворотним формулюванням завдань та функцій, 

покладених на військову частину (установу). 
 

5.4. Погодження реєстру ризиків 
 

Реєстр ризиків погоджується з керівниками 

структурних підрозділів в частині що їх стосується за 

їх напрямком діяльності визначеним членом робочої 

групи з оцінки ризиків. 
 

5.5. Надання оброблених даних менеджеру ВК установи у формі 

реєстру ризиків 
 

 

 

Визначений член робочої групи з оцінки ризиків 

надає на розгляд Менеджеру ВК реєстр ризиків. 
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5.6. Відпрацювання пропозицій щодо способів реагування на ризики 
 

На підставі сформованого робочою групою з 
оцінки ризиків Реєстру ризиків менеджер 
внутрішнього контролю готує командиру частини 
(керівнику установи) пропозиції щодо способів 
реагування на ідентифіковані та оцінені ризики а 
саме: 

Уникнення ризику означає призупинення 
(припинення) діяльності, яка призводить до 
підвищення ризику. 

Зменшення ризику означає вжиття заходів, які 
сприяють зменшенню ймовірності виникнення ризику 
та/або його впливу. 

Розподіл (передача) ризику означає перенесення 
або розподіл частини ризику. 

Прийняття ризику означає, що жодних дій до 
нього не застосовується. 
 

Для розроблення пропозицій щодо способів 
реагування на ідентифіковані та оцінені ризики 
менеджер ВК на основі реєстру ризиків, а саме 
заходів контролю які пропонуються готує 
пропозиції щодо способів реагування на ризики. 

 
Форма пропозицій які надає менеджер ВК 

керівнику установи не визначена, вона може бути 
довільною але забезпечувати наявність необхідних 
даних керівнику установи для якісного прийняття 
рішення щодо способів реагування на ризики.  

 
Виходячи з досвіду відпрацювання пропозицій 

щодо способів реагування на ідентифіковані та оцінені 
ризики у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України більш доцільно відпрацьовувати дані 
пропозиції у формі реєстру ризиків з додаванням до 
нього ще одну графу: спосіб реагування на ризик.  

 

Наприклад: Продовжимо розглядати вищезазначений приклад, а саме 

ризик НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК. Менеджер ВК звертає увагу 

на: оцінку ймовірності та впливу ризику (12); витрати, пов’язані з реагуванням 

на ризик, порівняно з отриманою вигодою від його зменшення; те, чи не створює 

обраний спосіб реагування на ризик додаткових ризиків. Також на підставі 

пропозицій щодо заходу контролю “Проведення звірки шляхом проведення 

перевірки заповнення форм Додатків №№ 46 (47, 13) до Інструкції з обліку 

військового майна в ЗСУ” визначає що цей захід контролю є попереднім, 



 
42 

превентивним та  документальним контролем. В підсумку проведеного аналізу 

та вжиття заходів, які сприяють зменшенню ймовірності виникнення 

ризику надає пропозицію керівнику установи щодо способу реагування на ризик 

– ЗМЕНШЕННЯ ризику. 

Визначену інформацію Менеджер ВК вносить до пропозицій щодо способів 

реагування на ризики. 

 

 
 

5.7. Визначення способів реагування на ризики 

 

Визначення способів реагування на 

ідентифіковані та оцінені ризики полягає в 

прийнятті командиром частини (керівником 

установи) рішення щодо зменшення, прийняття, 

розділення чи уникнення ризику. Рішення щодо 

реагування на ризики приймаються з урахуванням 

визначеного допустимого рівня ризику. 

Визначення допустимого рівня ризику є 

суб’єктивним процесом, однак є важливим аспектом 

управління ризиками. 

6. АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

ПЛАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Менеджер внутрішнього контролю, після 

прийняття рішення командиром частини щодо 

реагування на ризики та які ризики необхідно включити 

до Плану управління ризиками розробляє План 

управління ризиками. До Плану управління ризиками 

включається, як правило, не більше 7 ризиків на рік. 

Управління іншими ризиками, які не внесені до Плану 
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управління ризиками на відповідний рік, здійснюється 

керівниками та особовим складом структурних 

підрозділів на підставі витягів з реєстру ризиків, 

доведених до них в частині, що їх стосується. План 

управління ризиками установи на наступний рік 

затверджується її керівником не пізніше 31 грудня. 

Прийняті командиром частини рішення 

оформлюються у вигляді Плану управління ризиками 

установи на відповідний рік, за формою, визначеною в 

додатку 6 до Порядку. 

 

Сам процес складання Плану управління ризиками 

описаний в ПОРЯДКУ (Наказ МОУ №145) та 

складається з таких етапів: 
 

1. Рішення керівника установи щодо ризики в які 

необхідно включити до Плану управління ризиками. 

2. Підготовка проекту Плану управління 

ризиками. 

3. Затвердження Плану управління ризиками. 

4. Доведення Плану управління ризиками до 

виконавців. 

 

6.1. Рішення щодо ризиків які необхідно включити до Плану УР 

 

Під час прийняття рішення щодо реагування на 

ризики командир частини (керівник установи) 

враховує необхідність включення до Плану УР 

найбільш суттєвих ризиків, які мають визначальний 

вплив на досягнення цілей та ефективне управління 

ресурсами. До Плану управління ризиками 

включається, як правило, не більше 7 ризиків на рік. 

 

6.2. Підготовка проекту Плану УР 

 

Менеджер ВК на основі рішення керівника 

установи щодо включення до Плану управління 

ризиками найбільш суттєвих ризиків 

використовуючи реєстр ризиків відпрацьовує 

проект плану управління ризиками. 
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План управління ризиками складається з 7 граф: 

1. Функція. (мається на увазі функція при 

виконанні якої може виникнути ризик – береться 

з реєстру ризиків). 

2. Процес. (мається на увазі процес при здійсненні 

якого може виникнути ризик – береться з реєстру 

ризиків). 

3. Назва ризику. (береться з реєстру ризиків). 

4. Назва заходу контролю. (береться з реєстру 

ризиків). 

5. Відповідальний виконавець. (підрозділ, 

служба, особа) - (береться з реєстру ризиків). 

6. Термін виконання. (мається на увазі термін 

проведення заходу контролю, періодичність, 

тощо. Визначається менеджером ВК, 

враховуючи пропозиції виконавця заходу 

контроля). 

7. Очікуваний результат. (в даній графі 

вказується що в результаті проведення 

контрольного заходу відбудеться з процесом та 

функцією на які цей ризик міг вплинути). 

 

Наприклад: У військовій частині до реєстру ризиків увійшло 42-ва 

ризики та командир військової частини, під час прийняття рішення щодо 

реагування на ризики визначив необхідність включення до Плану управління 

ризиками сім найбільш суттєвих ризиків, які мають визначальний вплив на 

досягнення цілей та ефективне управління ресурсами, а саме:  

1. НЕЗАКОННЕ СПИСАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ; 

2. ПЕРЕПЛАТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 

3. НЕДОСТОВІРНЕ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ЩО 

ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА 

ПОДАННЯ ДАНИХ В ЗАЯВКАХ НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ З 

ХАРЧУВАННЯ (ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ) СУБ’ЄКТАМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ;   

4. ПЕРЕВИТРАТИ МОТОРЕСУРСУ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНІ 

НОРМИ; 

5. НЕЯКІСНЕ ТА ФОРМАЛЬНЕ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ; 

6. НЕСВОЄЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРОК; 

7. НЕСВОЄЧАСНЕ ПОПОВНЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ДО ВИЗНАЧЕНИХ 

НОРМ. 

 

Менеджер внутрішнього контролю, на основі рішення керівника 

установи щодо включення до Плану управління ризиками сім найбільш 

суттєвих ризиків, відпрацьовує проект плану управління ризиками. 

  



 
45 

 
 

 
  



 
46 

 
 
7. АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ПЛАНУ МОНІТОРИНГУ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ 
 

З метою повного та своєчасного виконання процедур 
внутрішнього контролю керівник установи організовує 
розроблення Плану моніторингу внутрішнього контролю 
за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку. 

 
Вихідними даними для формування зазначеного плану 

є інформація з Реєстру ризиків (бази даних з управління 
ризиками), Плану управління ризиками, рекомендації та 
пропозиції, надані за результатами внутрішніх аудитів та 
контрольних заходів, та прийняті рішення щодо способів 
реагування на ризики, установлені заходи контролю. 

 
Другий розділ плану моніторингу внутрішнього 

контролю повинен передбачати щоквартальний 
моніторинг усунення порушень та виконання пропозицій 
(рекомендацій), внесених керівнику установи та керівникам 
структурних підрозділів установи, у ході контрольних 
заходів, проведених уповноваженими органами військового 
управління, Головною інспекцією Міністерства оборони 
України (далі – Головна інспекція), підрозділами 
внутрішнього аудиту та органами державного фінансового 
контролю. Зазначений моніторинг здійснюється до повного 
усунення виявлених порушень та виконання пропозицій та 
аудиторських рекомендацій. 

 
Безпосереднє виконання плану моніторингу 

внутрішнього контролю покладається на МЕНЕДЖЕРА 
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ. 

  



 
47 

За результатами виконання заходів плану 
моніторингу внутрішнього контролю менеджер 
внутрішнього контролю НАДАЄ доручення (вказівки) 
щодо усунення виявлених недоліків функціонування 
внутрішнього контролю керівникам відповідних 
підрозділів, служб за напрямами діяльності або окремим 
виконавцям не пізніше наступного дня після завершення 
відповідного заходу моніторингу. 

 
За результатами виконання плану моніторингу 

внутрішнього контролю та виявлених недоліків 
керівником установи приймаються РІШЕННЯ щодо 
перегляду окремих неефективних заходів контролю, 
уточнення Плану управління ризиками, а також  
(за необхідності) надаються пропозиції координаторам 
внутрішнього контролю за підпорядкованістю щодо 
необхідності реагування на ризики, які перебувають у 
компетенції органів військового управління, у тому числі 
щодо систематичних ризиків. 

 
Моніторинг виконання плану управління ризиками 

здійснюється: в органах військового управління – 
відповідними координаторами внутрішнього контролю; 
в інших установах – менеджерами внутрішнього 
контролю. 

 
План моніторингу внутрішнього контролю складається з двох розділів: 
Перший розділ – I. Моніторинг відповідності та виконання заходів 

внутрішнього контролю; 
Другий розділ – IІ. Моніторинг усунення порушень. 

7.1. Перший розділ “Моніторинг відповідності та виконання заходів 
внутрішнього контролю”   

Перший розділ “Моніторинг відповідності та виконання заходів 
внутрішнього контролю” складається з11 граф: 

1. Дата проведення – в цій графі записується дата коли менеджер 
внутрішнього контролю здійснює нагляд за проведенням (результатом 
проведення, фактичним виконанням) заходу контролю відповідним виконавцем; 

2. Назва підрозділу (служби) – в цій графі записується назва підрозділу, 
по відношенню до якого здійснюється нагляд та моніторинг якого дасть 
можливість здійснити оцінку ефективність здійснення контрольного заходу 
відповідним виконавцем; 

3. Ризик, щодо якого здійснюється моніторинг – в цій графі записується 
ризик з плану управління ризиками або з реєстру ризиків; 

4. Назва заходу контролю – в цій графі записується назва заходу 
контролю, який здійснює відповідальний за захід контролю з метою Уникнення, 
Зменшення або Розподілу (передачі) ризику; 
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5. Особа, яка відповідає за виконання заходу контролю – в цій графі 
записується посадова особа яка фактично здійснює захід контролю та нагляд 
за якою здійснює менеджер внутрішнього контролю;  

6. Інформація щодо наявності регламенту на процес – в цій графі 
записується реквізити (номер та дата затвердження ) регламенту на процес 
до якого виявлено ризик. Якщо регламенту немає то вказується інформація що 
він відсутній;  

7. Метод перевірки виконання контрольних процедур – в цій графі 
записується один (або декілька) з методів перевірки фактичного виконання 
контрольного заходу. Цей метод повинен поєднувати два способи перевірки : 
документальний та фактичний. До таких методів можливо віднести: 

наскрізний метод один з ефективних методів підтвердження виконання 
контрольних процедур. Здійснюється перевірка всіх процесів від початку до 
завершення. Для цього необхідно обрати всі процеси, операції та документи, які 
в ході цих процесів виконуються, й відстежити їх шлях від початку до кінця 
виконання функції, при цьому, фактично, здійснюються вимірювання, 
зважування, перерахунок та інші аналогічні процедури, з метою встановлення 
дійсного кількісно-якісного стану об’єктів перевірки; 

вибірковий метод – метод під час якого перевіряються повнота та 
якість виконання визначених заходів контролю в окремій операції процесу для 
деякої повторюваної сукупності виконання цієї операції за визначений період 
часу; 

суцільний метод– метод який охоплює перевірку виконання визначених 
заходів контролю для усіх без винятку операцій конкретного процесу за 
визначений період часу. 

8. Оцінка виконання контрольної процедури (ефективна, 
неефективна, дублююча, відсутня)– в цій графі записується оцінка 
фактичного виконання контрольної процедури відповідальним виконавцем: 

ефективна – якщо контрольна процедура виконана правильно, згідно 
регламенту та керівних документів. Результати виконання заходу контролю 
дають достатню впевненість щодо зменшення впливу ризику; 

неефективна – якщо передбачені заходи контролю виконуються не 
повною мірою, епізодично або з порушенням, встановлених керівними 
документами, вимог до її виконання, що не дає впевненості в результативності 
заходу контролю для впливу на відповідний ризик; 

дублююча – якщо контрольна процедура виконана правильно але дублює 
перевірку яку здійснює інший виконавець процесу, та результати якої ідентичні, 
що призводить до неефективного використання робочого часу, тощо; 

відсутня – контрольна процедура не проводилась. 
9. Стисла інформація щодо результату проведеного моніторингу – в цій 

графі записується результати проведення моніторингу виконання контрольних 
процедур. У разі виявлення фактів неналежного виконання контрольних 
процедур менеджер внутрішнього контролю встановлює характер таких 
порушень (системні, поодинокі, притаманні всім підрозділам або тільки для 
одного, тощо). При цьому особливу увагу приділяє причинам їх виникнення: 

недостатня виконавча дисципліна; 
відсутність взаємодії між підрозділами; 
навмисне порушення (діяльність/бездіяльність); 
відсутність нормативних та керівних документів (недостатня 

регламентація контрольних процедур); 
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недостатня кваліфікація виконавців, некомпетентність; 
відсутність необхідного рівня автоматизації процесів (суттєва частка 

ручної обробки інформації). 
10. Надані рекомендації – в цій графі записуються рекомендації щодо 

підвищення ефективності контрольної процедури. Якщо у менеджера 
внутрішнього контролю недостатня кваліфікація з даного питання та він 
залучає до визначення рекомендацій експерта з даного питання; 

11. Відмітка керівника підрозділу (служби) про усунення виявленого 
недоліку – в цій графі керівник підрозділу (служби,  після здійснення коригуючих 
дій направлених на усунення недоліків у виконанні заходу контролю та повторної 
перевірки його виконання, визначеними особами підрозділу, засвідчує особистим 
усунення зазначеного недоліку. 

 
7.2. Другий розділ “IІ. Моніторинг усунення порушень” 
 
Другий розділ “IІ. Моніторинг усунення порушень” складається з11 граф 

та заповнюється за наявності порушень, виявлених у ході зовнішнього контролю 
(контрольних, інспекційних чи аудиторських заходів): 

1. Назва контрольного (аудиторського) заходу– в цій графі записується 
назва контрольного заходу; 

2. Дата завершення заходу – в цій графі записується дата завершення 
контрольного заходу; 

3. Назва пропозиції (рекомендації) – в цій графі записується пропозиція 
(рекомендація) надана інспекторами, аудиторами або контролерами; 

4. Грошовий вимір пропозиції, рекомендації (грн.) – в цій графі 
записується грошовий вимір виявлених нестач або ризиків виявлених 
контрольними заходами; 

5. Відповідальний за виконання – в цій графі записується відповідальний 
за виконання наданих рекомендацій (пропозицій); 

6. Кінцевий термін виконання – в цій графі записується термін повного 
виконання наданих пропозицій (рекомендацій); 

7. 8. 9. 10. Вжиті заходи (по кварталам року) – в цій графі записується 
заходи, які виконуються, в межах виконання наданих пропозицій (рекомендацій); 

11. Відмітка про повне виконання пропозиції – в цій графі менеджер 
ставить, дату та відмітку про їх повне виконання; 

 
Наприклад: До першого розділу Плану моніторингу внутрішнього 

контролю (I. Моніторинг відповідності та виконання заходів внутрішнього 
контролю) включають заходи моніторингу внутрішнього контролю, які вказані 
в Плані управління ризиками та, за рішенням менеджера внутрішнього 
контролю, для більш якісного менеджменту функціонування внутрішнього 
контролю, декілька інших заходів з реєстру ризиків.  

