
Unclassified

Програма менеджерів внутрішнього 

контролю

“Побудова культури, спрямованої на підзвітність шляхом 

постійного вдосконалення бізнес-процесів”

Семінар зі стратегічного планування



Unclassified

 Програма менеджерів внутрішнього контролю (ПМВК) 

- чому і як?

 План дій!

 Додатки

2



Unclassified

Федеральний закон про фінансову

чесність менеджерів від 1982 р. (FMFIA)

Оновлена директива Адміністративно-

бюджетного управління А-123 

Федеральний закон про вдосконалення
фінансового управління від 1996 р. / 

Директива Адміністративно-бюджетного 
управління A-127

 Вимагає від відомств встановлення, 

підтримання та відстоювання

ефективності внутрішнього контролю 

над діяльністю та дотримання законів

та регуляторних актів

 Включає відповідальність керівництва за 

внутрішній контроль над фінансовою 

звітністю.

Закон про високих фінансових

чиновників від 1990 року (CFO Act) 

Підтримується 
нормативними 

вимогами

 Зобов'язує високих фінансових чиновників 

відомств розробляти та підтримувати 

інтегровану систему бухгалтерського обліку 

та фінансового управління відомства, 

включаючи фінансову звітність та 

внутрішній контроль.

 Зобов'язує відомства підтримувати 

інтегровані системи управління фінансами, 

що відповідають вимогам Федеральних 

систем, Федеральним стандартам 

фінансової звітності та бухгалтерським 

книгам стандарту США на рівні транзакції.

Кінцева мета - це не фінансова звітність, що підлягає аудиту, а культура, яка сприяє 

безперервному поліпшенню бізнес-процесів - що призведе до досягнення та збереження точної, 

своєчасної та повної фінансової інформації.



Unclassified

•Ставка на аудиторів

•Наслідок - Пом'якшення
ризику після негативного 
впливу на місію

Минуле
Перевірка та повідомлення про ризик –

“Паперова круговерть”

•Ставка на внутрішню 
компетентність

•Наслідок - Виявлення та 
пом'якшення проявів 
неефективності перед тим, як 
мав місце негативний вплив 
на командування

Майбутнє
Перевірка та повідомлення про ризик -

частина культури компоненту – Додана 
вартість

І що? 

 Обмежене охоплення

 Акцент на Вимогах

 Одне питання за раз

 Охоплення всіх 

функцій

 Акцент на 

найефективніших 

способах виконати 

вимоги

 Щоденна перевірка

 Акцент на фінансовій звітності, що підлягає аудиту!

 Як ми зменшуємо ризик для компоненту? - Ризик означає "потенційну можливість, що

обрана дія чи діяльність призведе до втрат"

 Втрати: життя, кошти, репутація (збентеження), своєчасність, точність, безпека, 

приватність і повнота

 Якщо Ви покладаєтесь на зовнішній аудит у визначенні та повідомленні про недоліки 

контролю - це вже запізно (наприклад, збентеження та негативний вплив на місію). 4
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Історичний підхід - реагує на події, що вже відбулися (що 

хоче почути керівництво)

Теперішній підхід - працює на випередження (що треба почути 

керівництву)

Ставка на зовнішніх 

аудиторів 

Акцент на часових 

рамках та 

форматах

“Паперова 

круговерть”

Самостійне 

звітування –

карається, а не 

заохочується

Опора на ресурси 

всередині 

компоненту
Акцент на ризику

Звіт 

підкріплюється 

документацією 

процесу ПМВК

Самостійне 

звітування –

заохочується, а не 

карається

• Опора на Рахункову 

палату США, Офіс 

генерального інспектора 

Міністерства оборони 

США та служби 

військового аудиту для 

виявлення суттєвих 

недоліків внутрішнього 

контролю.

• Відвертість не є частиною 

культури, тобто "групове 

мислення". Загроза 

відплати за ініціативне 

повідомлення "поганих 

новин". 

• Відфільтрована комунікація

• Оцінка, яку отримує 

компонент, базується на 

своєчасності подання 

звітів про діяльність та 

дотриманні формату, а 

не на суті вмісту.

• Нарощування обсягів 

подачі звітів про 

діяльність має місце за 

кілька тижнів до 

дедлайну подачі на 

противагу поточній 

цілорічній діяльності.

