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ПЕРЕДМОВА 

 

Доктрина з фінансового забезпечення військ (сил) в операціях 

об’єднаних сил (далі – Доктрина) розроблена робочою групою офіцерів 

Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України, 

погоджена із заінтересованими структурними підрозділами Апарату 

Головнокомандувача, Генерального штабу Збройних Сил України та іншими 

органами військового управління Збройних Сил України.  

Доктрина розроблена з метою формування концептуального підґрунтя 

фінансового забезпечення в ході застосування військ (сил) в операціях 

об’єднаних сил. 

Ця Доктрина складається з чотирьох розділів та визначає основні 

положення щодо фінансового забезпечення військ (сил) в операціях 

об’єднаних сил.  

Усі питання, що стосуються цієї Доктрини, надсилати до Фінансового 

управління Генерального штабу Збройних Сил України за такими адресами: 

03168, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6, Фінансове управління 

Генерального штабу Збройних Сил України, АСУ “Дніпро” a-fu@dod.ua,  

АСУ “СЕДО-М” – індекс 305 (контактні телефони розробників для надання 

зауважень та пропозицій – (044) 235-42-41, 221-46). 
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ВСТУП 

 

Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території  

України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, збройна агресія 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях стали справжнім 

випробуванням здатності Збройних Сил України та інших складових сил 

оборони України виконувати завдання щодо захисту країни. 

У ході застосування військ (сил) Збройних Сил України, інших 

складових сил оборони виникає необхідність у: 

оперативній постановці на фінансове забезпечення до відповідних 

військових організаційних структур формувань, створених відповідно до 

схеми мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, а також тих 

військових організаційних структур, які будуть виконувати визначені 

завдання у відриві від місць постійної дислокації;  

здійсненні централізованого фінансового забезпечення військових 

організмів, які з об’єктивних причин не зможуть обслуговуватися в органах 

Державної казначейської служби України; 

формуванні розрахункових потреб для виконання завдань Збройними 

Силами України та іншими складовими сил оборони України. 

Це зумовило необхідність уточнення існуючої системи фінансового 

забезпечення військ (сил) під час ведення бойових дій.  

Доктрина розроблена на основі Правил організації фінансового 

забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних Сил України 

та Державної спеціальної служби транспорту, Порядку визначення 

розрахункових потреб Збройних Сил України, інших складових оборони в 

інтересах опрацювання Основних показників планування оборони держави,  та 

визначає сучасні погляди й підхід щодо організації фінансового забезпечення 

військ (сил) в операціях об’єднаних сил, що надасть можливість оперативно 

(швидко) використовувати теорію у різних умовах обстановки. 

Доктрина ґрунтуються на досвіді застосування з’єднань і частин 

(підрозділів) різних видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил 

України, інших складових сил оборони, зі складу угруповань об’єднаних сил, 

набутому в ході проведення антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей,  

а також принципах і підходах до проведення операцій, прийнятих у країнах – 

членах НАТО. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Позначка 

військової 

публікації 

 

Повне найменування військової публікації 

 

1 2 

 а. Правила організації фінансового забезпечення військових 

частин, установ, організацій Збройних Сил України  

та Державної спеціальної служби транспорту, затверджені 

наказом Міністерства оборони України від 22.05.2017 року  

№ 280 (у редакції наказу Міністерства оборони України  

від 14.02.2020 № 44) 

 б. Порядок визначення розрахункових потреб Збройних Сил 

України, інших складових оборони в інтересах опрацювання 

Основних показників планування оборони держави, 

затверджений наказом Генерального штабу Збройних Сил 

України від 04.08.2020 року № 72 

 

 

  



6 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

органу військового управління, військової частини (установи) зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 

Бюджетні кошти – належні відповідно до законодавства надходження 

бюджету та витрати бюджету. 

Головний виконавець – орган військового управління чи структурний 

підрозділ органу військового управління, визначений відповідальним за 

проведення розрахунків та визначення певного виду потреб. 