ПОРАДА! Як правило, під час формування першого розділу Плану 
моніторингу внутрішнього контролю (I. Моніторинг відповідності та 
виконання заходів внутрішнього контролю) 80% заходів моніторингу повинні 
охоплювати найбільш суттєві ризики установи (підрозділу) і лише 20% ризиків, 
які перебувають на межі встановленого в установі ризик-апетиту (тобто рівня 
ризику яке керівництво установи готове прийняти на себе і не реагувати на 
нього). 
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8. РЕГЛАМЕНТИ 

8.1. Регламент на процес відпрацювання організаційних документів 

внутрішнього контролюта управління ризиками в установах Збройних Сил 

України 

 

8.1.1. Основні поняття 

 

8.1.1.1. Визначення цілей 

 

Забезпечити розробку та затвердження організаційних документів у 

військових частинах, установах Збройних Сил України (Організаційні  

документи – положення про внутрішній контроль та опис внутрішнього 

середовища, які враховують специфіку військової частини, установи). 

Визначення завдань посадовим особам військових частин, установ 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо внутрішнього контролю 

та управління ризиками. Чітке визначення прав, відповідальності за здійснення 

заходів контролю між персоналом установи. 
Визначення посадової особи відповідальної за координацію управління 

ризиками у військовій частині, установі. 
 

8.1.1.2. Учасники процесу 

 

Внутрішні учасники процесу: 

командир військової частини (начальник установи); 

менеджер (координатор) внутрішнього контролю військової частини, 

установи; 

відповідальна особа за ведення документації ВК та УР; 

керівники структурних підрозділів (начальники управлінь, відділів та 

служб); 

особовий склад структурних підрозділів. 
 

Зовнішні учасники процесу: 

Координатор внутрішнього контролю вищого штабу. 

 

8.1.1.3. Нормативно-правові акти 
 

№ 

з/п 
Нормативно-правовий акт 

1.  

Наказ Міністерства оборони України від 02 квітня 2019 року № 145 “Про 

затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України внутрішнього контролю та управління ризиками” 

2.  

Постанова кабінету міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 “Про 

затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

28 вересня 2011 року № 1001” 
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8.1.1.4. Документообіг 
 

№ 

з/п 
Документ  

Нормативно-

правовий 

акт 

Посилання на положення 

нормативно-правового акту 

1.  Наказ командира військової частини 

“Про визначення менеджера 

внутрішнього контролю у військовій 

частині”  

1 
п.1.2. абзац 7 

п.9.1. абзац 2 

2.  Розпорядження щодо інвентаризації 

нормативних актів, документів, що 

визначають діяльність військової 

частини (установи) 

  

3.  Функціональні обов’язки  менеджера 

внутрішнього контролю у військовій 

частині”  

1 п.8 

4.  Наказ командира військової частини 

“Про затвердження Положення про 

внутрішній контроль у військовій 

частині”  

1 п. 9.2.1 

5.  Положення про внутрішній контроль 

у військовій частині 
1 

п. 9.2.1; 

додаток 9 

6.  Положення про військову частину 

(установу) 
  

7.  Пропозиції щодо внесення змін до 

штату військової частини (установи) 
  

8.  Пропозиції щодо внесення змін до 

Положення про військову частину 

(установу) 

  

9.  Уточнені посадові інструкції 

(функціональні обов’язки) 

конкретних осіб з числа особового 

складу, відповідальних за здійснення 

заходів внутрішнього контролю та 

управління ризиками, передбачивши 

відповідальність за здійснення 

заходів контролю 

1 п.9.1. абзац 3 

10.  Опис внутрішнього середовища 

військової частини (установи) 
1 

п. 9.2.1; 

додаток 1 

 

8.1.1.5. Прикладне програмне забезпечення 
 

Найменування прикладного програмного 

забезпечення  
Автоматизовані операції 

Microsoft Office:  
Microsoft Word Не автоматизована 

Microsoft Excel Не автоматизована 
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8.1.2. Блок-схема (ліва сторона) процесу відпрацювання організаційних 

документів внутрішнього контролю та управління ризиками в установах ЗС 

України 
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8.1.2.1. Продовження блок-схеми (права сторона) процесу відпрацювання 

організаційних документів внутрішнього контролю та управління ризиками в 

установах ЗС України 
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8.1.3. Короткий опис процесу відпрацювання організаційних документів 

внутрішнього контролю та управління ризиками в установах ЗС України 

 
Операція 1. Ініціювання процесу впровадження ВК та УР.  

Командир військової частини (керівник установи) ініціює 
процес впровадження ВК та УР у військовій частині (установі) 
шляхом визначення переліку заходів які необхідно виконати та 
організаційних документів які необхідно розробити.  
 

Операція 2. Визначення менеджера внутрішнього контролю. 
Командир військової частини (керівник установи) 

визначає менеджера внутрішнього контролю та дає йому вказівку 
на відпрацювання організаційних документів з внутрішнього 
контролю.  

Менеджер внутрішнього контролю – посадова особа 
військової частини (установи), яка відповідальна за координацію 
управління ризиками, здійснення моніторингу та оцінку 
функціонування системи внутрішнього контролю у військовій 
частині (установі).  

Менеджер внутрішнього контролю призначається з числа 
осіб, безпосередньо підпорядкованих та підзвітних командиру 
частини (керівнику установи) та влада яких розповсюджується 
на весь особовий склад частини (установи). Зазвичай це 
ЗАСТУПНИК командира військової частини (установи). 
 

Операція 3. Відпрацювання наказу про призначення Менеджера ВК, 
функціональних обов’язків Менеджера ВК їх затвердження, 
організація розробки положення про ВК. 

Менеджер ВК готує проект наказу про призначення 
менеджера внутрішнього контролю. Якщо військова частина 
(установа) являється органом військового управління то на 
МЕНЕДЖЕРА внутрішнього контролю, додатково, покладаються 
обов’язки КООРДИНАТОРА внутрішнього контролю, про що 
вказується в даному наказі. Наказ затверджується. Відпрацьовує 
Функціональні обов’язки (посадові інструкції). Якщо  військова 
частина (установа) є органом військового управління то до 
обов’язків Менеджера додаються обов’язки Координатора 
внутрішнього контролю. 

Визначає перелік заходів з розробки Положення про ВК та 
здійснює їх забезпечення (до таких заходів відносяться: 
інвентаризація нормативних актів, документів, що визначають 
діяльність військової частини (установи); визначення алгоритму 
дій особового складу під 

час підготовки опису внутрішнього середовища, визначення 
строків його підготовки та порядок внесення змін до нього; 
узагальнення основних законодавчих та нормативних актів, якими 
необхідно керуватися в процесі здійснення внутрішнього 
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контролю; порядок призначення координатора, менеджера 
(відповідальної особи) внутрішнього контролю, робочої групи з 
оцінки ризиків; та інше). 

Під органом військового управління слід розуміти органи 
військового управління, визначені відповідно до Закону України 
“Про оборону України”, структурні підрозділи Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, а 
також військові частини, організації та установи, які мають 
у своєму підпорядкуванні інші установи. 
 

Операція 4. Визначення особи відповідальної за ведення документації ВК та 
УР.  
Менеджер ВК надає пропозиції командиру частини (начальнику 
установи) щодо визначення особи відповідальної за ведення 
документації ВК та УР, підтримки в актуальному стані бази даних 
з управління ризиками, реєстру ризиків та робочої документації з 
внутрішнього контролю та управління ризиками. В подальшому 
ця відповідальна особа призначається членом робочої групи з 
оцінки ризиків, про що зазначається в положенні про внутрішній 
контроль військової частини (установи). 

 
Операція 5. Надання вказівки на інвентаризацію нормативних актів, 

документів, що визначають діяльність військової частини 
установи. 
Менеджер ВК відпрацьовує розпорядження керівникам 
структурних підрозділів на інвентаризацію нормативних актів, 
документів, що визначають діяльність військової частини 
установи та ставить завдання особі відповідальній за ведення 
документації ВК та УР щодо доведення цього розпорядження до 
керівників структурних підрозділів.  
 

Операція 6. Доведення вказівки на інвентаризацію нормативних актів, 
документів, що визначають діяльність військової частини 
установи до керівників підрозділів. 
Відповідальній за ведення документації ВК та УР доводить 
розпорядження на інвентаризацію нормативних актів, документів, 
що визначають діяльність військової частини установи керівникам 
структурних підрозділів, визначає порядок надання актів для 
систематизації.  
 

Операція 7. Інвентаризація нормативних актів, які визначають виконання 
функцій покладених на підрозділ. 
Керівники структурних підрозділів здійснюють інвентаризацію 
нормативних актів, документів, які визначають виконання 
функцій покладених на підрозділ, здійснюють перевірку їх 
актуальності та визначають наявність нормативних актів у 
військовій частині (установі).   
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Операція 8. Надання доручення персоналу на інвентаризацію актів, які 

визначають порядок виконання процесів. 

Керівники структурних підрозділів ставлять завдання  

підпорядкованому особовому складу (виконавцям процесів) на 

інвентаризацію актів, які визначають порядок виконання процесів, 

їх актуальності та наявність у військовій частині (установі).  

 

Операція 9. Інвентаризація нормативних актів, які визначають порядок 

виконання процесів покладених на особу. 

Особовий склад структурних підрозділів здійснюють 

інвентаризацію актів, які визначають порядок виконання процесів, 

їх актуальності та наявність у військовій частині (установі).  

 

Операція 10. Подання інформації щодо результатів інвентаризації 

нормативних актів, які визначають порядок виконання 

процесів покладених на особу керівникам структурних 

підрозділів. 

Особовий склад структурних підрозділів подають перелік актів, 

які визначають порядок виконання процесів, їх актуальності та 

наявність у військовій частині (установі).  

 

Операція 11. Визначення головних виконавців та співвиконавців процесів. 

Керівники структурних підрозділів здійснюють  розподіл 

процесів між особовим складом підрозділу військової частини 

(установи) шляхом визначення функцій, що виконуються в рамках 

завдання покладені на підрозділ, переліку нормативно-правових 

актів, наказів, інструкцій та регламентів, які визначають порядок 

виконання процесів у рамках кожної функції, вказання назви 

процесів, які виконуються в рамках конкретної функції та 

розподіляють виконання цих процесів між особовим складом, де 

вказують хто з особового складу головний виконавець процесу а 

хто співвиконавець. 

 

Операція 12. Подання інформації щодо результатів інвентаризації 

нормативних актів, які визначають виконання функцій 

покладених на підрозділ для аналізу менеджеру ВК. 

Керівники структурних підрозділів подають перелік актів, 

документів, які визначають виконання функцій покладених на 

підрозділ, їх актуальності та наявність у військовій частині 

(установі). 
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Операція 13. Інвентаризація нормативно-правових актів, які визначають 

завдання та функції військової частини (установи). 

Відповідальній за ведення документації ВК та УР вивчає 

результати інвентаризації актів, документів проведених 

керівниками структурних підрозділів та проводить інвентаризацію 

нормативно-правових актів, які визначають завдання та функцій 

військової частини (установи). 

 

Операція 14. Систематизація актів для підготовки Розділу 1 Опису 

внутрішнього середовища військової частини (установи). 

Відповідальній за ведення документації ВК та УР систематизує 

список завдань, функцій (спроможностей), актів законодавства та 

інших нормативно-правових актів, інструкцій, регламентів, 

планів, які визначають порядок їх виконання, правил та принципів 

управління особовим складом, а також визначає розподіл 

повноважень щодо виконання кожного завдання, функцій та 

процесів між структурними підрозділами та особовим складом 

військової частини (установи). 

 

Операція 15. Визначення головних виконавців та співвиконавців завдань та 

функцій серед підрозділів. 

Відповідальній за ведення документації ВК та УР для 

визначення головних виконавців та співвиконавців завдань та 

функцій серед підрозділів виписує з Положення про військову 

частину (установу) завдання які покладені на військову частину 

(установу). Вказує назви функцій, що виконуються в рамках 

завдання. Зазначає перелік нормативно-правових актів та керівних 

документів, відповідно до яких військовою частиною (установою) 

виконується кожна функція. Розподіляє виконання цих функцій 

між підрозділами, де вказує який з підрозділів головний 

виконавець функції а який співвиконавець. 

 

Операція 16. Відпрацювання Розділу 2 Опису внутрішнього середовища 

військової частини (установи). 

Менеджер внутрішнього контролю доводить до начальників 

відділів відділень та служб Розподіл завдань та функцій між 

підрозділами, та ставить завдання на відпрацювання Розділу 2 

(таблиця 2) “Розподіл процесів між о/с” ОПИСУ 

ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА військової частини (установи). 

Керівники структурних підрозділів відпрацьовують 

Розділ 2 Опису внутрішнього середовища Розподіл процесів між 

особовим складом підрозділу військової частини (установи) 

(таблиця 2). Розділ ІІ оформлюється ОКРЕМОЮ ТАБЛИЦЕЮ ЗА 

КОЖНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (УСТАНОВИ).  
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Операція 17. Узагальнення та аналіз пропозицій до Розділу 2 Опису 

внутрішнього середовища військової частини (установи). 

Відповідальній за ведення документації ВК та УР узагальнює 

пропозиції до Розділу 2 Опису внутрішнього середовища 

військової частини (установи) від кожного структурного 

підрозділу, здійснює перевірку їх відповідності.  

 

Операція 18. Відпрацювання проекту Розділу 1 Опису внутрішнього 

середовища військової частини (установи). 

Відповідальній за ведення документації ВК та УР відпрацьовує 

проект Розділу 1 (таблиця 1) “Розподіл завдань та функцій між 

підрозділами” ОПИСУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

військової частини (установи). 

“Розподіл завдань та функцій між підрозділами” включає в себе: 

- список завдань які покладені на військову частину (установу); 

- функції які виконує військова частина (установа) для 

забезпечення виконання визначених завдань; 

- перелік нормативно-правових актів, інструкцій, регламентів, 

планів, які визначають порядок виконання визначених функцій. 

 

Операція 19. Перевірка та підготовка опису внутрішнього середовища. 

Менеджер ВК здійснює перевірку та узагальнення двох розділів 

ОПИСУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА військової частини 

(установи). 

 

Операція 20. Перевірка розподілу завдань, функцій, процесів між всіма 

підрозділами та персоналом військової частини (установи). 

Менеджер ВК здійснює перевірку розподілу завдань, функцій, 

процесів між всіма підрозділами та персоналом військової частини 

(установи), перевіряє чи нема дублювання виконання завдань, 

функцій та процесів, чи всі завдання, функції та процеси 

розподілені між підрозділами та особовим складом.  

 

Операція 21. Розробка (уточнення) Положення про ВК та наказу про його 

затвердження. 

Менеджер ВК відпрацьовує (уточнює) положення про внутрішній 

контроль яке враховує специфіку військової частини (установи) та 

проект наказу про затвердження цього положення. У положенні 

про внутрішній контроль визначається механізм здійснення 

внутрішнього контролю, регламентуються питання управління 

ризиками у військовій частині (установі), здійснюється розподіл 

відповідальності між посадовими особами щодо належного 

функціонування системи внутрішнього контролю, 

встановлюються вимоги до обміну інформацією та комунікації, 

строки та порядок моніторингу і звітування з питань внутрішнього 
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контролю, з урахуванням вимог органу військового управління 

вищого рівня. Вимоги до оформлення положення про внутрішній 

контроль наведені в додатку 9 до Порядку організації в системі 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України 

внутрішнього контролю та управління ризиками.  

 

Операція 22. Розгляд та затвердження наказом командира частини 

(керівника установи) організаційних документів (Положення 

про ВК та опису внутрішнього середовища). 

Командир військової частини (керівник установи) здійснює 

розгляд організаційних документів та затверджує наказом 

положення про внутрішній контроль. 

 

Операція 23. Перевірка можливості виконувати додаткові функції, 

завдання, процеси існуючими підрозділами військової частини 

(установи). 

У випадку виявлення відсутності виконавців визначених 

військовій частині (установі) завдань, функцій та процесів 

Менеджер ВК здійснює перевірку можливості виконувати 

додаткові функції, завдання, процеси існуючими підрозділами 

військової частини (установи). 

 

Операція 24. Підготовка пропозицій щодо штатних змін, або змін у 

Положення про військову частину (установу). 

Менеджер ВК за результатами перевірки можливості виконувати 

додаткові функції, завдання, процеси існуючими підрозділами 

військової частини (установи) та у випадку НЕ МОЖЛИВОСТІ 

перерозподілу завдань відпрацьовує пропозиції командиру 

частини (керівнику установи) щодо штатних змін, або змін у 

Положення про військову частину (установу). 

 

Операція 25. Підписання та направлення пропозицій щодо штатних змін, 

або змін у Положення про військову частину (установу) до 

вищого штабу. 

Командир військової частини (керівник установи) розглядає 

пропозиції щодо штатних змін, або змін у Положення про 

військову частину (установу) надані за результатами перевірки 

можливості виконувати додаткові функції, завдання, процеси 

існуючими підрозділами військової частини (установи), підписує 

пропозиції та дає вказівку на подання їх до вищого штабу. 

 

Операція 26. Уточнення положень про структурні підрозділи (для органів 

військового управління), розподілу повноважень та 

функціональних обов’язків  структурних підрозділів військової 

частини (установи). 
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У випадку виявлення можливості виконувати додаткові функції, 

завдання, процеси існуючими підрозділами військової частини 

(установи) менеджер ВК здійснює їх розподіл та доводить до 

керівників структурних підрозділів. Керівники структурних 

підрозділів здійснюють уточнення положення про структурні 

підрозділи (для органів військового управління), та 

функціональних обов’язків  структурних підрозділів військової 

частини (установи). 