• Опора на експертів-

резидентів в аналізі 

оцінюваних факторів 

для виявлення суттєвих 

недоліків внутрішнього 

контролю.

• Розвиток "культури 

поваги до витрат"

• Винагородження 

самостійного звітування 

всіх рівнів організації 

щодо потенційних 

ризиків для місії та 

рекомендацій щодо 

пом'якшення наслідків.

• Визначення ризику, його 

оцінка та фокусування на 

найбільших ризиках, які 

можуть вплинути на 

організацію, виходячи з 

документації сегменту бізнес-

процесів та процедур.

• Розробка звіту про 

діяльність протягом 

всього року на підставі 

згенерованої, 

проаналізованої та 

узгодженої всередині 

організації документації.
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• Зосередження уваги на пріоритетах місії -

на основі фінансових та операційних 

ризиків

• Розвиток культури безперервного 

операційного вдосконалення бізнес 

процесів - як?

• Особистий приклад (налаштованість) 

керівництва - активна та постійна 

підтримка з боку керівництва

• Охоплення ключових операційних, 

фінансових функцій та інформаційних / 

фінансових систем - через призначення 

профільних експертів з-поміж колективу 

організації

• Формальна комунікаційна структура, яка 

поєднує вимоги місії з впровадженням 

безперервної діяльності з покращення 

бізнес-процесів

• Опора на самостійне звітування та 

об’єктивність профільних експертів щодо 

виявлення, визначення пріоритетів, 

звітування та пом'якшення фінансових та 

операційних ризиків

• Розробка та робота з операційними та 

фінансовими ризиками за допомогою 

"вимірювальних" коригувальних дій.

Основні 
принципи 
Програми 

менеджерів 
внутрішнього 

контролю 
Департаменту

Кінцевий стан речей

• Постійне вдосконалення бізнес-
процесів

• Виявлення, визначення 
пріоритетів та пом'якшення 
операційних та фінансових 
ризиків до негативного впливу 
на місію Організації

• Оцінка процесів, процедур та 
відповідних інформаційних 
систем на рівні транзакції

• Документування оцінювання 
та коригувальних дій

• Безперервна координація 
пріоритетів місії компоненту з 
визначенням пріоритетів та 
оцінкою операційних та 
фінансових ризиків.
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 Компоненти мають визначити менеджера оцінюваної одиниці (МОО), використовуючи 

штатний розпис

 Провести огляд ПМВК для МОО

 Проінформувати про обов'язки МОО щодо тренінгів, комунікації та документування, також 

пов'язаних результатів

 Визначити функціональні області та зони відповідальності за управлінський контроль

 Перевірити пріоритети та занепокоєння Командувача / Директора, пов'язані з ризиком

 Отримати попередні відгуки щодо додаткових сфер ризиків, які слід включити в 

пріоритетність процесу роботи з ризиками.

 Визначити функціональні зони та менеджерів оцінюваних підрозділів, призначених для кожної 

сфери

 Брати участь у щомісячних заходах по стану справ з координатором ПМВК компоненту 

 Двостороннє спілкування щодо уніфікації ризиків з точки зору командира та 

регіональних та інших команд

 Перевіряти документацію та "наступні кроки"

 Забезпечувати зменшення ризику з коригувальними діями, як тільки такі 

проблеми виникають

 Надати оцінку ризику для кожної функціональної сфери

 Визначити пріорітетні ризики для кожної функціональної сфери

 Надати рекомендації "швидкого реагування", які можуть забезпечити пом'якшення ризику для 

Командування через загальний ризик та / або системний характер

 Документувати процеси / процедури та засоби контролю

 Давати оцінку заходам контролю для високих і середніх рівнів ризику (чи заходи контролю 

пом'якшують ризики чи потребують корегування)

 Повний огляд підрозділів, що оцінюються, з рекомендаціями щодо коригувальних дій

 Визначити суттєві недоліки внутрішнього контролю

 Заповнити Звіт про перевірку

План дій ПМВК компоненту
Огляд Програми менеджерів внутрішнього контролю за ФР 15
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o Інструкція 

застосовується 

до:

 Офіс Міністра 

оборони США

 Військові 

департаменти

 Об’єднаний

комітет 

начальників 

штабів

 Бойові 

командування 

 Офіс 

генерального 

інспектора МО 

 Польові служби 

МО

 Компоненти МО

 Запроваджують ПМВК для:

o Оцінки притаманних ризиків 
у важливих для місії 
процесах

o Документування та 
проектування внутрішнього
контролю

o Перевірки плану та 
ефективності роботи
існуючого внутрішнього
контролю

o Визначення та класифікації
недоліків контролю та їх
виправлення

o Моніторингу та звітування
про стан виконання планів
коригуючих заходів

o Призначення координатора 
ПМВК в письмовій формі

o Проведення формальної 
оцінки критеріїв вимог до 
функцій закупівель

o Подачі щорічного звіту про 
перевірку Міністру оборони 

Керівники компонентів МО

 Кожен компонент МО та Офісу Міністра оборони 
запроваджує ПМВК

 Створюється Рада вищого керівництва для контролю 
операційної, фінансової звітності та фінансових систем

 Призначається координатор ПМВК

o Координує роботу з менеджерами оцінювальних
підрозділів для забезпечення належного
документування процесів на всіх стадіях

o Визначає найкращі практики та розробляє способи
вдосконалення контрольної документації, 
покращення контролю, усунення неефективного
контролю та впровадження нових елементів
котролю.

o Забезпечує, що профільні експерти оцінюють ризики 
та можуть впливати на місію чи операції.

o Забезпечує виявлення завдань внутрішнього 
контролю.

o Сприяє тестуванню та класифікації внутрішнього 
контролю

o Забезпечує розробку планів коригуючих дій

o Забезпечує обмін інформацією щодо найкращих 
практик та недоліків між підрозділами, що 
оцінюються.

o Відстежує прогрес корегувальних дій

o Активна комунікація з Радою вищого керівництва 
компоненту Міноборони

o Веде документацію ПМВК

Процедури
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 Сегментуються 

в організаційні, 

функціональні 

або інші 

оцінювальні 

підрозділи

 Необхідно 

забезпечити 

охоплення всієї 

організації

 Має бути 

достатньо 

великою, щоб 

менеджери 

могли оцінити 

значну частину 

досліджуваної 

діяльності

 Має бути 

достатньо 

малою, щоб 

можна було 

документувати 

процеси та 

елементи 

контролю

 Координатор ПМВК 
призначає та готує МОО для 
кожного оцінювального 
підрозділу

 Оцінює ризик

 Визначає цілі внутрішнього 
контролю

 Документує внутрішній 
контроль в оперативній, 
адміністративній, системній 
та фінансовій сферах

 Переглядає процеси, 
процедури та рекомендації

 Перевіряє ефективність 
внутрішнього контролю

 Виявляє та класифікує 
недоліки внутрішнього 
контролю

 Розробляє коригувальні дії

 Відстежує прогрес 
коригувальних планів дій

 Веде документацію ПМВК

Менеджери оцінювальних 
одиниць (МОО)

Оцінювальні 
одиниці

Звіт про 
перевірку

 Зв'язок

 Розвідка

 Безпека

 Фінансовий контроль та управління ресурсами

 Адміністрування контрактів

 Боєготовність

 Інформаційні технології

 Набуття активів

 Виробництво, технічне обслуговування та 
ремонт

 Інше

 Персонал та організаційний менеджмент

 Закупівлі

 Управління власністю

 Дослідження, розробки, тестування та оцінка

 Операції з безпеки

 Служби підтримки

 Архітектура комерційної діяльності -
безперервні процеси

 Від бюджету до звіту

 Від найму до виходу на пенсію

 Від замовлення до оплати готівкою

 Від закупівлі до оплати

 Від придбання до списування

 Від плану до забезпечення

Звітні категорії 
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1. Необхідна налаштованість керівництва

2. Використання рамкової комунікації

3. Відвертість у комунікаціях

4. Ставка на самостійне звітування про ризик 

незалежно від звання чи рангу

5. Групування та визначення пріоритетів 

ризиків

6. Доступ до вертикалі управління

7. Попереджувати, а не реагувати.