Грошове забезпечення – гарантована державою винагорода, яка 

визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, 

інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і 

вченого звання військовослужбовця, тощо. 

Головний розпорядник бюджетних коштів – Міністерство оборони 

України в особі Міністра оборони України, яке відповідно до Бюджетного 

кодексу України отримує повноваження шляхом встановлення бюджетних 

призначень. 

Забезпечувальний фінансовий орган – фінансовий орган головного 

розпорядника коштів або розпорядника коштів другого рівня, до мережі якого 

належать розпорядники коштів третього рівня. 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку 

орган військового управління, військова частина (установа) виплачує 

працівникові (державному службовцю)  за виконану ним роботу. 

Кошторис – основний плановий фінансовий документ органу 

військового управління, військової частини (установи), яким на бюджетний 

період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення 

платежів для виконання органом військового управління, військовою 

частиною (установою) своїх функцій та досягнення результатів, визначених 

відповідно до бюджетних призначень. 

Мережа розпорядника коштів – згрупована відповідно до 

законодавства головним розпорядником коштів (розпорядником нижчого 

рівня, що має власну мережу) інформація щодо розпорядників коштів нижчого 

рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або 

діяльність яких координується ним. 

Потреба – це різниця між необхідними та наявними ресурсами 

(людськими, матеріальними, фінансовими, а також послугами), що 

використовуються для належного виконання завдань Збройними Силами 

України та іншими складовими сил оборони за ймовірними сценаріями 

виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру. 

 

Розпорядник бюджетних коштів – орган військового управління, 

військова частина (установа) в особі її керівника, уповноважена на отримання 
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бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат 

бюджету. 

Фінансове господарство військової частини – сукупність процесів 

щодо управління фінансовими ресурсами, які є в розпорядженні військової 

частини, з метою виконання покладених на неї завдань. 

Фінансова дисципліна – це обов’язкове для всіх посадових осіб  

військової частини дотримання встановлених і діючих правил і норм ведення 

військового і фінансового господарства. 

Фінансове забезпечення – система заходів, що включає фінансове 

планування, отримання, зберігання, економне, ефективне і цільове 

використання коштів відповідно до вимог чинного законодавства України, 

організацію обліку та звітності з метою виконання військовою частиною 

покладених на неї завдань. 

Фінансовий орган – фінансово-економічна служба (управління, відділ 

тощо) військової частини, відділ фінансового забезпечення військового 

комісаріату. 

Інші терміни, які використовуються у цій Доктрині, вживаються у 

значеннях, наведених у законодавчих та інших нормативно-правових актах, 

нормативних актах (наказах) Міністерства оборони України, 

Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних 

Сил України. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

У цій Доктрині умовні позначення та скорочення не застосовуються. 
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1. ЗАМИСЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В ОПЕРАЦІЯХ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 
 

1.1.Усі операції за своєю сутністю та змістом є об’єднаними та ведуться 
угрупованнями об’єднаних сил. 

Фінансове забезпечення з’єднань і частин (підрозділів) різних видів та 
окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, інших складових сил 
оборони, зі складу угруповань об’єднаних сил, покладається на фінансові 
органи, де вони перебувають на фінансовому забезпеченні, та здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету України через органи Державної 
казначейської служби України в порядку, встановленому на мирний час,  
з урахуванням особливостей бюджетного законодавства. 

 
1.2. Військовим частинам (установам), які дислоковані в операційній 

зоні (районі) та не мають можливості обслуговуватись в органах Державної 
казначейської служби України, фінансування припиняється. 

Потреби таких військових частин забезпечуватимуться централізованим 
порядком, а саме: 

на грошове забезпечення та заробітну плату – через військові частини 
(установи), визначені відповідним рішенням керівника фінансового органу 
головного розпорядника коштів (розпорядника коштів другого рівня); 

на інші види матеріально-технічного забезпечення – через військові 
частини (установи), визначені центральними службами забезпечення 
відповідно до закріпленої номенклатури. 