 

Операція 27. Уточнення інформації в проекті Розділу 2 Опису внутрішнього 

середовища військової частини (установи).  

Керівники структурних підрозділів здійснюють уточнення 

Розділу 2 Опису внутрішнього середовища враховуючи зміни 

положення про структурні підрозділи (для органів військового 

управління), та функціональних обов’язків  структурних 

підрозділів військової частини (установи). 

 

Операція 28. Доведення положення про внутрішній контроль до 

структурних підрозділів та виконавців.  

Менеджер ВК через відповідального за ведення документації ВК 

та УР доводить положення про внутрішній контроль до 

структурних підрозділів та виконавців. 

 

Операція 29. Уточнення обов’язків персоналу, а також доповнення їх 

питаннями ВК та УР. 

Керівники структурних підрозділів (Начальники відділів, 

відділень та служб) вносять зміни у функціональні обов’язки 

особового складу, враховуючи вимоги положення про ВК та 

положення про військову частину (установу).  

Особовий склад військових частин установ виконує покладені 

на них завдання з внутрішнього контролю та управління 

ризиками, відповідно до актів законодавства та затверджених у 

встановленому порядку посадових інструкцій (функціональних 

обов’язків).  

 

Операція 30. Затвердження функціональних обов’язків. 

Керівники структурних підрозділів(Начальники відділів, відділень 

та служб) подають на затвердження Командиру військової 

частини (керівнику установи) уточнені функціональні 

обов’язки. 

 

Операція 31. Доведення  функціональних обов’язків до персоналу. 

Керівники структурних підрозділів (Начальники відділів, 

відділень та служб) доводять уточнені та затверджені 

функціональні обов’язки до підпорядкованого особового складу. 
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8.1.4. Технологічна карта процесу відпрацювання організаційних 

документів внутрішнього контролю та управління ризиками в установах ЗС 

України 
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8.2. Регламентна процес відпрацювання поточних документів 

внутрішнього контролюта управління ризиками в установах ЗС України 

 

8.2.1. Основні поняття 

 

8.2.1.1. Визначення цілей 

 

Забезпечити розробку та затвердження поточних документів у військових 

частинах, установах Збройних Сил України (Поточні документи – реєстр 

ризиків, план управління ризиками, план моніторингу внутрішнього контролю, 

звітні документи з внутрішнього контролю). 

Запровадження механізму координації внутрішнього контролю та 

управління ризиками на всіх рівнях управління.  Впровадження заходів 

контролю та управління ризиками, ідентифікації ризиків, їх періодичного 

перегляду, формування та виконання плану управління ризиками та плану 

моніторингу внутрішнього контролю. 
Визначення чітких критеріїв оцінки внутрішнього контролю. 

Встановлення порядку звітування з внутрішнього контролю. 

Створення робочої групи з оцінки ризиків. 
 

8.2.1.2. Учасники процесу 

 

Внутрішні учасники процесу: 

командир військової частини (начальник установи); 

менеджер (координатор) внутрішнього контролю військової частини, 

установи; 

начальники управлінь, відділів та служб; 

члени робочої групи з оцінки ризиків. 
 

Зовнішні учасники процесу: 

координатор внутрішнього контролю вищого штабу. 

 

8.2.1.3. Нормативно-правові акти 
 

№ 

з/п 
Нормативно-правовий акт 

3.  

Наказ Міністерства оборони України від 02 квітня 2019 року № 145 “Про 

затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України внутрішнього контролю та управління ризиками” 

4.  

Постанова кабінету міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 “Про 

затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

28 вересня 2011 року № 1001” 
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8.2.1.4. Документообіг 

 

№ 

з/п 
Документ  

Нормативно-

правовий 

акт 

Посилання на положення 

нормативно-правового акту 

11.  Наказ командира військової 

частини “Про створення у  

військовій частині робочої 

групи з оцінки ризиків”  

 
п.1.2. абзац 14; 

п. 3.4.2. 

12.  План роботи робочої групи з 

оцінки ризиків 
1 п. 3.4.2. 

13.  Опис внутрішнього середовища 

військової частини (установи) 
1 

п. 9.2.1; 

додаток 1 

14.  Реєстр ризиків 
1 

п.1.2. абзац 13; 

п.3.4.4;  додаток 5 

15.  База даних з управління 

ризиками 
1 

п.1.2. абзац 2; 

п.3.4.7;  додаток 7 

16.  План управління ризиками 
1 

п.1.2. абзац 11; 

п.3.4.6;  додаток 6 

17.  План моніторингу 

внутрішнього контролю 
1 

п.1.2. абзац 10; 

п.6.5.1;  додаток 8 

18.  Регламенти на найбільш 

ризикові процеси діяльності 

військової частини 

1 
п.2.3; 

додаток 2 

 

8.2.1.5. Прикладне програмне забезпечення 

 
Найменування прикладного програмного 

забезпечення  
Автоматизовані операції 

Microsoft Office:  
                           Microsoft Word Не автоматизована 

                           Microsoft Excel Не автоматизована 

Bizagi Modeler Не автоматизована 
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8.2.2. Блок-схема (ліва сторона) процесу відпрацювання поточних 

документів внутрішнього контролю та управління ризиками в установах ЗС 

України 
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8.2.2.1. Продовження блок-схеми (права сторона) процесу відпрацювання 

поточних документів внутрішнього контролю та управління ризиками в 

установах ЗС України 
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8.2.3. Короткий опис процесу відпрацювання поточних документів 

внутрішнього контролю та управління ризиками в установах ЗС України 
 

Операція 1. Постановка завдань на відпрацювання поточних документів. 

внутрішнього контролю та управління ризиками. 

Командир військової частини (керівник установи)ставить 

завдання менеджеру внутрішнього контролю на організацію 

відпрацювання поточних документів внутрішнього контролю. 

Поточні документи, які щорічно розробляються: 

реєстр ризиків; 

план управління ризиками; 

план моніторингу внутрішнього контролю; 

звітні документи з внутрішнього контролю. 

Для відпрацювання поточних документів необхідно 

створити робочу групу з оцінки ризиків – група осіб з числа 

особового складу військової частини (установи) з достатнім 

рівнем компетенції у відповідному напрямі діяльності, які здатні 

ідентифікувати ризики, оцінити ймовірність їх виникнення та 

вплив на досягнення визначених завдань. 

Для забезпечення повноти та наочність відображення 

діяльності структурних підрозділів та особового складу 

військової частини (установи) розробляються регламенти на 

найбільш ризикові процеси. 

 

Операція 2. Відпрацювання проекту наказу про створення робочої групи, його 

затвердження. 

Менеджер внутрішнього контролю відпрацьовує проект наказу 

про створення робочої групи з оцінки ризиків в яку включає 

особовий склад військової частини (установи) з достатнім рівнем 

компетенції у відповідному напрямку діяльності, який здатний 

ідентифікувати ризики, оцінити ймовірність їх виникнення та 

вплив на досягнення військовою частиною (установою) 

визначених завдань. Наказ затверджується у командира частини 

(установи). 

 

Операція 3. Відпрацювання плану роботи робочої групи, його затвердження 

та доведення до начальників структурних підрозділів. 

Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків з 

ведення робочої документації відпрацьовує план роботи робочої 

групи з оцінки ризиків в який включає визначені процедури та 

терміни їх виконання. Ідентифікація ризиків (визначенні 

ймовірних подій, які негативно впливають (вплинуть) на здатність 

управління, окремого відділу, служби виконувати визначені 

актами законодавства та внутрішніми документами функції і 

завдання для досягнення мети та стратегічних цілей. 
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Визначення та класифікація ризиків за категоріями та видами; 

Систематичний перегляд ідентифікованих ризиків з метою 

виявлення нових та/або таких, що зазнали змін; Аналіз ризиків 

(розгляд широкого кола питань і проведення комплексного 

дослідження, включаючи оцінки технічних, економічних, 

управлінських, соціальних та інших факторів; Опис ризиків (опис 

причин, наслідків та їх можливий вплив на цілі суб’єкта 

внутрішнього контролю, включати опис причин, наслідків і їх 

можливого впливу на цілі суб’єкта внутрішнього контролю 

(причинно-наслідковий зв’язок; Оцінка ризиків; Оброблення 

результатів аналізу ризиків; Формування реєстру ризиків; 

Перегляд (внесення змін) реєстру ризиків;  

План роботи робочої групи з оцінки ризиків доводиться до 

керівників структурних підрозділів разом з наказом про створення 

робочої групи з оцінки ризиків. 

 

Операція 4. Ознайомлення з Планом роботи робочої групи з оцінки ризиків 

разом з наказом про створення робочої групи з оцінки ризиків. 

Начальники структурних підрозділів ознайомлюються з 

Планом роботи робочої групи з оцінки ризиків разом з наказом про 

створення робочої групи з оцінки ризиків. Доводять їх зміст до 

членів робочої групи та звільняють їх від виконання  обов’язків за 

посадами на час визначений планом роботи робочої групи з оцінки 

ризиків.  

 

Операція 5. Ознайомлення з Планом роботи робочої групи з оцінки ризиків 

разом з наказом про створення робочої групи з оцінки ризиків. 

Члени робочої групи з оцінки ризиків ознайомлюються з 

Планом роботи робочої групи з оцінки ризиків разом з наказом про 

створення робочої групи з оцінки ризиків. Вивчають керівні 

документи з ідентифікації та оцінки ризиків.  

 

Операція 6. Рішення щодо залучення до ідентифікації та оцінки ризиків 

особового складу структурних підрозділів.  

Голова робочої групи з оцінки ризиків (як правило це Менеджер 

внутрішнього контролю) в залежності від процесів які виконує 

особовий склад військової частини (установи) та експертних 

можливостей робочої групи з оцінки ризиків приймає рішення 

щодо залучення безпосередніх виконавців цих процесів до 

ідентифікації та оцінки ризиків які впливають на ці процеси. 

 

Операція 7. Відпрацювання пропозицій командиру частини (керівнику 

установи щодо формування Бази даних з управління ризиками. 

В залежності від кількості покладених на конкретну військову 

частину (установу) функцій (спроможностей) та складності 
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завдань та виконуваних процесів робоча група з оцінки ризиків 

готує пропозиції командиру (керівнику) щодо доцільності або 

недоцільності формування Бази даних з управління ризиками. Для 

автоматизації процесу управління ризиками командир частини 

(керівник установи) може прийняти рішення щодо доцільності 

створення та ведення бази даних з управління ризиками. 

 

Операція 8. Ідентифікація ризиків.  

Робоча група з оцінки ризиків  здійснює ідентифікацію 

ризиків,  визначає загрозливі для завдань військової частини 

(установи)  чинники та причини їх виникнення. Ідентифікація 

здійснюється шляхом аналізу подій, які можуть потенційно 

вплинути (чи вже впливали) на виконання процесів (процеси які 

визначені в розділі 2 Опису внутрішнього середовища), частоти їх 

виникнення та їх впливу на досягнення кінцевого результату.  

Об’єктом ідентифікації ризиків є управлінські, фінансово-

господарські, технологічні та інші процеси, здійснення яких 

забезпечується структурними підрозділами та особовим складом 

військової частини (установи), у межах визначених повноважень 

та відповідальності, а також системи планування, обліку та 

звітності, які забезпечують підтримку керівництва в ефективному, 

результативному та законному використанні ресурсів та активів 

для досягнення визначених цілей. 

 

Операція 9. Ідентифікація ризиків.  

Визначений особовий склад військової частини (виконавці 

процесів) здійснюють ідентифікацію ризиків на процеси які вони 

виконують особисто та являються експертами з даного напрямку.  

 

Операція 10. Аналіз та подання інформації до групи з оцінки ризиків.  

Начальники структурних підрозділів здійснюють аналіз 

проведеної ідентифікації ризиків,  погоджують чинники та 

причини виникнення загрозливих для завдань військової частини 

(установи) які ідентифікували підпорядкований особовий склад та 

подають визначену інформацію робочій групі з оцінки ризиків.  

 

Операція 11. Оцінка ризиків.  

Робоча група з оцінки ризиків  здійснює оцінку ризиків за 

імовірністю виникнення та впливу на здатність військовою 

частиною (установою) досягати визначених цілей здійснюється 

відповідно до Матриці оцінки ризиків, наведеної в додатку 3 до 

Порядку. Загальний показник ризику визначається як числове 

значення ймовірності, помножене на числове значення рівня 

впливу ризику. Орієнтовні критерії оцінки ризиків наведені в 

додатку 4 до Порядку.   
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Операція 12. Формування реєстру ризиків (Бази даних з управління 
ризиками).  

Отримані за результатами ідентифікації та оцінки ризиків 
дані обробляються робочою групою з оцінки ризиків (визначеним 
особовим складом) та надаються менеджеру внутрішнього 
контролю установи у формі Реєстру ризиків, наведеного в 
додатку 5 до Порядку. Під час формування Реєстру ризиків не 
допускається: включення ризиків, які не впливають на виконання 
завдань військової частини (установи); надання визначень ризиків, 
які є зворотним формулюванням завдань та функцій, покладених 
на військову частину (установу).  

Визначений член робочої групи з оцінки ризиків 
здійснює узагальнення реєстру ризиків. Для автоматизації процесу 
управління ризиками керівник установи приймає рішення щодо 
доцільності створення та ведення бази даних з управління 
ризиками. База даних з управління ризиками є допоміжним 
інструментом підтримки процесу внутрішнього контролю та 
управління ризиками. Рішення щодо її формування приймається в 
залежності від кількості покладених на конкретну військову 
частину (установу) функцій (спроможностей) та складності 
завдань та виконуваних процесів. Структура бази даних наведена 
в додатку 7 Порядку. 
 

Операція 13. Погодження реєстру ризиків.  
Реєстр ризиків погоджується з керівниками структурних 
підрозділів в частині що їх стосується за їх напрямком діяльності 
визначеним членом робочої групи з оцінки ризиків.   
 

Операція 14. Відпрацювання пропозицій щодо способів реагування на ризики. 
На підставі сформованого робочою групою з оцінки ризиків 

Реєстру 
ризиків менеджер внутрішнього контролю готує командиру 

частини (керівнику установи) пропозиції щодо способів 
реагування на ідентифіковані та оцінені ризики а саме: 

Уникнення ризику означає призупинення (припинення) 
діяльності, яка призводить до підвищення ризику. 

Зменшення ризику означає вжиття заходів, які сприяють 
зменшенню ймовірності виникнення ризику та/або його впливу. 

Розподіл (передача) ризику означає перенесення або 
розподіл частини ризику. 

Прийняття ризику означає, що жодних дій до нього не 
застосовується. 
 

Операція 15. Визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені 
ризики. 

Визначення способів реагування на ідентифіковані та 
оцінені ризики полягає в прийнятті командиром частини 
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(керівником установи) рішення щодо зменшення, прийняття, 
розділення чи уникнення ризику. Рішення щодо реагування на 
ризики приймаються з урахуванням визначеного допустимого 
рівня ризику. Визначення допустимого рівня ризику є 
суб’єктивним процесом, однак є важливим аспектом управління 
ризиками. 

Під час прийняття рішення щодо способу реагування на 
ризик командир частини (керівник установи) звертає увагу на: 
оцінку ймовірності та впливу ризику; витрати, пов’язані з 
реагуванням на ризик, порівняно з отриманою вигодою від його 
зменшення; те, чи не створює обраний спосіб реагування на ризик 
додаткових ризиків. 

Під час прийняття рішення щодо реагування на ризики 
командир частини (керівник установи) повинен врахувати 
необхідність включення до Плану управління ризиками найбільш 
суттєвих ризиків, які мають визначальний вплив на досягнення 
цілей та ефективне управління ресурсами. 

До Плану управління ризиками включається, як правило, не 
більше 7 ризиків на рік. Прийняті командиром частини рішення 
оформлюються у вигляді Плану управління ризиками установи на 
відповідний рік, за формою, визначеною в додатку 6 до Порядку. 
Управління іншими ризиками, які не внесені до Плану управління 

ризиками на відповідний рік, здійснюється керівниками та 
особовим складом структурних підрозділів на підставі витягів з 
реєстру ризиків, доведених до них в частині, що їх стосується. 
 

Операція 16. Відпрацювання плану управління ризиками. 
Менеджер внутрішнього контролю, після прийняття рішення 
командиром частини щодо реагування на ризики та які ризики 
необхідно включити до Плану управління ризиками розробляє  
План управління ризиками. До плану як правило, включається не 
більше 7 ризиків на рік. Він відпрацьовується за формою, 
визначеною в додатку 6 до Порядку. 
 

Операція 17. Розгляд та затвердження плану управління ризиками. 
План управління ризиками на наступний рік затверджується 
командиром частини(керівником установи) не пізніше 31 грудня. 
Управління іншими ризиками, які не внесені до Плану управління 
ризиками на відповідний рік, здійснюється керівниками та 
особовим складом структурних підрозділів на підставі витягів з 
реєстру ризиків, доведених до них в частині, що їх стосується. 