Якщо ви покладаєтеся на зовнішнього аудитора в 

питаннях ризиків, це вже занадто пізно!
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Що таке “налаштованість керівництва”?

"Налаштованість керівництва" - це термін, який використовується для позначення 

зацікавленості та відданості керівництва поняттям відкритості, чесності, цілісності та 

етичній поведінці. Це найважливіша складова контрольного середовища. 

Налаштованість керівництва встановлюється всіма рівнями управління та має вплив 

просочування на всіх співробітників.

Для ефективної роботи Програми менеджерів внутрішнього контролю:

Необхідна підтримка вищого керівництва через: 

• Комунікації - керівництво повинне чітко доносити свої уявлення про етику та 

цінності до відома всієї сфери свого управління. Ці цінності можна доносити 

офіційно через письмові кодекси поведінки та політики, зустрічі персоналу, 

нагадування тощо, або неофіційно під час повсякденної діяльності.

• Активна участь - організаційні та квартальні збори - обговорення, що 

стосуються внутрішнього контролю та пов'язаних з ним ризиків

• Звітування - створити та пропагувати умови, за яких працівники можуть 

самозвітувати та почувати себе в безпеці від відплати

• Винагорода за активну участь - створення нагороди командира - визнання 

успішної діяльності з внутрішнього контролю
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USFOR-ACDR     

Лютий 2013 року

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАЗНАЧЕНИМ ОСОБАМ

ТЕМА:  2013 фін. рік Програма менеджерів внутрішнього контролю (ПМВК)

1. Посилання:

a. Інструкція для розповсюдження під назвою "Програма менеджерів внутрішнього контролю на 2013 фінансовий рік", 

18 жовтня 2012 року.

b. Статут Сухопутних військ 11-2) Програма менеджерів внутрішнього контролю, 26 березня 2012 року.

c. Інструкція Міністерства оборони  5010.40, 29 липня 2010 р..

2. Воювати - це наша справа, і ми повинні виконувати свою місію в умовах, де постійно зростає тиск на ефективне управління

нашими ресурсами. Важливо, щоб ви зрозуміли мої наміри покладатися на виявлення та запровадження фіскальних та 

операційних ефективних заходів на цьому критично важливому етапі нашого довгострокового зобов'язання щодо Афганістану

та регіону. Як повідомив генерал Аллен у своїй інструкції від 18 жовтня 2012 р. під назвою "Програма менеджерів

внутрішнього контролю на 2013 фінансовий рік" (ПМВК), "це більше не така справа, як зазвичай, з точки зору розподілу та 

витрат на основні ресурси, не пов'язані з виконанням завдання". Ми маємо використовувати ПМВК Сил США, щоб наша 

команда максимізувала результат від кожного витраченого долара), щоб виконати свої плани, встановити пріоритети, 

посилити відповідальність за управління, оцінити прогрес у досягненні цілей та при необхідності внести корективи". Це час 

для безперервності, а не змін, і я маю намір продовжувати цей курс зі ще більшою зосередженістю та увагою.

3. ПМВК МО нещодавно зазнала змін у парадигмі. Цей новий напрямок передбачає підхід на основі ризиків, орієнтований на 

результат. Він вимагає від компонентів МО, щоб всі рівні у відповідних організаціях активно займалися посиленням 

операційного, фінансового, програмного та адміністративного внутрішнього контролю та зменшенням потенційних ризиків, 

перш ніж вони матимуть місце, а не після того, як місія зазнала негативного впливу та про це повідомили зовнішні 

аудиторські організації. Наше зобов'язання та підтримка збігаються з нашими зусиллями, спрямованими на постійне та 

енергійне намагання обґрунтувати критично важливі вимоги. Ми змінимо підходи у витратах, наприклад, введемо обмеження 

на нові будівельні проекти, скорочуватимемо Сили США-А, разом з пропорційним зменшенням запитів на постачання, 

обмеженням кількості найму цивільних осіб та підрядників лише для критично важливих вимог місії, виявлятимемо та 

скорочуватимемо надлишкове майно, постачання та боєприпаси та будемо належно розпоряджатися надлишками, включаючи 

повторне використання.