Виплата грошового забезпечення та заробітної плати здійснюватиметься 
безготівковим порядком шляхом зарахування на спеціальні карткові рахунки, 
відкриті в установі банку. 

 
1.3. У разі неможливості отримання військовослужбовцем грошового 

забезпечення під час участі в бойових діях та операціях грошове забезпечення 
за його рапортом виплачується членам сім’ї, визначеним у пункті 6 статті 9 
Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей” (посилання а): 

готівкою (через касу військової частини); 
поштовим переказом (з оплатою цих послуг за рахунок військової 

частини); 
зарахуванням на спеціальний картковий рахунок, відкритий в установі 

банку. 
 

1.4. Під час здійснення заходів щодо фінансового забезпечення 

відповідні посадові особи військової частини (установи) керуються 

Бюджетним кодексом України, законами України, постановами Верховної 

Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, 

нормативними актами Національного банку України, Міністерства оборони 

України та іншими відомчими актами складових сил оборони. 
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1.5. Організація та формування розрахункових потреб для виконання 

завдань Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони, 

послідовність роботи структурних підрозділів Генерального штабу Збройних 

Сил України, інших органів військового управління Збройних Сил України, 

органів управління інших складових сил оборони України у зазначеній сфері, 

здійснюється відповідно до вимог Порядку визначення розрахункових потреб 

Збройних Сил України, інших складових оборони в інтересах опрацювання 

Основних показників планування оборони держави. 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В ОПЕРАЦІЯХ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

 

2.1. Основними завданнями фінансового забезпечення є: 

організація фінансового господарства у військових частинах 

(установах), що розгортаються і формуються та мають штатні фінансові 

органи; 

фінансове забезпечення потреб військових частин поза межами пунктів 

постійної дислокації; 

здійснення централізованих розрахунків за товари, роботи та послуги в 

інтересах військових частин (підрозділів), що залучаються до проведення 

операції; 

своєчасна та повна виплата грошового забезпечення 

військовослужбовцям та заробітної плати працівникам та інших, 

передбачених їм законодавством виплат; 

організація планування та визначення потреби в ресурсах для 

забезпечення діяльності військової частини, ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання встановленої законодавством звітності; 

дотримання встановленого законодавством порядку придбання 

матеріальних цінностей та послуг за бюджетні кошти; 

суворе дотримання фінансової дисципліни; 

законне, ефективне, цільове використання коштів та правильне 

документальне оформлення фінансово-господарських операцій. 

 

2.2. Загальний порядок дій під час формування розрахункових потреб 

передбачає послідовне виконання таких завдань (посилання б): 

аналіз вихідних даних для формування розрахункових потреб; 

розподіл відповідальності за формування переліку розрахункових 

потреб; 

визначення загальної структури та переліку розрахункових потреб; 

формування та уточнення Загальної матриці розрахункових потреб 

Збройних Сил України та інших складових сил оборони; 

методичне забезпечення розрахунків потреб у ресурсах для підготовки 

та виконання завдань з відсічі збройної агресії; 

постановка завдань головним виконавцям на проведення розрахунків; 



11 

проведення розрахунків за напрямами формування розрахункових 

потреб; 

організація та здійснення взаємодії з питань формування розрахункових 

потреб; 

розгляд та затвердження узагальнених розрахункових потреб. 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В ОПЕРАЦІЯХ 

ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

 

3.1. Ефективне управління фінансовим забезпеченням здійснюється за 

допомогою механізму взаємовідносин військової частини (установи), 

фінансових органів та забезпечувальних фінансових органів у процесі 

організації і ведення фінансового господарства. 

 

3.2. Система організації фінансового забезпечення являє собою 

взаємозв’язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів, які 

забезпечують розроблення і прийняття управлінських рішень з окремих 

напрямів його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати 

цих рішень.  