 
Операція 18. Рішення щодо необхідності розробки регламентів на окремі 

процеси. 
У разі відсутності в військовій частині (установі) 

затверджених відповідальними за діяльність (головні управління 
та центральні служби забезпечення ГШ ЗС України) регламентів 
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вони можуть розроблятися самостійно. Командир приймає 
рішення на розробку регламентів, у першу чергу на процеси, в 
яких у ході контрольних заходів було виявлено суттєві порушення 
та ризики зловживань (шахрайства) з матеріальними, фінансовими 
та іншими ресурсами.  

Алгоритм складання регламентів наведено в додатку 2 до 
Порядку. 

 
Операція 19. Відпрацювання регламентів на окремі процеси. 

Визначені начальники структурних підрозділів за 
напрямком діяльності розробляють регламенти на процеси які 
визначив командир частини (керівник установи). Регламенти 
повинні забезпечувати повноту та наочність відображення 
діяльності структурного підрозділу та особового складу. 

Регламенти розробляються з метою:  
уніфікації виконання однотипних процесів; 
уникнення дублювання виконання одних і тих самих 

процесів різними структурними підрозділами, особовим складом; 
чіткого визначення обов’язків та відповідальності кожного 
виконавця у ході виконання функцій, процесів, операцій. 
Алгоритм складання регламентів наведено в додатку 2 до 
Порядку. 

 
Операція 20. Розгляд та погодження проектів регламентів. 

Менеджер внутрішнього контролю здійснює перевірку 
відповідності регламентів керівним документам, повноту їх 
відпрацювання та готує їх до затвердження командиром частини 
(керівником установи). 
 

Операція 21. Затвердження регламентів. 
Командир частини (керівник установи) затверджує регламенти та 
ставить завдання на доведення їх до військових частин (установ). 
 

Операція 22. Доведення Плану управління ризиками. 
Менеджер внутрішнього контролю доводить план управління 
ризиками до виконавців. 
 

Операція 23. Відпрацювання витягів з реєстру ризиків. 
Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків з ведення 
робочої документації відпрацьовує витяги з реєстру ризиків за 
напрямками діяльності на процеси які не увійшли до плану 
управління ризиками та разом з затвердженими регламентами 
доводить їх до членів робочої групи.  
 

Операція 24. Доведення витягів з реєстру ризиків, Плану управління 
ризиками та регламентів до зацікавлених підрозділів та 
особового складу військової частини (установи). 
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Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків з ведення 
робочої документації доводять витяги з реєстру ризиків, Плану 
управління ризиками та Регламенти до керівників та особового 
складу структурних підрозділів в частині, що їх стосується. 
Затверджені Регламенти доводять до виконавців та військових 
частин (установ). 
 

Операція 25. Доведення заходів контролю для впливу на ризики і визначення 
осіб відповідальних за ці заходи. 
Начальники структурних підрозділів визначать заходи 
контролю для впливу на ризики і розподіляють їх між особовим 
складом для здійснення контролю. Особовий склад приступає до 
фактичного виконання заходів внутрішнього контролю.  
 

Операція 26. Відпрацювання плану моніторингу внутрішнього контролю. 
З метою повного та своєчасного виконання процедур 
внутрішнього контролю командир частини (керівник установи) 
ставить завдання Менеджеру внутрішнього контролю на 
розроблення Плану моніторингу внутрішнього контролю за 
формою, наведеною в додатку 8 до Порядку. Вихідними даними 
для формування зазначеного плану є інформація з Реєстру ризиків 
(бази даних з управління ризиками), Плану управління ризиками, 
рекомендації та пропозиції, надані за результатами внутрішніх 
аудитів та контрольних заходів, та прийняті рішення щодо 
способів реагування на ризики, установлені заходи контролю. 
 

Операція 27. Систематизація поточних документів внутрішнього 
контролю та управління ризиками. 
Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків з ведення 
робочої документації узагальнює та систематизує поточні 
документи з внутрішнього контролю та управління ризиками і 
доповідає Менеджеру внутрішнього контролю. 
 

Операція 28. Доповідь командиру частини (керівнику установи) про 
відпрацювання поточних документів з внутрішнього 
контролю та управління ризиками. 
Менеджер внутрішнього контролю доповідає командиру про 
закінчення відпрацювання поточних документів з внутрішнього 
контролю та управління ризиками та про початок фактичного 
виконання заходів внутрішнього контролю. 
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8.2.4. Технологічна карта процесу відпрацювання поточних документів 

внутрішнього контролю та управління ризиками в установах ЗС України 
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8.3. Регламент на процес виконання заходів контролю в установах 

Збройних Сил України 

 

8.3.1. Основні поняття 

 

8.3.1.1. Визначення цілей 

 

Організація заходів контролю в установі. 
Виявлення відхилень від прийнятих стандартів та порушень принципів 

законності, ефективності та економності витрат ресурсів на початковій стадії, 

для того щоб, мати можливість прийняти коригуючі заходи, в необхідних 

випадках притягнути винних осіб до відповідальності, отримати відшкодування 

за завдані втрати та  здійснити заходи по запобіганню та мінімізації таких 

порушень в майбутньому. 

Організація звітування в установі. 

 

8.3.1.2. Учасники процесу 

 

Внутрішні учасники процесу: 

командир військової частини (начальник установи); 

менеджер (координатор) внутрішнього контролю військової частини, 

установи; 

начальники структурних підрозділів; 

відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків за ведення робочої 

документації; 

безпосередні виконавці процесів. 

 

Зовнішні учасники процесу: 

менеджер (координатор) внутрішнього контролю вищого органу 

управління. 

 

8.3.1.3. Нормативно-правові акти 
 

№ 

з/п 
Нормативно-правовий акт 

5.  

Наказ Міністерства оборони України від 02 квітня 2019 року № 145 “Про 

затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України внутрішнього контролю та управління ризиками” 

6.  

Постанова кабінету міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 “Про 

затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

28 вересня 2011 року № 1001” 
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8.3.1.4. Документообіг 

 

№ 

з/п 
Документ  

Нормативно-правовий 

акт 

Посилання на положення 

нормативно-правового 

акту 

19.  План моніторингу 

внутрішнього контролю 
1 

п.1.2. абзац 10; 

п.6.5.1;  додаток 8 

20.  Реєстр ризиків 
1 

п.1.2. абзац 13; 

п.3.4.4;  додаток 5 

21.  Звіт про стан функціонування 

системи внутрішнього 

контролю 

1 
п10; 

додаток 10 

22.  План управління ризиками 
1 

п.1.2. абзац 11; 

п.3.4.6;  додаток 6 

23.  База даних з управління 

ризиками 
1 

п.1.2. абзац 2; 

п.3.4.7;  додаток 7 

24.  Регламенти на найбільш 

ризикові процеси діяльності 

військової частини 

1 
п.2.3; 

додаток 2 

 

8.3.1.5. Прикладне програмне забезпечення 

 
Найменування прикладного програмного 

забезпечення  
Автоматизовані операції 

Microsoft Office:  
                           Microsoft Word Не автоматизована 

                           Microsoft Excel Не автоматизована 

Bizagi Modeler Не автоматизована 
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8.3.2. Блок-схема (ліва сторона) процесу виконання заходів контролю в 

установах ЗС України 
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8.3.2.1. Продовження (права сторона) блок-схеми процесу виконання 

заходів контролю в установах ЗС України 
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8.3.3. Короткий опис процесу виконання заходів контролю в установах ЗС 

України 
 
ЕТАП ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ 

Операція 1. Доведення документів з внутрішнього контролю та управління 
ризиками 
Командир військової частини (керівник установи)доводить до 
Менеджера ВК затверджені документи внутрішнього контролю та 
управління ризиками. З метою повного та своєчасного виконання 
процедур внутрішнього контролю командир частини (керівник 
установи) ставить завдання Менеджеру внутрішнього контролю 
на розроблення (уточнення) Плану моніторингу внутрішнього 
контролю за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку. 
 

Операція 2. Постановка завдань на відпрацювання документів щодо 
здійснення заходів контролю, які увійшли до ПУР. 
Менеджер ВК ставить завдання відповідальній особі робочої 
групи з оцінки ризиків за ведення робочої документації щодо 
відпрацювання (уточнення) проекту плану моніторингу ВК. 
 

Операція 3. Відпрацювання (уточнення) проекту плану моніторингу ВК. 
Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків за 

ведення робочої документації відпрацьовує (уточнює) проект 
плану моніторингу ВК. Вихідними даними для формування 
зазначеного плану є інформація з Реєстру ризиків (бази даних з 
управління ризиками), Плану управління ризиками, рекомендації 
та пропозиції, надані за результатами внутрішніх аудитів та 
контрольних заходів, та прийняті рішення щодо способів 
реагування на ризики, установлені заходи контролю.  

До першого розділу Плану моніторингу ВК (I. Моніторинг 
відповідності та виконання заходів внутрішнього контролю) 
включають заходи моніторингу внутрішнього контролю, які 
вказані в Плані управління ризиками та, за рішенням менеджера 
внутрішнього контролю, для більш якісного менеджменту 
функціонування внутрішнього контролю, декілька інших заходів з 
реєстру ризиків.   

Другий розділ Плану моніторингу ВК повинен передбачати 
щоквартальний моніторинг усунення порушень та виконання 
пропозицій (рекомендацій), внесених керівнику установи та 
керівникам структурних підрозділів установи, у ході контрольних 
заходів, проведених уповноваженими органами військового 
управління, Головною інспекцією Міністерства оборони України 
(далі – Головна інспекція), підрозділами внутрішнього аудиту та 
органами державного фінансового контролю. Зазначений 
моніторинг здійснюється до повного усунення виявлених 
порушень та виконання пропозицій та аудиторських 
рекомендацій.   
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Операція 4. Розгляд та підписання плану моніторингу ВК та змін до нього. 
Менеджер ВК розглядає та підписує план моніторингу ВК. 
Ставить завдання відповідальній особі робочої групи з оцінки 
ризиків за ведення робочої документації щодо доведення витягів з 
реєстру ризиків, План управління ризиками, регламенти, План 
моніторингу ВК до зацікавлених підрозділів та особового складу 
військової частини (установи).  
 

Операція 5. Доведення до зацікавлених осіб. 
Подія яка настає після підписання плану моніторингу ВК. 
 

Операція 6. Відпрацювання та доведення витягів з реєстру ризиків для 
структурних підрозділів установи. 
Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків з ведення 
робочої документації доводить витяги з реєстру ризиків, План 
управління ризиками, Регламенти, План моніторингу ВК до 
керівників та особового складу структурних підрозділів в частині, 
що їх стосується. Затверджені Регламенти доводять до виконавців 
та військових частин (установ). 
 

Операція 7. Визначення (уточнення) конкретних заходів контролю і осіб 
відповідальних за їх здійснення. 

Начальники структурних підрозділів визначать заходи 
контролю для впливу на ризики і розподіляють їх між особовим 
складом для здійснення контролю. За потреби контрольні 
процедури формалізують в функціональні обов’язки,  посадові 
інструкції, регламенти. Контрольні процедури які вносяться в 
функціональні обов’язки (інструкції, регламенти) повинні, по 
можливості, включати інформацію: 

про виконавця контрольної процедури (його посада); 
дії які він виконує під час виконання контрольної процедури; 
періодичність виконання контрольної процедури; 
джерела інформації, документи, об’єкти, які підлягають 

контролю; 
документи які підтверджують факт виконання контрольної 

процедури.  
Для забезпечення результативності запроваджених заходів 

контролю та впливу на ризики вони повинні відповідати таким 
умовам: доцільності – відповідні заходи контролю у відповідному 
місці та відповідно до ризику, якого це стосується; послідовності 
та періодичності – особовий склад повинен постійно 
дотримуватися вимог законодавства та керівних документів, 
регламентів та процедур тощо і не порушувати їх; економічності 
– ресурси, необхідні для здійснення контролю, не повинні 
перевищувати очікуваний ефект; повноти, обґрунтованості та 
безпосереднього відношення до цілей контролю. 

  



 
108 

Операція 8. Доведення вимог щодо здійснення заходів контролю для впливу 

на ризики до виконавців. 

Подія яка настає у випадку визначення (уточнення) конкретних 

заходів контролю і осіб відповідальних за їх здійснення. 

 

Операція 9. Підготовка до практичних дій зі здійснення заходів контролю. 

Контрольні процедури на всіх рівнях управління та у всіх 

процесах повинні бути формалізовані в нормативних документах 

установи (військової частини), а саме в функціональних 

обов’язках,  посадових інструкціях, регламентах. Формалізація 

контрольних процедур є одним з принципів та умов ефективного 

функціонування системи внутрішнього контролю.  

Безпосередні виконавці процесів в ході підготовки до 

здійснення заходів контролю вивчають функціональні обов’язки, 

посадові інструкції, регламенти щодо: 

цілей контролю; 

виконавця контролю; 

місця виконання контролю; 

інформації та ресурсів; 

умов виконання ; 

обсяг контролю; 

спосіб контролю; 

доказ здійснення контролю (слід контролю); 

регламент контролю.   

 

ЕТАП ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ 

Операція 10. Здійснення визначених заходів контролю та аналіз їх 

ефективності.  

Безпосередні виконавці процесів здійснюють визначені заходи 

контролю  у визначені терміни. За результатом виконання заходу 

контролю проводять аналіз його ефективності. При аналізі 

ефективності контрольного заходу виконавець процесу повинен 

оцінити як він сам провів контрольну процедуру, була вона 

виконана правильно, згідно регламенту та керівних документів, 

результати виконання заходу контролю дають достатню 

впевненість щодо зменшення впливу ризику чи ні, являється такий 

захід контролю ефективним або неефективним,  дублюючим або 

відсутнім. 
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Операція 11. Заходи контролю потребують уточнення? 

Безпосередні виконавці процесів за результатом аналізу 

контрольного заходу приймають рішення чи контрольна 

процедура ефективна або потребує уточнення. 

 

Операція 12. Документальне підтвердження здійснення заходу контролю. 

Безпосередні виконавці процесів, якщо контрольна 

процедура ефективна та не потребує уточнення, здійснюють 

документальне підтвердження здійснення заходу контролю. 

Документальне підтвердження здійснення заходу контролю є 

доказом виконання контрольної процедури та необхідним для 

подання звітності про результати та ефективність функціонування 

системи внутрішнього контролю.  

Таким документальним підтвердженням може бути: 

підписи; 

візування; 

печатки; 

статус операції в автоматизованих системах; 

розпорядження; 

тощо. 

Відповідальність за підтвердження заходів контролю 

покладається на виконавців процесу (безпосереднього виконавця 

заходу контролю).   

 

ЕТАП МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ 

Операція 13. Надання запиту щодо виконання заходу контролю.  

Менеджер ВК, відповідно до плану моніторингу ВК, у визначений 

термін, для  здійснення моніторингу конкретного заходу 

контролю, надає запит щодо виконання заходу контролю 

начальникам структурних підрозділів або безпосереднім 

виконавцям процесів. 

 

Операція 14. Отримано запит щодо підтвердження виконання заходу 

контролю. 

Подія яка настає у випадку отримання запиту щодо підтвердження 

виконання заходу контролю. 

 

Операція 15. Подання інформації щодо фактичного виконання заходів 

контролю.  

Начальники структурних підрозділів здійснюють узагальнення 

затребуваної інформації щодо фактичного виконання заходів 

контролю, та надають її до Менеджера ВК.   
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Операція 16. Аналіз інформації щодо виконання заходів контролю у 

підрозділах та конкретними посадовими особами.  

Менеджер ВК проводить аналіз результативності контрольного 

заходу. При аналізі результативності контрольного заходу 

необхідно виходити з того, що контрольна процедура не може 

бути результативною, якщо існує один з наступних факторів: 

відсутній ризик, який закривається цим контролем; 

відсутні докази факту проведення контролю; 

відсутня регламентація порядку здійснення контрольної 

процедури – тобто контрольна процедура не закріплена в 

функціональних обов’язках, посадових інструкціях, регламентах, 

крім випадків, коли порядок здійснення контролю досконально 

описаний в законодавчих та підзаконних актах; 

якщо існує можливість для вдосконалення контрольної 

процедури; 

Також необхідно врахувати, що в будь якому процесі (який 

перевіряється) повинно бути зафіксовано: 

закріплення відповідальності виконавців за результати 

діяльності; 

розділення повноважень, суміщення яких в одній посаді, 

збільшує ризик зловживання; 

Для визначення того, чи не є контрольна процедура надмірною 

(надлишковою), тобто дійсно вона покриває ризик, необхідно мати 

чітке поняття цілей процесу (операцій, процедур) та ризиків, які 

заважають досягненню цілей (завдань). 

 

Операція 17. Тестування заходів контролю.  

