
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського проводить військову підготовку фахівців за 

програмою  офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “Фінансове 

забезпечення і економіка діяльності військ (сил)”. 

Навчання триває 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день 

на тиждень). 

До військової підготовки студентів з військово-облікової спеціальності 

“Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ (сил)” залучаються 

студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за наступними 

спеціальностями: 0501 “Економічна теорія”, 0503 “Міжнародна економіка”, 0504 

“Економіка підприємства”, 0505 “Управління персоналом та економіка праці”, 

0507 “Маркетинг”, 0508 “Фінанси і кредит”, 0509 “Облік і аудит”, 0510 

“Товарознавство і торговельне підприємство”, 0601 “Менеджмент” та громадяни 

України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче “бакалавра”, за 

вказаними спеціальностями. 

Фінансове забезпечення організовується і здійснюється з метою: 

- ефективного ведення фінансового господарства військової частини в 

мирний час та особливий період; 

- проведення розрахунків з грошового забезпечення (заробітної плати) з 

особовим складом військової частини, організації та здійснення 

відповідних утримань і відрахувань згідно чинного законодавства. 

Фінансове забезпечення передбачає виконання задач, що стоять перед 

військовою частиною в області фінансового господарства посадовими особами, 

які власними силами здатні: 

- організовувати та вести фінансове господарство військової частини, 

облік активів військової частини та джерел їх утворення; 

- організовувати складання і подання звітності, проводити аналіз її 

показників;  



- організовувати та здійснювати нарахування, виплату грошового 

забезпечення (заробітної плати) та інших належних виплат особовому 

складу військової частини; 

- проводити перевірку фінансово-господарської діяльності, цільового та 

ефективного використання бюджетних коштів та збереження готівки, 

матеріальних засобів, економного використання фінансових та 

матеріальних ресурсів, виконання планових завдань, ведення 

бухгалтерського обліку та складання звітності, своєчасного 

відшкодування заподіяних збитків, правильність списання нестач 

матеріальних цінностей з обліку; 

- здійснювати планування фінансового забезпечення військової частини 

на рік та організовувати його виконання. 

У разі потреби випускники кафедри військової підготовки, за наказом 

Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової 

служби осіб офіцерського складу, або, за їх бажанням, можуть бути прийняті на 

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на одну із посад: 

- заступник начальника фінансового органу військової частини. 

Наступні та суміжні посади при проходженні додаткової підготовки у 

військових навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах: 

- начальник фінансового органу військової частини; 

- офіцер оперативно-тактичного рівня (під час проходження військової 

служби у встановленому порядку). 

Фінансове забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних 

сил України – 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.  