 

3.3. Управління системою фінансового забезпечення з’єднань і частин 

(підрозділів) різних видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил 

України, які залучаються до проведення операцій об’єднаних сил, 

здійснюється за схемою: 

головний розпорядник бюджетних коштів за кошторисом Міністерства 

оборони України – Міністр оборони України; 

розпорядники коштів нижчого рівня (далі – розпорядники коштів 

другого рівня) – командувачі (начальники) видів Збройних Сил України, 

окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, інших органів військового 

управління (крім військових комісаріатів), Голова Адміністрації Державної 

спеціальної служби транспорту України, які включені до мережі головного 

розпорядника коштів; 

розпорядники коштів нижчого рівня (далі – розпорядники коштів 

третього рівня) – командири військових частин, які включені до мережі 

головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника коштів другого 

рівня. 

 

3.4. Керівники зазначених органів військового управління та командири 

військових частин здійснюють керівництво системою фінансового 

забезпечення та фінансово-господарською діяльністю через підпорядковані їм 

фінансові органи. 
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3.5. З метою фінансового забезпечення військ (сил) Міністр оборони 

України, як головний розпорядник бюджетних коштів, визначає мережу 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Включення військової 

частини до мережі розпорядника бюджетних коштів здійснюється на підставі 

рішень керівника фінансового органу головного розпорядника коштів та 

розпорядника коштів другого рівня. 
 

3.6. У разі змін оперативної обстановки та виникнення загрози зриву 

обслуговування органами Державної казначейської служби України 

військових частин (установ), дислокованих в операційній зоні (районі), за 

рішенням відповідного розпорядника бюджетних коштів (забезпечувального 

фінансового органу) припиняється фінансування цих військових частин 

(установ). Вони зараховуються на фінансове забезпечення до військових 

частин (установ), які обслуговуються іншими органами Державної 

казначейської служби України. 

 

3.7. Командир військової частини, дислокованої в операційній зоні 

(районі) та зарахованої на фінансове забезпечення до військової частини – 

розпорядника коштів третього рівня, організовує своєчасне оформлення 

та подання розпоряднику коштів усіх документів, необхідних для здійснення 

належного фінансового забезпечення військової частини. 

 

3.8. Первинні документи, розрахунки, заявки на кошти, платіжні 

доручення, грошові атестати військовослужбовців, розрахунково-платіжні 

відомості на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної 

плати працівникам та інші виплати підписують посадові особи розпорядника 

коштів та посадові особи (командир та інша, визначена командиром, 

відповідальна посадова особа) військової частини, яка перебуває на 

фінансовому забезпеченні. 

 

3.9. Фінансове забезпечення проведення операцій об’єднаних сил 

здійснюється з дотриманням таких принципів: 

високого ступеня концентрації фінансових ресурсів на виконання 

пріоритетних програм (завдань); 

об’єктивних обґрунтувань та розрахунків, що здійснюються відповідно 

до затверджених методик і правил; 

відповідності порядку фінансового забезпечення характеру покладених 

завдань;  

використання бюджетних коштів тільки на цілі, визначені паспортами 

бюджетних програм та бюджетними асигнуваннями;  

під час прийняття рішень щодо складання та затвердження кошторисів 

усі учасники процесу фінансового забезпечення мають прагнути досягнути 

запланованих цілей із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів і 

досягнення максимального результату щодо їх використання; 
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відповідності державним вимогам у сфері бюджетного законодавства та 

казначейського виконання кошторисів бюджетних установ, що означає 

застосування єдиних загальнодержавних норм і правил у процесі фінансового 

забезпечення військової частини, дислокованої в операційній зоні (районі); 

відповідальності кожного учасника процесу фінансового забезпечення на 

кожній стадії бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність; 

здійснення фінансової діяльності в суворо впорядкованій, послідовній, 

збалансованій формі при детальному закріпленні процедур щодо порядку руху 

документів і коштів. 