Менеджер ВК  після проведення аналізу інформації щодо 

здійснення заходу контролю здійснює його тестування, шляхом 

перевірки фактичного виконання контрольного заходу. До таких 

методів перевірки можливо віднести: 

а) Наскрізний метод один з ефективних методів 

підтвердження виконання контрольних процедур. Здійснюється 

перевірка всіх процесів від початку до завершення.  Для цього 

необхідно обрати всі процеси, операції та документи, які в ході цих 

процесів виконуються, й відстежити їх шлях від початку до кінця 

виконання функції, при цьому, фактично, здійснюються 

вимірювання, зважування, перерахунок та інші аналогічні 

процедури, з метою встановлення дійсного кількісно-якісного 

стану об’єктів перевірки; 

б) Вибірковий метод – метод під час якого перевіряються 

повнота та якість виконання визначених заходів контролю в 

окремій операції процесу для деякої повторюваної сукупності 

виконання цієї операції за визначений період часу; 
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в) Суцільний метод – метод який охоплює перевірку 

виконання визначених заходів контролю для усіх без винятку 

операцій конкретного процесу за визначений період часу. 

За результатами перевірки Менеджер ВК  здійснює оцінку 

виконання контрольної процедури (ефективна, неефективна, 

дублююча, відсутня) Фактичне виконання контрольної процедури 

відповідальним виконавцем оцінюється як: 

ефективна – якщо контрольна процедура виконана 

правильно, згідно регламенту та керівних документів. Результати 

виконання заходу контролю дають достатню впевненість щодо 

зменшення впливу ризику; 

неефективна – якщо передбачені заходи контролю 

виконуються не повною мірою, епізодично або з порушенням, 

встановлених керівними документами, вимог до її виконання, що 

не дає впевненості в результативності заходу контролю для впливу 

на відповідний ризик; 

дублююча - якщо контрольна процедура виконана правильно 

але дублює перевірку яку здійснює інший виконавець процесу, та 

результати якої ідентичні, що призводить до неефективного 

використання робочого часу, тощо; 

відсутня - контрольна процедура не проводилась. 

 

Операція 18. Наявні недоліки заходу контролю. 

Менеджер ВК за результатом оцінки виконання контрольної 

процедури приймає рішення чи була ця контрольна процедура 

ефективною або наявні недоліки здійснення заходу контролю.  

У разі виявлення фактів неналежного виконання контрольних 

процедур менеджер внутрішнього контролю встановлює характер 

таких порушень (системні, поодинокі, притаманні всім 

підрозділам або тільки для одного, тощо) та надає запит щодо 

повторного виконання заходу контролю. При цьому особливу 

увагу приділяє причинам їх виникнення: 

недостатня виконавча дисципліна; 

відсутність взаємодії між підрозділами; 

навмисне порушення (діяльність/бездіяльність); 

відсутність нормативних та керівних документів (недостатня 

регламентація контрольних процедур); 

недостатня кваліфікація виконавців, некомпетентність; 

відсутність необхідного рівня автоматизації процесів (суттєва 

частка ручної обробки інформації); 

тощо. 

Операція 19. Надання запиту щодо виконання заходу контролю.  

Начальники структурних підрозділів, у визначений термін або 

за результатом оцінки фактичного виконання заходу контролю 

Менеджером ВК, надають запит щодо виконання заходу контролю 
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безпосереднім виконавцям процесів для проведення аналізу 

інформації та усунення виявлених недоліків. 

 

Операція 20. Отримано запит щодо підтвердження виконання заходу 

контролю. 

Подія яка настає у випадку отримання запиту щодо підтвердження 

виконання заходу контролю. 

 

Операція 21. Надання інформації щодо фактичного виконання заходів 

контролю.  

Безпосередні виконавці процесів надають інформацію щодо 

виконання заходів контролю (або повторного їх виконання 

враховуючи всі недоліки які були виявлені раніше), 

документальне підтвердження здійснення заходу контролю та 

надають її до начальників структурних підрозділів або 

менеджеру ВК.  

 

Операція 22. Аналіз інформації щодо фактичного виконання заходів 

контролю.  

Начальники структурних підрозділів проводить аналіз 

фактичного виконання заходів контролю, ефективності 

контрольного заходу. При аналізі ефективності контрольного 

заходу проводять операції 16,17 цього регламенту.  

 

Операція 23. Заходи контролю потребують уточнення (перегляду)? 

Начальники структурних підрозділів за результатом аналізу 

інформації щодо фактичного виконання заходів контролю 

приймають рішення чи була ця контрольна процедура ефективною 

або заходи контролю потребують уточнення (перегляду).  

У разі виявлення фактів неналежного виконання контрольних 

процедур встановлюють характер таких порушень (системні, 

поодинокі, притаманні всім підрозділам або тільки для одного, 

тощо) та дають вказівку щодо корегування та повторного 

виконання заходу контролю.  

 

ЕТАП КОРИГУЮЧИХ ДІЙ 

Операція 24. Доведення вимог щодо усунення недоліків внутрішнього 

контролю   

Менеджер ВК доводить вимоги щодо усунення недоліків 

внутрішнього контролю начальникам структурних підрозділів. 

При цьому вимоги щодо усунення недоліків внутрішнього 

контролю беруться на основі виконання операцій 16, 17 цього 

регламенту. 
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Операція 25. Оцінка недоліків внутрішнього контролю. 

Начальники структурних підрозділів проводять аналіз вимог 
щодо усунення недоліків внутрішнього контролю наданих 
Менеджером ВК. При цьому за результатами аналізу цих вимог 
переглядають (вносять зміни) вказані в операціях 7 та 9 цього 
регламенту. 
 

Операція 26. Формування вимог щодо усунення недоліків. 
Начальники структурних підрозділів формулюють вимоги 
щодо усунення недоліків внутрішнього контролю, визначають 
комплекс заходів щодо їх усунення, ідентифікація нових ризиків 
тощо.  
 

Операція 27. Надання пропозицій щодо перегляду заходів контролю. 
Безпосередні виконавці процесів, за результатами аналізу 
необхідності уточнення заходів контролю, надають пропозиції 
щодо перегляду заходів контролю начальникам структурних 
підрозділів. В пропозиціях вказуються необхідні зміни які 
необхідно здійснити для здійсненням заходів контролю 
(уточнення подяку дій які вони виконують під час виконання 
контрольної процедури, періодичність виконання контрольної 
процедури, джерел інформації, документів, об’єктів, які 
підлягають контролю та документів тощо).  
 

Операція 28. Формування вимог щодо корегування заходів контролю. 

Начальники структурних підрозділів, враховуючи результати 
оцінки заходів контролю, надають пропозиції щодо перегляду 
заходів контролю, які надали безпосередні виконавці процесів, 
формують вимоги щодо корегування заходів контролю для 
досягнення ефективності запровадженої контрольної процедури.  
 

Операція 29. Доведення вимог щодо корегування заходів контролю. 
Начальники структурних підрозділів, доводять вимоги щодо 
корегування заходів контролю до безпосередніх виконавців 
процесів.  
 

Операція 30. Потрібно уточнення реєстру ризиків (перегляду)? 
Начальники структурних підрозділів за результатом формувань 
вимог щодо усунення недоліків внутрішнього контролю, 
приймають рішення щодо необхідності уточнення реєстру 
ризиків.  
 

Операція 31. Корегування заходів контролю. 
Безпосередні виконавці процесів корегують процес виконання 
заходів контролю відповідно но вимог поставлених начальниками 
структурних підрозділів.   
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Операція 32. Уточнення реєстру ризиків та заходів контролю. 

Отримані за результатами ідентифікації та оцінки ризиків дані 

обробляються робочою групою з оцінки ризиків(визначеним 

особовим складом) та вносяться зміни до Реєстру ризиків, 

наведеного в додатку 5 до Порядку. Під час формування Реєстру 

ризиків не допускається: включення ризиків, які не впливають на 

виконання завдань військової частини (установи); надання 

визначень ризиків, які є зворотним формулюванням завдань та 

функцій, покладених на військову частину (установу). 

 

Операція 33. Необхідно внесення змін у ПУР? 

Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків за ведення 

робочої документації на основі оцінки ризиків доповідає 

пропозиції щодо необхідності внесення змін до плану УР 

Менеджеру ВК, який в свою чергу, після оброблення пропозицій, 

доповідає керівнику установи який і приймає рішення на 

внесення змін до плану УР чи ні.   

 

Операція 34. Підготовка та надання інформації про здійсненні заходи 

внутрішнього контролю. 

Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків за ведення 

робочої документації в терміни визначені в Положенні про ВК в 

установі узагальнює та готує  інформацію про здійсненні заходи 

внутрішнього контролю та надає її Менеджеру ВК, який здійснює 

інформування керівника установи про стан функціонування 

внутрішнього контролю та управління ризиками в установі, 

виконання плану моніторингу внутрішнього контролю. 

 

Операція 35. Доповідь керівнику установи про стан функціонування 

внутрішнього контролю. 

Менеджер ВК, в терміни визначені Положенням про ВК 

військової частини (установи) доповідає керівнику установи про 

стан функціонування внутрішнього контролю та управління 

ризиками в установі, виконання плану моніторингу внутрішнього 

контролю. 

У зазначеній доповіді, як правило, відображається інформація 

щодо:  

досягнення цілей, виконання завдань та взятих зобов’язань за 

визначений період часу;  

вжитих заходів для забезпечення економії коштів, 

ефективності й результативності діяльності;  

достовірності фінансової, статистичної, управлінської 

звітності; 

забезпечення збереження ресурсів від втрат, псування, 

незаконного чи неефективного їх використання;  
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дотримання законодавства та інших керівних документів, 

регламентів, правил та процедур; 

опис кожного суттєвого недоліку, виявленого в ході 

контрольних заходів та під час виконання плану моніторингу 

внутрішнього контролю, з коротким викладом заходів, 

спрямованих на його усунення, із зазначенням заходів, які вже 

перебувають у стадії виконання; 

пропозиції щодо вдосконалення внутрішнього контролю в 

установі. 

 

Операція 36. Прийняття рішення за результатами доповіді керівнику 

установи про стан функціонування внутрішнього контролю. 

Керівник установи приймає рішення щодо вдосконалення 

внутрішнього контролю в установі та ставить завдання 

Менеджеру ВК на виконання визначених заходів. 

 

Операція 37. Підготовка та надання пропозицій щодо уточнення плану УР. 

Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків за ведення 

робочої документації на підставі сформованого робочою групою 

з оцінки ризиків уточненого Реєстру ризиків та прийняття 

керівником станови рішення щодо внесення змін до плану УР 

готує пропозицій щодо уточнення плану УР, а саме пропозиції 

щодо способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики, 

назви заходів контролю, відповідальних виконавців, термінів 

виконання заходу контролю, очікуваний результат після 

проведення контрольного заходу. Надає пропозиції Менеджеру 

ВК. 

 

Операція 38. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до плану УР. 

Менеджер ВК готує уточнений проект плану УР, з урахуванням 

внесених змін, та надає його на затвердження керівнику установи. 

 

Операція 39. Затвердження змін до плану УР. 

Керівник установи здійснює розгляд та затвердження план УР зі 

змінами. 

 

ЕТАП ЗВІТУВАННЯ ПРО СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРО 

СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

Операція 40. Початок роботи по підготовці проекту звіту про стан 

функціонування внутрішнього контролю. 

Подія яка настає у визначений, Положенням про ВК установи, час 

та ініціює початок роботи по підготовці проекту звіту про стан 

функціонування внутрішнього контролю. 
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Операція 41. Надання розпоряджень та вказівок на підготовку проекту звіту 

про стан функціонування внутрішнього контролю. 

Менеджер ВК надає вказівки керівникам структурних 

підрозділів  на узагальнення інформації за напрямками діяльності 

необхідної для підготовки проекту звіту про стан функціонування 

внутрішнього контролю, а саме: 

забезпечує чи не забезпечує внутрішній контроль виконання 

функцій і завдань що покладені на структурний підрозділ; 

заходи внутрішнього контролю в структурному підрозділі є 

ефективними і не мають будь-яких суттєвих недоліків, 

відповідають вимогам законодавства та внутрішніх нормативних 

документів чи не ефективними та мають суттєві недоліки; 

наявність або відсутність фінансових порушень, які призвели 

до збитків у звітному періоді за напрямком діяльності 

структурного підрозділу; 

наявність або відсутність недоліків під час виконання 

основних функцій і завдань за напрямком діяльності структурного 

підрозділу; 

наявність або відсутність втрат майна та ресурсів за 

напрямком діяльності структурного підрозділу; 

наявність або відсутність суттєвих недоліків в ході 

аудиторських заходів за напрямком діяльності структурного 

підрозділу;  

та інша інформація яка необхідна для підготовки проекту 

звіту про стан функціонування внутрішнього контролю. 

 

Операція 42. Надання запиту щодо результатів заходів контролю. 

Начальники структурних підрозділів віддають вказівки 

безпосереднім виконавцям процесів щодо узагальнення 

інформації про результати заходів контролю, які вони виконували 

протягом року. 

 

Операція 43. Отримано запит щодо узагальнення результатів виконання 

заходів контролю. 

Подія яка настає у разі отримання розпорядчого документу або у 

строки визначені органом управління щодо підготовки та подання 

звітності з внутрішнього контролю та управління ризиками. 

 

Операція 44. Надання інформації щодо результатів виконання заходів 

контролю.  

Безпосередні виконавці процесів узагальнюють інформацію про 

результати заходів контролю, які вони виконували протягом року 

та надають її до керівників структурних підрозділів.  
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Операція 45. Опрацювання та аналіз інформації щодо результатів 

виконання заходів контролю. 

Начальники структурних підрозділів опрацьовують та 

аналізують узагальнену інформацію про результати заходів 

контролю, які виконували протягом року їхні підлеглі та 

інформацію за напрямками діяльності вказану в операції 41 цього 

регламенту. 

 

Операція 46. Подання інформації щодо результатів виконання заходів 

контролю. 

Начальники структурних підрозділів подають інформацію про 

результати заходів контролю та інформацію за напрямками 

діяльності вказану в операції 41 цього регламенту менеджеру ВК 

через відповідальну особу робочої групи з оцінки ризиків за 

ведення робочої документації. 

 

Операція 47. Узагальнення інформації про стан ВК, виконання плану 

моніторингу ВК та результати інвентаризацій. 

Відповідальна особа робочої групи з оцінки ризиків за ведення 

робочої документації здійснює узагальнення інформації 

необхідної менеджеру ВК для складання проекту звіту про стан 

функціонування ВК та надає її менеджеру ВК. 

 

Операція 48. Підготовка проекту Звіту про стан функціонування ВК. 

Менеджер ВК здійснює підготовку проекту Звіту про стан 

функціонування ВК відповідно Додатку 10 Порядку. 

 

Операція 49. Погодження проекту Звіту про стан функціонування ВК. 

Менеджер ВК здійснює погодження проекту Звіту про стан 

функціонування ВК з зацікавленими начальниками структурних 

підрозділів. 

 

Операція 50. Розгляд та підписання Звіту про стан функціонування ВК. 

Керівник установи здійснює розгляд та підписання Звіту про стан 

функціонування ВК та ставить завдання на направлення даного 

звіту до вищого органу управління за підпорядкованістю. 

 

Операція 51. Направлення звіту про стан функціонування ВК до вищого 

органу управління за підпорядкованістю. 

Подія яка завершує процес виконання заходів контролю в 

поточному році та розпочинає процес функціонування системи ВК 

наступному році. 

 

  



 
118 

8.3.4. Технологічна карта процесу виконання заходів контролю в установах 

ЗС України 
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9. МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

9.1. Загальні положення 
 

Оцінка стану організації внутрішнього 

контролю та управління ризиками включає: 

оцінку організації заходів з впровадження 

внутрішнього контролю та управління ризиками на 

об’єкті перевірки; 

оцінку фактичного виконання запроваджених 

системою внутрішнього контролю процедур. 
 

В органах військового управління додатково 

перевіряються питання здійснення координації та 

нагляду за функціонуванням внутрішнього 

контролю та управління ризиками у 

підпорядкованих органах військового управління, 

військових частинах, а також забезпечення 

інформаційного обміну з питань внутрішнього 

контролю з органами військового управління 

вищого рівня. 

Для оцінки стану організації внутрішнього 

контролю застосовуються: 

1. опитування особового складу установи для 

оцінювання їх знань та кваліфікації, а також 

отримання інформації про порядок фактичного 

виконання заходів з управління ресурсами і майном 

та здійснення внутрішнього контролю; 

2. спостереження за управлінням ресурсами та 

майном і виконанням процедур внутрішнього 

контролю; 

3. перевірка документальних доказів 

функціонування системи внутрішнього контролю. 

Оцінка здійснюється за трьома зонами 

виконання: 

“зелена зона”– найвищий рівень виконання; 

“жовта зона” – середній рівень виконання; 

“червона зона” – найнижчий рівень виконання. 
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9.2. Оцінка організації заходів з впровадження внутрішнього 

контролю та управління ризиками на об’єкті перевірки 

 

Перевіряється: 

наявність на об’єкті перевірки нормативно-

правових та керівних документів з питань 

організації внутрішнього контролю та управління 

ризиками; 

наявність розробленого та затвердженого 

положення про внутрішній контроль та його 

відповідність вимогам Порядку; 

наявність розробленого та затвердженого 

опису внутрішнього середовища та його 

відповідність вимогам Порядку; 

наявність наказу про призначення менеджера 

(координатора) внутрішнього контролю, 

персонального складу робочої групи з оцінки 

ризиків; 

наявність у функціональних обов’язках 

(посадових інструкціях) особового складу завдань, 

обов’язків та відповідальності щодо внутрішнього 

контролю та управління ризиками. 