ШТАБ КОМАНДУВАННЯ

СИЛ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ В АФГАНІСТАНІ

КАБУЛ, АФГАНІСТАН

APO, AE 09356



Unclassified

15

USFOR-ACDR     

Лютий 2013 року

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАЗНАЧЕНИМ ОСОБАМ

ТЕМА:  2013 фін. рік Програма менеджерів внутрішнього контролю (ПМВК)

1. Посилання:

a. Інструкція для розповсюдження під назвою "Програма менеджерів внутрішнього контролю на 2013 фінансовий рік", 

18 жовтня 2012 року.

b. Статут Сухопутних військ 11-2) Програма менеджерів внутрішнього контролю, 26 березня 2012 року.

c. Інструкція Міністерства оборони  5010.40, 29 липня 2010 р..
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4. Через нашу відданість правому ділу та роботі на випередження у визначенні заходів по відновленню операційних, програмних, 
адміністративних та фінансових проявів неефективності, ми будемо активно підтримувати зусилля Сил США-А щодо експедиційної позиції 
якомога ефективніше. Будучи належними розпорядниками цінних ресурсів платників податків, які нам було доручено для виконання 
нашої місії, ми зобов'язані бути відвертими і чесними в наших комунікаціях. Ми повинні переконатися, що виконання управлінських 
рішень ґрунтується на інформації, яку наше вище керівництво повинне почути на противагу інформації, яку їм приємно було б чути.

5. Заступник Командувача Сил США-А буде продовжувати зустрічатися з координаторами ПМВК щомісяця, щоб забезпечити відповідність 
пріоритетів місії командування нашим внутрішнім оцінкам ризиків ПМВК. Я буду тримати руку на пульсі прогресу цієї дуже важливої 
вимоги. Ваша активна участь у цих оцінюваннях має важливе значення в процесі визначення потенційних коефіцієнтів ефективності, 
пропорційних запланованому скороченню персоналу та інших ресурсів.

6. Контактною особою для цього запиту є Р. Стівен Сільверштейн, цивільний співробітник Міністерства оборони США, ранг - 15, DSN: 318-
449-4027 або електронною поштою: Robert.S.Silverstein@afghan.swa.army.mil.

Генерал, Корпус морської піхоти США 
Командувач 
Міжнародні сили сприяння безпеці / Сили Сполучених Штатів - Афганістан

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ:
Заступник командувача, Підтримка - Афганістан (DCDR-S Афганістан) Сили Сполучених Штатів - Штаб Афганістану (USFOR-A STAFF)
Командувач, Об'єднане командування зі створення системи безпеки Афганістану (CSTC-A CDR) Командувач, Командувач Об'єднаної 
безпекової міжвідомчої оперативно-тактичної групи 435 (CJIATF 435 CDR), командувач Об'єднаної оперативно-тактичної групи спеціальних 
операцій-Афганістан (SOJTF-A CDR), Сили США-Афганістан (USFOR-A CDR) 
Командувач командування 1-го театру підтримки (1TSC) командування V корпусу (V-корпус CDR)
Операції військово-інформаційної підтримки (MISTF-A CDR) заступник командувача, Командувач Сил США-А, Обєднане командування 
МССБ (IJC CDR)

mailto:Robert.S.Silverstein@afghan.swa.army.mil
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ПМВК МО нещодавно зазнала змін у парадигмі. Цей новий

напрямок передбачає підхід на основі ризиків, орієнтований на 

результат. Він вимагає від компонентів МО, щоб всі рівні у 

відповідних організаціях активно займалися посиленням

операційного, фінансового, програмного та 

адміністративного внутрішнього контролю та зменшенням

потенційного ризику, перш ніж він матиме місце, а не після

того, як місія зазнала негативного впливу та про це
повідомили зовнішні аудиторські організації. Ми повинні 
переконатися, що виконання управлінських рішень ґрунтується

на інформації, яку наше вище керівництво повинне почути на 

противагу інформації, яку їм приємно було б чути. 
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“Я маю намір перейти від перевірки території до проведення 

детального аналізу та чесного оцінювання, коли 

забезпечується достатня впевненість в тому, що фінансовий, 

операційний та адміністративний контроль функціонують ....... 