 

3.10. Централізована оплата товарів, робіт і послуг у процесі матеріально-

технічного забезпечення військ здійснюється відповідно до Порядку розподілу 

та доведення до військ виділених асигнувань, здійснення централізованої 

оплати товарів і послуг у Міністерстві оборони України, який регламентує 

порядок дій відповідальних, визначених за формування і виконання бюджетних 

програм (підпрограм) Міністерства оборони України, щодо централізованої 

оплати. 

 

3.11. Роботу з визначення потреб сил оборони України організовує 

Генеральний штаб Збройних Сил України (посилання б). 
 
3.12. Для визначення загальної структури та переліку розрахункових 

потреб відпрацьовується Загальна матриця розрахункових потреб Збройних 
Сил України, інших складових сил оборони (посилання б). 

 

3.13. Практичне виконання заходів щодо формування розрахункових 

потреб передбачає проведення розрахунків з використанням відповідних 

методик (методичних рекомендацій) визначення розрахункових потреб у 

ресурсах для підготовки та виконання завдань з відсічі збройній агресії 

(посилання б). 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В ОПЕРАЦІЯХ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

 

4.1. Розпорядники бюджетних коштів реалізують свої функції таким 

чином: 

головний розпорядник – через Департамент фінансів Міністерства 

оборони України; 

розпорядники коштів другого рівня – через фінансово-економічні 

управління командувань видів Збройних Сил України, командувань окремих 

родів військ (сил) Збройних Сил України, інших органів військового 

управління, управління фінансово-економічної діяльності Адміністрації 

Державної спеціальної служби транспорту; 
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розпорядники коштів третього рівня – через фінансові органи 

військових частин. 

 

4.2. Взаємодія у процесі фінансового забезпечення здійснюється: 

головного розпорядника коштів з розпорядниками коштів нижчого  

рівня – відповідно до Положення про забезпечувальний фінансовий орган; 

Департаменту фінансів Міністерства оборони України зі структурними 

підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних 

Сил України – відповідно до Порядку розподілу та доведення до військ 

виділених асигнувань, здійснення централізованої оплати товарів і послуг у 

Міністерстві оборони України; 

Збройних Сил України з іншими військовими формуваннями і 

правоохоронними органами, утвореними відповідно до законодавства 

України, що залучаються до участі в операції – на етапі визначення потреби в 

коштах, силах і засобах для проведення операції – шляхом подання 

відповідних розрахунків потреб у коштах до Генерального штабу Збройних 

Сил України. Фінансове забезпечення підрозділів інших військових 

формувань здійснюється у порядку визначеному нормативно-правовими 

актами України та нормативними актами цих формувань; 

Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних 

органів з банківськими установами у процесі здійснення розрахунків з 

особовим складом – відповідно до укладених договорів обслуговування; 

розпорядника коштів нижчого рівня (військова частина, установа) з 

військовою частиною, яка зарахована до нього на фінансове забезпечення – 

відповідно до Положення про спільне фінансове господарство військової 

частини Збройних Сил України; 

розпорядників коштів усіх рівнів з органами Державної казначейської 

служби України – відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку 

казначейського обслуговування державного бюджету за витратами та 

укладених договорів на розрахунково-касове обслуговування. 

 

4.3. Загальна відповідальність за організацію та здійснення взаємодії з 

питань формування розрахункових потреб покладається на Генеральний штаб 

Збройних Сил України (посилання б). 

 

 

Начальник Фінансового управління  

Генерального штабу Збройних Сил України 

полковник                                                                                           Юрій ГУЛАЙ 
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України, інших складових оборони в інтересах опрацювання Основних 

показників планування оборони держави, затверджений наказом Генерального 

штабу Збройних Сил України від 04.08.2020 № 72. 

11. Тимчасовий порядок оформлення військових публікацій у 

Збройних Силах України, затверджений наказом Генерального штабу 

Збройних Сил України від 26.12.2018 № 460,  ВКДП  1- 0(03).01. 
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ДЛЯ ЗАМІТОК 
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