За результатами перевірки, за розділ 

робиться відповідний висновок. 

Організаційні заходи з впровадження 

внутрішнього контролю та управління 

ризиками: 

“виконані” (зелена зона), якщо рівень 

виконання заходів у зеленій зоні становить не 

менше 80%, а решта у жовтій; 

“виконані частково” (жовта зона), якщо 

рівень виконання заходів у зеленій та жовтій зонах 

становить не менше 50%; 

“не виконані” (червона зона), якщо рівень 

виконання заходів у червоній та жовтій зонах 

становить більше 50%. 

 

9.3. Оцінка фактичного виконання запроваджених системою 

внутрішнього контролю процедур 

 

Перевіряється: 

знання особовим складом вимог 

законодавства, нормативно-правових актів та 

керівних документів з організації внутрішнього 

контролю та управління ризиками; 
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документальне підтвердження проведення 

ідентифікації та оцінки ризиків; 

наявність опрацьованого реєстру ризиків (бази 

даних з управління ризиками); 

наявність розробленого та затвердженого 

плану управління ризиками на поточний рік; 

наявність доведених до структурних 

підрозділів та особового складу витягів з реєстру 

ризиків в частині, що їх стосується; 

наявність плану моніторингу внутрішнього 

контролю на поточний рік; 

наявність у плані моніторингу внутрішнього 

контролю окремого розділу про щоквартальний 

моніторинг усунення порушень та виконання 

пропозицій(рекомендацій), внесених керівнику 

установи та керівникам структурних підрозділів 

установи, у ході контрольних (аудиторських) 

заходів; 

виконання планів моніторингу у поточному 

році та у попередніх роках; 

наявність планів управління ризиками за 

період що охоплюється перевіркою; 

здійснення періодичного перегляду ризиків 

та внесення за результатами контрольних заходів, 

внутрішніх аудитів змін до реєстру ризиків та плану 

управління ризиками (за наявності рекомендацій 

(пропозицій)); 

наявність планів усунення недоліків по 

результатам інспекційних, аудиторських, 

контрольних заходів; 

проведення інвентаризацій (наявність наказів 

на проведення інвентаризації, оформлених 

інвентаризаційних відомостей, актів інвентаризацій, 

наказів про оголошення результатів 

інвентаризацій); 

відсутність ознак формального проведення 

інвентаризацій; 

наявність не прийнятих рішень по 

відшкодуванню збитків завданих державі; 

відсутність простроченої дебіторської 

заборгованості; 

здійснення менеджером внутрішнього 

контролю періодичної оцінки функціонування 

внутрішнього контролю; 
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здійснення менеджером внутрішнього 

контролю інформування керівника про стан 

внутрішнього контролю та існуючі ризики; 

надання за підпорядкованістю до органів 

військового управління вищого рівня інформації 

щодо ризиків, які потребують вжиття заходів на 

вищому рівні; 

інформування органу військового управління 

за підпорядкованістю (у визначені ними терміни) 

про виконання плану моніторингу внутрішнього 

контролю та заходів, вжитих для його надійного 

функціонування, повноту виконання пропозицій 

(рекомендацій), наданих за результатами 

контрольних заходів та внутрішніх аудитів; 

своєчасність надання Звіту про стан 

функціонування системи внутрішнього контролю 

(перевіряється з 2020 року); 

наявність розроблених та доведених до 

військових частин, установ, організацій регламентів 

на процеси – перевіряється в установах, що є 

відповідальними за діяльність; 

вжиття заходів щодо реагування на 

систематичні ризики, які перебувають у компетенції 

органу військового управління (відповідального за 

діяльність) – перевіряється в органах військового 

управління та відповідальних за діяльність; 

об’єктивність визначення рівня внутрішнього 

контролю у щорічному звіті про стан 

функціонування внутрішнього контролю. 

За результатами перевірки, за розділ 

робиться відповідний висновок. 

Запроваджені системою внутрішнього 

контролю процедури: 

“виконуються” (зелена зона), якщо рівень 

виконання заходів у зеленій зоні становить не 

менше 75%, а решта у жовтій; 

“виконуються частково” (жовта зона), якщо 

рівень виконання заходів у зеленій та жовтій зонах 

становить не менше 50%; 

“не виконуються” (червона зона), якщо 

рівень виконання заходів у червоній та жовтій зонах 

становить більше 50%. 
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9.4. Оцінка заходів координації і нагляду за функціонуванням 

внутрішнього контролю та управління ризиками 

 

При оцінці заходів координації та нагляду за 

функціонуванням внутрішнього контролю та 

управління ризиками у підпорядкованих військових 

частинах (установах, організаціях) в органах 

військового управління перевіряється: 

наявність установлених та доведених до 

підпорядкованих установ строків, порядку 

інформування та подання звітності про стан 

функціонування внутрішнього контролю та 

виконання ними планів моніторингу внутрішнього 

контролю; 

організація та проведення періодичних 

перевірок стану організації внутрішнього контролю 

та управління ризиками в підпорядкованих 

установах та структурних підрозділах органу 

військового управління; 

надання керівнику органу управління 

узагальненої інформації за підпорядковані установи 

з питань організації і здійснення внутрішнього 

контролю та управління ризиками; 

проведення аналізу пропозицій, наданих 

підпорядкованими установами, до планів 

управління ризиками органу військового 

управління, виявлення систематичних ризиків та 

вжитих засобів способів реагування на них; 

надання методичних рекомендацій з 

впровадження в роботу підзвітних менеджерів 

внутрішнього контролю кращих практик 

внутрішнього контролю та управління ризиками. 

За результатами перевірки, за розділ робиться 

відповідний висновок. 

Координація і нагляд за функціонуванням 

внутрішнього контролю та управління ризиками 

у підпорядкованих військових частинах 

(установах, організаціях): 

“здійснюється” (зелена зона), якщо рівень 

виконання заходів у зеленій зоні становить не 

менше 80%, а решта у жовтій; 

“здійснюється частково” (жовта зона),якщо 

рівень виконання заходів у зеленій та жовтій зонах 

становить не менше 50% та до підпорядкованих 

військових частин доведені вимоги щодо строків, 
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порядку інформування та 

подання звітності про стан функціонування 

внутрішнього контролю та виконання ними планів 

моніторингу внутрішнього контролю; 

“не здійснюється” (червона зона), якщо рівень 

виконання заходів у червоній та жовтій зонах 

становить більше 50%, або до підпорядкованих 

військових частинне доведені вимоги щодо строків, 

порядку інформування та подання звітності про стан 

функціонування внутрішнього контролю та 

виконання ними планів моніторингу внутрішнього 

контролю. 
 

9.5. Загальна оцінка 
 

Оцінка стану організації внутрішнього 

контролю та управління ризиками здійснюється за 

результатами оцінки розділів 1 – 2 контрольного 

листа оцінки стану організації внутрішнього 

контролю та управління ризиками, а для органів 

військового управління розділів 1 – 3 контрольного 

листа оцінки стану організації внутрішнього 

контролю та управління ризиками. 

За результатами перевірки робиться відповідний 

висновок. 

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

ОЦІНЮЄТЬСЯ: 

“відповідає встановленим вимогам”, якщо 
організація внутрішнього контролю та управління 
ризиками відповідає діючому законодавству та 
керівним документам Міністерства оборони 
України і своєчасно усуває суттєві ризики, помилки, 
недоліки у виконанні завдань та функцій 
покладених на об’єкт перевірки, не допускаючи при 
цьому втрат бюджетних коштів, ресурсів та активів. 
Наявні недоліки внутрішнього контролю своєчасно 
виявляються у ході його систематичного 
моніторингу та оперативно вживаються коригуючі 
заходи, направлені на усунення недоліків 
внутрішнього контролю (1 розділ оцінено як 
“виконані”, розділ 2 оцінено не нижче чим 
“виконуються частково”); 
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“частково відповідає встановленим 

вимогам”, якщо організація внутрішнього 
контролю та управління ризиками в основному 
відповідає діючому законодавству та керівним 
документам Міністерства оборони України, 
водночас на об’єкті перевірки мають місце факти не 
виконання встановлених процедур внутрішнього 
контролю або керівництвом не організовано 
своєчасне усунення ризиків (розділи 1 та 2 оцінені 
не нижче чим “виконані частково” та 
“виконуються частково”); 

“не відповідає встановленим вимогам”, 
якщо більшість заходів направлених на організацію 
функціонування внутрішнього контролю та 
управління ризиками передбачених керівними 
документами не виконані, система внутрішнього 
контролю та управління ризиками не функціонує, 
що призводить до втрат ресурсів та майна, а заходи 
реагування на вже виявлені порушення та недоліки 
не вживаються (не задовольняються вимоги на 
оцінку “відповідає встановленим вимогам” та 
“частково відповідає встановленим вимогам”). 
___________________________________________________________ 

Для органів управління оцінка здійснюється з 
урахуванням оцінки розділу 3 контрольного листа 
оцінки стану організації внутрішнього контролю та 
управління ризиками.  
Загальна оцінка не може перевищувати оцінку 

“частково відповідає встановленим вимогам”, 
якщо розділ 3 контрольного листа оцінки стану 
організації внутрішнього контролю та управління 
ризиками оцінено, як “здійснюється частково” та 
не може перевищувати оцінку “не відповідає 

встановленим вимогам”, якщо зазначений розділ 
оцінено, як “не здійснюється”. 

Результати перевірки на основі контрольного 
листа оцінки внутрішнього контролю та управління 
ризиками на об’єкті перевірки оформлюються 
окремим розділом акту інспекційної перевірки або 
доповіддю. 
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10. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

 

10.1. ВИСНОВКИ 

 

Зазначена публікація відкриває цикл військових публікацій присвячених 

питанням управління ресурсами та фінансового менеджменту за принципами та 

стандартами запровадженими у країнах НАТО.  

Використання матеріалу цієї публікації дозволяє комплексно підійти до 

запровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками в 

установах, які входять до системи Міністерства оборони України та їх 

структурних підрозділах. 

Для уникнення зайвої бюрократії, обсяг документів, які дозволяють 

забезпечити побудову та  функціонування системи внутрішнього контролю та 

управління ризиками повинен бути оптимальним, обов’язково враховувати 

специфіку діяльності установи та масштаб управлінських процесів. Разом з тим 

він не повинен продукувати та породжувати додаткову бюрократію.  

Тому, у ході запровадження та підтримки на належному рівні стану 

функціонування внутрішнього контролю та управління ризиками доцільно 

використовувати інструменти інформаційної підтримки, такі як бази даних 

управління ризиками, електронні версії регламентів та стандартних операційних 

процедур, системи електронного документообігу та бази знань з внутрішнього 

контролю та управління ризиками. 

Автори публікації сподіваються, що викладений матеріал додав 

практичну цінність фахівцям відповідних структурних підрозділів Міністерства 

оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів 

військового управління, військових частин та установ, щодо цілісного уявлення 

про систему внутрішнього контролю та її позитивний вплив на результативне 

використання ресурсів направлених на досягнення, підтримку визначених  

(спроможностей) та цілей діяльності. 
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

        Н А К А З 
 

              КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А1151 

 

 

__________________                        Одеса                        №_____________ 

 

 
Про затвердження Положення про 
внутрішній контроль у військовій            
частині А1151 
 
 

З метою організації належного функціонування системи внутрішнього контролю 
та управління ризиками, відповідно до п. 9.2. Порядку організації в системі 
Міністерства оборони України та Збройних Силах України внутрішнього контролю та 
управління ризиками, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 
 02 квітня 2019 року  № 145, наказую: 

 
 
1. Затвердити Положення про внутрішній контроль у військовій частині А1151, 

що додається. 
 
 
2. Заступникам командира військової частини, начальникам управлінь, відділів, 

відділень, груп та служб, командирам підпорядкованих військових частин та 
структурних підрозділів в термін до 01.07.2019 привести внутрішні документи, 
функціональні обов’язки військовослужбовців та працівників щодо організації 
системи внутрішнього контролю у відповідність до вимог Положення. 

 
 
3. Контроль за виконанням наказу покладаю на першого заступника командира 

військової частини. 
 
 
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 

Командир військової частини А1151 
полковник         Руслан БУРТОВИЙ  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ командира військової частини А1151 

__________ № ___________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про внутрішній контроль у військовій частині А1151 

 
 
I. Загальні положення 
1. Положення про внутрішній контроль у військовій частині А1151(далі – 

Положення) розроблено відповідно до вимог статті 26 Бюджетного кодексу 
України, Закону України “Про національну безпеку України” (статті 4, 28), 
наказу Міністерства оборони України від 02 квітня 2019 року № 145 “Про 
затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України внутрішнього контролю та управління ризиками” (далі – 
Порядок), постанови Кабінету Міністрів України від  12 грудня 2018 року № 
1062 “Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001”.  

У цьому Положенні визначається механізм здійснення внутрішнього 
контролю, регламентуються питання управління ризиками у військовій частині 
А1151, здійснюється розподіл відповідальності між посадовими особами 
військової частини А1151 щодо належного функціонування системи 
внутрішнього контролю, встановлюються вимоги до обміну інформацією та 
комунікації, строки та порядок моніторингу і звітування з питань внутрішнього 
контролю. 

2. Метою внутрішнього контролю є: 
дотримання законів, інших нормативно-правових актів, регламентів, правил 

та процедур, встановлених у військовій частині А1151, Міністерстві оборони 
України (далі – Міністерство оборони) та Збройних Силах України  
(далі – Збройні Сили); 

забезпечення виконання визначених завдань у найбільш ефективний, 
результативний та економний спосіб; 

забезпечення оптимального використання ресурсів та збереження їх від 
втрат, псування, незаконного або неефективного використання; 

попередження потенційних подій, які негативно впливають на досягнення 
цілей та розвиток спроможностей; 

вчасне використання створених обставинами можливостей щодо  
покращення процесів та розвитку спроможностей; 
забезпечення достовірності та своєчасності фінансової, статистичної і 

управлінської звітності та іншої інформації, яка використовується для прийняття 
управлінських рішень.  
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3. Основними завданнями внутрішнього контролю є: 

забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, 

завдань, планів і вимог щодо діяльності військової частини А1151; 

запобігання втрат життя та здоров’я особового складу, ресурсів та репутації 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

4. Сфера застосування внутрішнього контролю відповідно до Основних 

засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року 

№ 1001, наказів та актів законодавства, що регулюють питання планування 

діяльності військової частини А1151, включає: управління бюджетними 

коштами, об’єктами державної власності та іншими ресурсами, організації та 

ведення бухгалтерського обліку, складення та подання звітності, надання 

адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, проведення правової роботи, 

роботи з персоналом, діяльності із запобігання та виявлення корупції, 

забезпечення режиму секретності та інформаційної безпеки, захисту інформації 

в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах, організації документообігу, у тому числі електронного документообігу 

та управління інформаційними потоками, взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю, вирішення інших питань, пов’язаних із 

функціонуванням військової частини А1151. 

5. Відповідальність за організацію внутрішнього контролю та управління 

ризиками покладається на командира військової частини А1151  

(далі – командир). Командир організовує та забезпечує здійснення внутрішнього 

контролю відповідно до Порядку, Основних засад та актів законодавства, що 

регулюють питання планування діяльності військової частини А1151, 

бюджетного процесу, управління бюджетними коштами та іншими ресурсами, 

ведення бухгалтерського обліку, складення та подання звітності, здійснення 

контрольно-наглядових функцій, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, 

проведення правової роботи, роботи з персоналом, діяльності із запобігання та 

виявлення корупції, забезпечення режиму секретності та інформаційної безпеки, 

захисту інформації в інформаційних системах, організації документообігу, у 

тому числі електронного, та управління інформаційними потоками, взаємодії із 

засобами масової інформації та громадськістю, вирішення інших питань, 

пов’язаних із функціонуванням військової частини А1151. 

Командир  здійснює координацію, нагляд та оцінку функціонування 

внутрішнього контролю та управління ризиками у військовій частині А1151, 

організовує та забезпечує функціонування внутрішнього контролю та  

управління ризиками. 

6. Координацію роботи з питань функціонування внутрішнього контролю в 

підпорядкованих військових частинах, установах здійснює координатор 

(менеджер) внутрішнього контролю. 
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Координацію управління ризиками, моніторингу та оцінки функціонування 

системи внутрішнього контролю у військовій частині А1151 здійснює менеджер 

внутрішнього контролю – перший заступник командира військовій частині 

А1151, який безпосередньо підпорядкований та підзвітний командиру та влада 

якого розповсюджується на весь особовий склад військової частини А1151. 

Особовий склад військової частини А1151 виконує покладені на них 

завдання з внутрішнього контролю та управління ризиками, відповідно до актів 

законодавства та затверджених у встановленому порядку посадових інструкцій 

(функціональних обов’язків).  

Положення встановлює обов’язкові мінімальні вимоги щодо організації 

внутрішнього контролю у військовій частині А1151. 

Керівники структурних підрозділів військової частини А1151 можуть 

встановлювати інші додаткові вимоги до внутрішнього контролю, адекватні 

особливостям їх діяльності, характеру та обсягам операції, що здійснюються під 

час виконання покладених основних функцій і завдань. 

7. Ідентифікація та оцінка ризиків здійснюються визначеними 

командувачем членами робочої групи з оцінки ризиків, а також іншим особовим 

складом, який має належну фахову підготовку у сфері діяльності, щодо якої 

оцінюються ризики. Робоча група створюється на один рік та складається з 

голови робочої групи – менеджера внутрішнього контролю та 19 членів робочої 

групи за напрямами діяльності військової частини А1151: оборонного 

планування, охорони державної таємниці, командного центру, управління 

персоналу, морально-психологічного забезпечення, бойової підготовки, 

морської авіації, протиповітряної оборони, фінансово-економічного управління, 

адміністративного управління, юридичної служби, розвідки, оперативного 

(бойового) забезпечення, тилу, медичної служби, кораблебудування, зв’язку та 

інформаційних систем, безпеки військової служби, озброєння, оперативного 

управління. Робоча група затверджується наказом командира. 

8. Основні законодавчі та нормативні акти, якими необхідно керуватися в 

процесі здійснення внутрішнього контролю: 

стаття 26 Бюджетного кодексу України;  

Закон України “Про національну безпеку України” (статті 4, 28); 

наказ Міністерства оборони України від 02 квітня 2019 року № 145  

“Про затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони України 

та Збройних Сил України внутрішнього контролю та управління ризиками”; 

постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062  

“Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю  

розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001”. 

Внутрішні документи щодо організаційної структури містять: 

штат; 

розподіл функцій і повноважень між заступниками командира військової 

частини А1151; 

розподіл функцій між структурними підрозділами військової частини А1151 

та розподіл обов’язків між їх персоналом; 
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порядок і терміни зберігання (архівації) документів; 

документи з управління інформаційною безпекою, включаючи порядок 

захисту від несанкціонованого доступу і розповсюдження конфіденційної 

інформації, а також від використання конфіденційної інформації в особистих 

цілях. 

Внутрішні документи внутрішнього контролю та управління ризиками: 

організаційні документи: положення про внутрішній контроль та опис 

внутрішнього середовища; 

поточні документи, які щорічно розробляються: реєстр ризиків; план 

управління ризиками; план моніторингу внутрішнього контролю; звітні 

документи з внутрішнього контролю; 

внутрішні інструкції, вказівки та розпорядження посадових осіб військової 

частини А1151, центральних служб забезпечення та інших органів військового 

управління, що визначають порядок дій персоналу в процесі службової 

діяльності (забезпечення); 

регламенти на критичні процеси і функції, які мають значний вплив на 

ефективність управління та/або забезпечення ресурсами і є критичними для 

досягнення визначених спроможностей; 

Внутрішні документи щодо управління персоналом містять нормативні 

документи про: 

порядок інформування посадових осіб про ризики, пов’язані з виконанням 

ними своїх службових обов’язків, їх ролі в системі внутрішнього контролю; 

порядок оцінки якості виконання працівниками покладених на них 

обов’язків; 

порядок просування по службі, формування кадрового резерву; 

порядок прийняття на роботу, переведення/переміщення, суміщення посад, 

призначення тимчасово виконуючих обов’язки працівників, звільнення 

державних службовців і працівників;  

порядок оплати праці, заохочення та застосування дисциплінарного 

стягнення до працівників; 

порядок навчання персоналу, підвищення кваліфікації працівників; 

порядок надання відпусток; оформлення відряджень, табельного обліку 

використання робочого часу, 

порядок формування штатного розпису; 

порядок поширення персональних даних працівників; 

порядок організації охорони праці; 

порядок ведення кадрової документації (уніфікованих правил внутрішнього 

розпорядку, режиму роботи, ко книжок тощо); 

правила внутрішнього розпорядку, режиму роботи, корпоративної етики, 

культури, комунікації, ділової репутації працівників, вимоги до поведінки на 

робочому місці і поза ним. 

Внутрішні документи щодо операцій з фінансовими ресурсами, військовим 

майном (озброєнням та військовою технікою), основними засобами і 

нематеріальними активами містять: 
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розподіл повноважень і перелік посадових осіб, відповідальних у військовій 

частині А1151 за виконання бюджетних програм (підпрограм); 

перелік посадових осіб, яким надано право підпису фінансово-планових та 

платіжних документів; 

перелік посад осіб, відповідальних за збереження основних засобів і 

нематеріальних активів; 

порядок розгляду документів і визначення пріоритетності забезпечення 

відповідним ресурсом структур, що перебувають на фінансовому забезпеченні 

(критерії визнання обґрунтованості заявок на фінансування потреб військ, 

порядок їх узгодження і реалізації тощо); 

перелік посад (керівних осіб) військової частини А1151, які мають право 

давати дозвіл (погодження) документів на списання військового майна за 

рахунок держави; 

порядок дій посадових осіб військової частини А1151 щодо списання 

військового майна, виведеного з експлуатації внаслідок фізичного морального 

зносу або непридатності до подальшого використання;  

порядок укладання і погодження господарських договорів (угод) для 

забезпечення потреб повсякденної діяльності структурних підрозділів військової 

частини А1151; 

критерії визнання (класифікації) матеріальних ресурсів, придбання яких 

забезпечується відповідальними виконавцями військової частини А1151 в 

децентралізованому порядку за номенклатурою служби забезпечення та згідно із 

стандартами бухгалтерського обліку;  

порядок створення і роботи постійно діючих комісій з введення в 

експлуатацію, розподілу і використання основних засобів та нематеріальних 

активів, їх інвентаризації, переоцінки, списання тощо;  

персональний склад та функції постійно діючих комісій; 

порядок документального оформлення та обліку операцій з державними 

ресурсами; 

опис форм звітів про управління основними засобами та нематеріальними 

активами і періодичність їх подання до органів військового управління. 

 

II. Внутрішнє середовище 

1. Внутрішнє середовище військової частини А1151 складається з: 

мети, стратегічних та інших цілей; 
організаційної структури, повноважень, відповідальності та  підзвітності 

керівництва та особового складу військової частини А1151; 
відповідальності і контролю керівництва за дотриманням законодавства, 

бюджетної дисципліни та внутрішніх порядків і процедур військової частини 
А1151; 

встановлених завдань та функцій, їх розподілу та закріплення за 
виконавцями (співвиконавцями); 

планування діяльності; 
правил етичної поведінки та додержання особовим складом військової 

частини А1151 вимог законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції;  
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звітності про результати діяльності (порядок запровадження управлінської 
відповідальності та підзвітності, включаючи показники, досягнуті під час 
виконання поставлених завдань та заходів, рівні, форми та строки звітування). 

2. Алгоритм дій особового складу військової частини А1151 під час 
підготовки опису внутрішнього середовища. 

З метою документального відображення окремих елементів, які визначають 
внутрішнє середовище на етапі запровадження внутрішнього контролю та 
управління ризиками у військовій частині А1151, здійснюється опис 
внутрішнього середовища в наступній послідовності: 

менеджер внутрішнього контролю ініціює опис внутрішнього середовища в 
кожному управлінні, відділі та службі військової частини А1151 за напрямом 
діяльності, шляхом відпрацювання розпорядження першого заступника 
командира військової частини А1151; 

начальники управлінь, відділ та служб військової частини А1151 
здійснюють опис внутрішнього середовища відповідно до положення про своє 
управління, відділ та службу та функціональних обов’язків, які на них 
покладаються. Опис внутрішнього середовища управління, відділу та служби 
включає список завдань, функцій (спроможностей), актів законодавства та інших 
нормативно-правових актів, інструкцій, регламентів, планів, які визначають 
порядок їх виконання, правил та принципів управління особовим складом, а 
також визначає розподіл повноважень щодо виконання кожного завдання, 
функцій та процесів між підрозділами та особовим складом; 

менеджер внутрішнього контролю узагальнює описи внутрішнього 
середовища та відпрацьовує опис внутрішнього середовища за військову 
частину А1151; 

у ході відпрацювання І. Розділу опису внутрішнього середовища “Розподіл 
завдань та функцій між підрозділами ”: 

у графі 1 зазначаються порядкові номери завдань, визначених 
Командуванню; 

у графі 2 вказуються для розділу 1 назви завдань відповідно до положення 
про військову частину А1151 та для розділу 2 назви додаткових завдань 
відповідно до інших нормативно-правових актів (з урахуванням  

вимоги пункту 8 Основних засад); 

у графі 3 вказуються назви функцій, що виконуються в рамках завдання; 

у графі 4 зазначається перелік нормативно-правових актів та керівних 

документів, відповідно до яких  виконується функція (тобто документи, якими 

покладено виконання конкретної функції); 

у заголовках графи 5 та наступних вказуються назви окремих структурних 

підрозділів військової частини А1151 або окремих посад (заступник, помічник 

тощо), структурні підрозділи, які у своєму складі мають лінійні підрозділи, 

вказують у назві графи назви цих підрозділів;  

розділ ІІ оформлюється окремою таблицею за кожний структурний 

підрозділ військової частини А1151; 
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у ході відпрацювання ІІ. Розділу опису внутрішнього середовища “Розподіл 

процесів між особовим складом структурного підрозділу військової частини 

А1151”: 

у графі 1 зазначаються порядкові номери функцій, визначених підрозділу; 

у графі 2 вказуються назви функцій, що виконуються в рамках завдання; 

у графі 3 зазначається перелік нормативно-правових актів, наказів, 

інструкцій та регламентів, які визначають порядок виконання процесів у рамках 

функції; 

у графі 4 вказуються назви процесів, які виконуються в рамках конкретної 

функції; 

у заголовках графи 5 та наступних вказуються назви посад підрозділу 

установи;  

3. Опис внутрішнього середовища здійснюється під час запровадження 

внутрішнього контролю та управління ризиками. До зазначеного опису 

вносяться періодичні зміни, у разі змін законодавства, визначення нових цілей, 

завдань та функцій (спроможностей), а також реалізації завдань у рамках 

затверджених планів діяльності військової частини А1151.  

 

ІІІ. Управління ризиками. 

1.Порядок здійснення ідентифікації ризиків у військовій частині А1151 та в 

кожному структурному підрозділі.  

Ідентифікація та оцінка ризиків здійснюються визначеними наказом 

командира військової частини А1151 членами робочої групи з оцінки ризиків, а 

також іншим особовим складом, який має належну фахову підготовку у сфері 

діяльності, щодо якої оцінюються ризики в терміни, визначені Планом роботи 

робочої групи з оцінки ризиків. 

2. Визначення порядку та підходів до оцінювання ідентифікованих ризиків 

за імовірністю їх виникнення та суттєвістю впливу на здатність військової 

частини А1151виконувати визначені актами законодавства завдання і функції 

для досягнення визначених мети, цілей діяльності військової частини А1151. 

Оцінка ризиків у військовій частині А1151 здійснюється відповідно до 

Матриці оцінки ризиків (додаток 3 до Порядку організації в системі Міністерства 

оборони України внутрішнього контролю та управління ризиками) за 

імовірністю виникнення та впливу на здатність військової частини А1151 

досягати визначених цілей. 

Під час оцінки ризиків використовують:  

критерій впливу ризику на спроможність військової частини А1151 

досягати поставлені цілі: катастрофічний, суттєвий, помірний, низький, дуже 

низький;  

імовірність виникнення ризику: дуже висока, висока, середня, низька, дуже 

низька. 

Отримані за результатами ідентифікації та оцінки ризиків дані 

обробляються робочою групою з оцінки ризиків та надаються менеджеру 

внутрішнього контролю військової частини А1151 у формі Реєстру ризиків. 
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Під час формування Реєстру ризиків не допускається: включення ризиків, 
які не впливають на досягнення цілей; надання визначень ризиків, які є 
зворотним формулюванням цілей, завдань та функцій, покладених на військову 
частину А1151. 

Реєстр ризиків є робочим документом з планування управління ризиками, 
до якого командиром та менеджером внутрішнього контролю вносяться робочі 
правки та коментарі стосовно обраних способів реагування на ризик, обраних 
заходів контролю, визначення відповідальних осіб та підрозділів, відповідальних 
за здійснення заходів контролю. 

Реєстр ризиків погоджується та доводиться до зацікавлених керівників 
структурних підрозділів та особового складу військової частини А1151 в частині, 
що стосується. 

3. Визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики 
полягає в прийнятті командиром рішення щодо зменшення, прийняття, 
розділення чи уникнення ризику. 

Уникнення ризику означає призупинення (припинення) діяльності, яка 
призводить до підвищення ризику. 

Зменшення ризику означає вжиття заходів, які сприяють зменшенню 
ймовірності виникнення ризику та/або його впливу. 

Розподіл (передача) ризику означає перенесення або розподіл частини 
ризику. 

Прийняття ризику означає, що жодних дій до нього не застосовується. 
Такий спосіб реагування використовується у випадках:  

якщо за результатами оцінки ризику визначено, що його вплив на діяльність 
буде мінімальним і суттєво не позначиться на досягненні мети і цілей військової 
частини А1151; 

якщо обсяг витрат на заходи контролю перевищує вигоди від зменшення 
ризику чи ймовірні негативні наслідки від настання ризику; 

якщо можливі способи реагування створюють додаткові суттєві ризики; 
якщо військова частина А1151 не може вплинути на ризик. 
4. Визначення порядку інформування командира про проведену оцінку  

ризиків військової частини А1151 для прийняття рішення щодо вжиття заходів 
контролю. 

На підставі сформованого робочою групою з оцінки ризиків Реєстру ризиків 
менеджер внутрішнього контролю готує командиру пропозиції щодо способів 
реагування на ідентифіковані та оцінені ризики. 

Рішення щодо реагування на ризики приймаються з урахуванням 
визначеного допустимого рівня ризику. Визначення допустимого рівня ризику є 
суб’єктивним процесом, однак є важливим аспектом управління ризиками. 

Під час прийняття рішення щодо способу реагування на ризик командир 
звертає увагу на: 

оцінку ймовірності та впливу ризику; 
витрати, пов’язані з реагуванням на ризик, порівняно з отриманою вигодою 

від його зменшення; 
те, чи не створює обраний спосіб реагування на ризик додаткових ризиків. 
5. Розробка і подання на затвердження командиру План управління 

ризиками. 
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Ураховуючи результати оцінки ризиків, командир приймає рішення, в якій 

формі реагувати на ризики. 

Під час прийняття рішення щодо реагування на ризики командир враховує 

необхідність включення до Плану управління ризиками військової частини 

А1151 найбільш суттєвих ризиків, які мають визначальний вплив на досягнення 

цілей та ефективне управління ресурсами. 

Менеджер внутрішнього контролю за результатами прийняття командиром 

рішення щодо реагування на ризики включає до Плану управління ризиками 

військової частини А1151, як правило, не більше7 ризиків на рік. Прийняті 

командиром рішення оформлюються у вигляді Плану управління ризиками 

військової частини А1151 на відповідний рік. 

План управління ризиками військової частини А1151 на наступний рік 

затверджується командувачем не пізніше 31 грудня. 

Управління іншими ризиками, які не внесені до Плану управління ризиками 

військової частини А1151 на відповідний рік, здійснюється командиром та 

особовим складом структурних підрозділів військової частини А1151 на підставі 

витягів з реєстру ризиків установи, доведених до них у частині, що їх стосується. 

6.  Встановлення періодичності здійснення перегляду ідентифікованих та 

оцінених ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін. 

Підтримка в актуальному стані реєстру ризиків та робочої документації з 

внутрішнього контролю та управління ризиками доручається старшому офіцеру 

– ревізору відділу внутрішнього контролю військової частини А1151.  

Перегляд ідентифікованих та оцінених ризиків здійснюється за 

результатами: 

моніторингу внутрішнього контролю; 

аналізу управлінської інформації та звітних документів щодо досягнення  

встановлених результатів діяльності; 

рекомендацій підрозділу внутрішнього аудиту; 

По завершенні контрольних заходів, внутрішніх аудитів та наданих за їх 

результатами рекомендацій (пропозицій) командиру та керівникам структурних 

підрозділів менеджером внутрішнього контролю спільно з робочою групою з 

оцінки ризиків аналізуються слабкі місця внутрішнього контролю, здійснюється 

перегляд неефективних заходів контролю, складаються плани усунення 

недоліків, вносяться зміни до реєстру ризиків та плану управління ризиками, 

уточняється план моніторингу внутрішнього контролю. 

Періодичність перегляду ризиків у військовій частині А1151 

встановлюється не рідше ніж один раз на рік, а позаплановий перегляд ризиків 

здійснюється в разі суттєвих змін у внутрішньому середовищі, зміни 

законодавства, виявлення фактів порушень законодавства (у тому числі 

шахрайства, корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією) 

та (або) завершення контрольних (аудиторських) заходів. 

7. Документування управління ризиками 

За результатами моніторингу внутрішнього контролю, аналізу 

управлінської інформації та звітних документів щодо досягнення встановлених 

результатів діяльності, рекомендацій підрозділу внутрішнього аудиту 
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менеджером внутрішнього контролю та робочою групою з оцінки ризиків 

здійснюється перегляд ризиків, готуються пропозиції щодо внесення змін до 

реєстру ризиків та плану управління ризиків на предмет уточнення, вилучення, 

доповнення їх інформацією стосовно окремих ризиків, а також уточнення 

заходів контролю і осіб, відповідальних за їх здійснення. 

Поточні документи, які щорічно розробляються: реєстр ризиків; план 

управління ризиками; план моніторингу внутрішнього контролю; звітні 

документи з внутрішнього контролю. 

Звітні документи з внутрішнього контролю: звіт про стан функціонування 

системи внутрішнього контролю; звіт про стан організації та здійснення 

внутрішнього контролю в розрізі елементів внутрішнього контролю. 

Не пізніше 01 січня року, наступного за звітним, командир за належністю 

до підрозділів координації внутрішнього контролю у Збройних Силах подає звіт 

про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в розрізі елементів 

внутрішнього контролю. 

 

ІV. Здійснення інформаційного обміну 

1. Для забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю 

та управління ризиками на всіх рівнях управління щороку за підпорядкованістю 

подають до військової частини А1151 інформацію, згруповану за напрямами 

відповідальних за діяльність щодо ризиків, які потребують вжиття заходів на 

вищому рівні, у тому числі шляхом  

розроблення актів законодавства, регламентів та вироблення інших заходів 

реагування. 

Військова частина А1151 аналізує надану інформацію, визначає наявність 

ризиків системного характеру та приймає рішення щодо способів реагування на 

такі ризики на своєму рівні, у разі неможливості впливу на ризики на рівні 

командування військової частини А1151 щодо таких ризиків подається за 

належністю до підрозділів координації внутрішнього контролю Генерального 

штабу та Міноборони для включення відповідних заходів до Плану управління 

ризиками Збройних Сил, Плану управління ризиками Міноборони. 

2. Порядок та терміни звітування військової частини А1151 перед 

Генеральним штабом Збройних Сил України. 

Відповідно до вимог Порядку організації в системі Міністерства оборони 

України внутрішнього контролю та управління ризиками, затвердженого 

наказом Міністерства оборони України від02 квітня 2019 року № 145, у 

військовій частині А1151встановлюються строки, порядок інформування та 

подання звітності.  

Надання пропозицій щодо управління ризиками, які потребують вирішення 

на вищому рівні, до 30 листопада подається на адресу координаторів 

внутрішнього контролю Збройних Сил та Міноборони за належністю (пропозиції 

до планів управління ризиками Збройних Сил та Міноборони, перелік 

систематичних ризиків, які потребують врегулювання на рівні відповідальних за 

діяльність). 
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Звіт про стан функціонування системи внутрішнього контролю військової 

частини А1151, подається за належністю до підрозділу координації 

внутрішнього контролю у Збройних Силах України не пізніше 01 січня року, 

наступного за звітним. 

Звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в розрізі 

елементів внутрішнього контролю військової частини А1151, подається за 

належністю до підрозділу координації внутрішнього контролю в Збройних 

Силах України не пізніше 01 січня року, наступного за звітним. 

Щоквартальний звіт про виконання плану управління ризиками в Збройних 

Силах України на поточний рік, із вказанням детальної інформації про 

виконання заходів та економічного ефекту від управління ризиками подається за 

належністю до підрозділу координації внутрішнього контролю в Збройних 

Силах України до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 грудня поточного року. 

3. Порядок та терміни звітування підпорядкованими військовими частинами 

та установами. 

Відповідно до вимог пункту 8.2.1 (абзац 4) Порядку організації в системі 

Міністерства оборони України внутрішнього контролю та управління ризиками, 

затвердженого наказом Міністерства оборони України від02 квітня 2019 року  

№ 145,у військовій  частиніА1151встановлюютьсястроки, порядок 

інформування та подання звітності, координаторами та менеджерами 

внутрішнього контролю до відділу внутрішнього контролю військової частини 

А1151:  

Терміново – доповідь про початок контрольних, інспекційних чи 

аудиторських заходів (доповідь повинна містить інформацію: назва органу, 

установи, організації, якими проводиться захід; назва контрольного 

(аудиторського заходу); термін проведення);  

Щомісячно до 20 числа (за наявності порушень, виявлених у ході 

контрольних, інспекційних чи аудиторських заходів) – витяг з розділу ІІ плану 

моніторингу внутрішнього контролю, що відтворює стовбці та графи щодо 

виявлених проведеними заходами порушень та вжиті заходи по усуненню 

виявлених порушень. Витяги надаються до повного усунення виявлених 

порушень, виконання аудиторських пропозицій та рекомендацій (при усуненні 

порушень контрольних, інспекційних заходів до витягу додаються копії 

доповідей про усунення порушень; за аудиторськими заходами до витягу 

додаються копії листів про проведення моніторингу усунення виявлених 

порушень територіальним управлінням внутрішнього аудиту за належністю); 

Щоквартально до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня, 15 грудня, звіт про 

виконання плану управління ризиками у Збройних Силах України на відповідний 

рік (форма звіту визначена у вихідному від 01.03.2019№ 154/182/11); 

 Щорічно до 31 жовтня витяг з плану моніторингу внутрішнього контролю, 

що відтворює стовбці та графи розділу І щодо ризиків, які потребують вжиття 

заходів на вищому рівні; 
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5. Щорічно до 30 листопада звіт про стан функціонування системи 

внутрішнього контролю (за формою визначеною додатком 10  Порядку 

організації в системі Міністерства оборони України внутрішнього контролю та 

управління ризиками, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 

02 квітня 2019 року № 145).  

 

V. Здійснення моніторингу 

1. Моніторинг у військовій частині А1151 здійснюється як постійний процес 

проведення оцінки якості функціонування системи внутрішнього контролю та 

управління ризиками. Інформація про недоліки функціонування внутрішнього 

контролю надається командиру. Моніторинг забезпечує повне виконання 

рекомендацій і пропозицій для усунення наявних та попередження можливих 

недоліків системи внутрішнього контролю. 

2. Порядок здійснення моніторингу під час поточної діяльності військової 

частини А1151. 

Менеджер внутрішнього контролю та координатор внутрішнього контролю 

здійснюють моніторинг ризикових процесів визначених планом управління 

ризиками військової частини А1151 та здійснюють корегування плану 

моніторингу за результатами контрольних заходів Головної інспекції 

Міністерства оборони України, Внутрішнього аудиту та решти контрольних  

заходів не пізніше ніж три робочих дні після отримання актів або довідок 

контрольних заходів.  

Безпосереднє виконання плану моніторингу внутрішнього контролю  

покладається на менеджера внутрішнього контролю, а нагляд за їх виконанням у 

підпорядкованих установах здійснюється координаторами внутрішнього 

контролю.  

За результатами виконання заходів плану моніторингу ВК менеджер ВК 

надає доручення (вказівки) щодо усунення виявлених недоліків функціонування 

ВК керівникам відповідних підрозділів, служб за напрямами діяльності або 

окремим виконавцям не пізніше наступного дня після завершення відповідного 

заходу моніторингу. 

За результатами виконання плану моніторингу ВК та виявлених недоліків 

командиром приймаються рішення щодо перегляду окремих неефективних 

заходів контролю, уточнення плану управління ризиками, а також (за 

необхідності) надаються пропозиції координаторам ВК за підпорядкованістю 

щодо необхідності реагування на ризики, які перебувають у компетенції 

військової частини А1151, у тому числі щодо систематичних ризиків. 

Моніторинг виконання плану управління ризиками здійснюється 

координатором ВК. 

Моніторинг за функціонуванням ВК та управління ризиками у військовій 

частині А1151 та підпорядкованих військових частинах, установах  покладається 

на координатора ВК та менеджера ВК в межах наданих повноважень. 

3. Строки і порядок розробки плану моніторингу ВК 

З метою повного та своєчасного виконання процедур ВК командир 

організовує розроблення плану моніторингу внутрішнього контролю військової 
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частини А1151. Вихідними даними для формування зазначеного плану є 

інформація з реєстру ризиків (бази даних з управління ризиками), плану 

управління ризиками, рекомендації та пропозиції, надані за результатами 

внутрішніх аудитів та контрольних заходів, та прийняті рішення щодо способів 

реагування на ризики, установлені заходи контролю. 

План моніторингу розробляється після затвердження плану управління 

ризиками та складання реєстру ризиків не пізніше трьох робочих днів.  

Уточнення плану моніторингу здійснюється після отримання актів та 

довідок внутрішніх аудитів, контрольних заходів, та прийнятих рішень щодо 

способів реагування на ризики на протязі одного робочого дня після їх отримання.  

Окремий розділ плану моніторингу внутрішнього контролю військової 

частини А1151 передбачає  щоквартальний моніторинг усунення порушень та 

виконання пропозицій (рекомендацій), внесених командиру та керівникам 

структурних підрозділів військової частини А1151, у ході контрольних заходів, 

проведених внутрішніми комісіями, Головною інспекцією Міністерства оборони 

України, підрозділами внутрішнього аудиту та органами державного 

фінансового контролю. 
4. Строки і порядок здійснення моніторингу ВК та стану усунення недоліків 

виявлених у ході контрольних, інспекційних та аудиторських заходів. 
По завершенні контрольних заходів, внутрішніх аудитів та наданих за їх 

результатами рекомендацій (пропозицій) менеджером внутрішнього контролю 
спільно з робочою групою з оцінки ризиків аналізуються слабкі місця 
внутрішнього контролю, здійснюється перегляд неефективних заходів 
контролю, складаються плани усунення недоліків, вносяться зміни до реєстру 
ризиків та плану управління ризиками, уточнюються план моніторингу 
внутрішнього контролю. 

Координатор внутрішнього контролю здійснює збір та узагальнення 
розділів 2 планів моніторингу внутрішнього контролю підпорядкованих 
військових частин, уточнених за результатами контрольних заходів та  здійснює 
нагляд за їх виконанням. 

Зазначений моніторинг здійснюється у військовій частині А1151 до повного 
усунення виявлених порушень та виконання пропозицій та аудиторських 
рекомендацій. 

5. Строки і порядок інформування менеджера внутрішнього контролю про 
ризики (події), які можуть виникнути під час діяльності військової частини 
А1151, виявлені в ході виконання повсякденної діяльності. 

Постійний моніторинг здійснюється в ході повсякденної діяльності 
військової частини А1151 та передбачає управлінські, наглядові та інші дії 
керівників усіх рівнів та особового складу для визначення і корегування 
відхилень від встановленого порядку здійснення заходів внутрішнього контролю.  

При виявленні відхилень від встановленого порядку здійснення заходів 
внутрішнього контролю керівники всіх рівнів та особовий склад військовій 
частині А1151 негайно доповідають командиру через менеджера внутрішнього 
контролю по належності та корегують ризикові процеси, які впливають на 
виконання поставленого завдання.  
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6. Строки і порядок інформування командира про результати моніторингу 
внутрішнього контролю 

Менеджер внутрішнього контролю інформує командира про виконання 
плану моніторингу ВК та заходи, вжиті для його надійного функціонування, а 
також щодо повноти виконання пропозицій (рекомендацій), наданих за 
результатами контрольних заходів та внутрішнього аудиту щомісячно до 05 
числа поточного місяця за минулий місяць. 

Інформування здійснюється в письмовій формі. Після прийняття рішення 
командир та накладання ним резолюції із завданнями, дане інформування 
доводиться до виконавців.  

Терміни та періодичність інформування із зазначених питань 
встановлюються командиром та може змінюватися. 

 

 
Командир військової частини А1151 
полковник         Руслан БУРТОВИЙ 
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

        Н А К А З 
 

              КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А1151 

 

 

__________________                        Одеса                        №_____________ 

 

 

Про визначення менеджера 

внутрішнього контролю у 

військовій частині А1151 
 

 

З метою організації належного функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками, відповідно до п. 8.1.4 Порядку організації в 

системі Міністерства оборони України та Збройних Силах України внутрішнього 

контролю та управління ризиками, затвердженого наказом Міністерства оборони 

України від 02 квітня 2019 року № 145, наказую: 

 

 

1. Для здійснення координації управління ризиками, моніторингу та оцінки 

функціонування системи внутрішнього контролю у військовій частині А1151 

визначити менеджером внутрішнього контролю першого заступника командира 

військової частини А1151. 
 

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 

 

 
Командир військової частини А1151 
полковник                       Руслан БУРТОВИЙ  

08.06.2019 168/АГЧ 

Додаток 3 

до Методичного посібника з організації 

внутрішнього контролю та управління ризиками 

(пункт 2) 
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

        Н А К А З 
 

              КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А1151 

 

 

__________________                        Одеса                        №_____________ 
 
 

Про створення у військовій частині 

А1151 робочої групи з оцінки 

ризиків  

 

 
З метою організації належного функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками, відповідно до Порядку організації в системі 
Міністерства оборони України та Збройних Силах України внутрішнього 
контролю та управління ризиками, затвердженого наказом Міністерства оборони 
України від02 квітня 2019 року  № 145, наказую: 
 

1. Для здійснення ідентифікації ризиків та оцінки ймовірності їх 

виникнення, їх вплив на досягнення визначених військовою частиною А1151 

цілей, призначити робочу групу з оцінки ризиків військової частини А1151 у 

складі: 

голова робочої групи з оцінки ризиків –перший заступник командира 

військової частини А1151капітан 1 рангу Хмельницький О.Л.; 

члени робочої групи з оцінки ризиків: 

заступник начальника управління оборонного планування військової 

частини А1151 капітан 1 рангу Мазепа С.І.; 

начальник відділу захисту інформації – заступник начальника управління 

охорони державної таємниці військової частини А1151 капітан 1 рангу 

Сірко В.А.; 

заступник начальника відділу планування командного центру військової 

частини А1151 капітан 1 рангу Полуботко Д.Ю.; 

начальник відділу комплектування – заступник начальника управління 

персоналу штабу військової частини А1151 капітан 1 рангу Чуб С.М.;  
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начальник відділу організації морально-психологічного забезпечення –  

заступник начальника управління морально-психологічного забезпечення 

військової частини А1151 капітан 1 рангу Борщ І.В.; 

заступник начальника управління бойової підготовки військової 

частини А1151 капітан 1 рангу Кошка О.О.; 

начальник відділу підготовки морської авіації – заступник начальника 

управління морської авіації військової частини А1151 полковник Бульба В.В.; 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-

економічного управління військової частини А1151 полковник Смоляр Ю.М.; 

начальник відділу документального забезпечення та контролю 

адміністративного управління військової частини А1151 капітан 2 рангу 

Заболотько В.М.; 

начальник відділу організаційних заходів – заступник начальника 

управління оборонного планування військової частини А1151 капітан 2 рангу 

Скоропадський В.О.; 

заступник начальника юридичної служби військової частини А1151 

підполковник юстиції Розумовський Є.В.; 

начальник відділу планування розвідки – заступник начальника 

розвідувального управління військової частини А1151 капітан 2 рангу  

Орлик Ю.П.; 

офіцер морської інженерної служби управління оперативного (бойового) 

забезпечення штабу військової частини А1151 підполковник Борковський О.М.; 

начальник служби військових сполучень тилу логістики військової 

частини А1151 капітан 2 рангу Гоголь І.С.; 

старший офіцер медичної служби військової частини А1151 підполковник 

медичної служби Самойлович Т.М.; 

начальник відділу замовлень морської зброї, РТО та навігаційної техніки 

управління кораблебудування військової частини А1151 капітан 2 рангу 

Дорошенко В.В.; 

начальник організаційно-планового відділу – заступник начальника 

зв’язку управління зв’язку та інформаційних систем штабу військової 

частини А1151 капітан 2 рангу Апостол Б.В.; 

старший офіцер служби військ відділу безпеки військової служби 

військової частини А1151 капітан 2 рангу Брюховецький О.М.; 

офіцер групи експлуатації безпілотних авіаційних комплексів озброєння 

логістики військової частини А1151 капітан Виговський Б.І. 

 

2. Голові робочої групи з оцінки ризиків організувати роботу щодо: 

оцінки ризиків та ідентифікації ризиків, визначення причин їх виникнення 

та можливого впливу на досягнення визначених військовій частині А1151 цілей; 

визначення ступеня ризиків на основі експертних висновків робочої  
групи з оцінки ризиків за критеріями ймовірності та їх впливу на здатність 

військової частини А1151 досягати визначені стратегічні та операційні цілі. 
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Створення бази даних з управління ризиками. 

 

3. Начальникам управлінь, відділів, груп та служб військової 

частини А1151 у своїй повсякденній діяльності здійснювати:  

збір, систематизацію та аналіз інформації щодо проведеної в 

підпорядкованому структурному підрозділі ідентифікації та оцінки ризиків;  

визначення горизонту ризиків для якісного планування строків виконання 

заходів щодо реагування на них; 

формування та періодичне оновлення бази даних з управління ризиками. 

 

4. Менеджеру внутрішнього контролю військової частини А1151 

здійснити:  

збір, систематизацію та аналіз інформації щодо проведеної у військовій 

частині А1151 ідентифікації та оцінки ризиків;  

узагальнення реєстру ризиків та бази даних з управління ризиками. 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 

 
Командир військової частини А1151 
полковник               Руслан БУРТОВИЙ 

Продовження додатку 4 
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