Це "більше не бізнес як зазвичай" з точки зору розподілу і 

використання ресурсів, які не є вкрай необхідними для 

виконання місії”….. Я хочу, щоб ви працювали на випередження у 

самовиявленні проблем і самостійно повідомляли про недоліки 

внутрішнього контролю……. для запобігання проблеми до 

того, як вона матиме місце, а не після того, як місія 

піддалася негативному впливу та про це було повідомлено 

"зовнішньою аудиторською організацією"……Нам обов'язково 

треба бути відвертими у нашому спілкуванні, щоб бути 

певними, що виконання управлінських рішень ґрунтується на 

інформації, яку нашому керівництву треба почути на 

противагу інформації, яка сприймається як бажана для 

прослуховування.”
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Песпектива зверху -

вниз та знизу – вгору • Чітке, цілеспрямоване донесення місії компоненту та пріоритети і 

виклики командувача / директора.

• Формальна комунікаційна структура між вищим керівництвом та 

ПМВК

• Має формальний та неформальний доступ до командувача / 

директорів, вищих керівників, функціональних джерел та 

менеджерів оцінювальних одиниць. 

• Надає підтримку щодо дотримання законів, нормативно-правових 

актів та інструкцій, а також надає інструкції співробітникам 

компоненту щодо впровадження ПМВК.     

Формальна 

комунікаційна 

структура, 

побудована на 

довірі та 

повноваженнях

• Повна участь у комунікаціях. Ключова участь у виконанні місії 

Компоненту та вклад Координатора ПМВК щодо потенційних ризиків 

та важелів контролю для зменшення ризиків

• Безперервна комунікація з програмним менеджером ПМВК для 

підтвердження процесів в оцінювальних одиницях, важелів 

контролю та пов’язаних ризиків. Отримання відгуків від 

керівництва щодо попередніх звітів про суттєві ризики та зміни 

вимог до оцінювальних одиниць.       

Ефективна ПМВК залежить від комунікації по вертикалі управління

Важливість організаційної участі

Менеджери 

оцінювальних 

одиниць

Координатор ПМВК

Вищі функціональні 

керівники

Командувач
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Шаблонне 

мислення

Об’єктивність 

Шаблонне мислення це психологічне явище, що має місце 

в групі людей. Члени групи намагаються звести до 

мінімуму конфлікти і досягти консенсусного рішення без 

критичної оцінки альтернативних ідей чи точок зору. 

Призводить до втрати індивідуальної креативності, 

унікальності та самостійного мислення. А також, 

колективного оптимізму і колективного ухиляння".

Об’єктивність - це незабруднена 

чистота, свобода від упередженості або 

злих намірів: справедливість

Зміна 

Статус кво

Статус кво, часто вживана форма 

вихідного латинського терміну  "statu quo" 

- буквально "стан, в якому" - це 

латинський термін, що означає поточний 

або існуючий стан справ. Зберегти 

статус-кво, означає підтримувати все 

так, як воно є в даний момент.

Зміна в організації – це зсув / перехід 

окремих людей, команд та організацій від 

поточного стану до бажаного 

майбутнього стану. Це організаційний 

процес, спрямований на розширення 

повноважень працівників, щоб вони могли 

рекомендувати, приймати та 

користатися змінами в своєму діловому 

середовищі.
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З промови Міністра оборони 

США Роберта М. Гейтса в 

Академії Повітряних Сил США, 

2.04.2010.

 "Кидайте виклик загальноприйнятій 

мудрості, і своїм підлеглим і керівникам 

називайте речі так, як ви їх бачите".

 «Будучи офіцером, якщо ви уникаєте 

правди чи створюєте середовище, де 

чесність і обєктивність не заохочуються, 

то ви нанесли шкоду і собі, і своїй 

організації".

 "У перші дні розгортання важливою 

частиною успіху плану стала пряма 

неупередженість генерала Петреуса і з 

начальниками, і з підлеглими".

 Він ніколи не пропонував 

необгрунтованого або підсолодженого 

оптимізму. Його чесність - і дії - в умовах 

невизначеності завоювали відданість 

оточуючих".. 

Вашингтон Пост, стаття 

"Генерал Петреус: без 

підсолодженого оптимізму", автор 

- полковник Майкл Е. Хайт (у 

відставці), СВ США, 6.07.2011.

 "Найважче, що тобі доведеться колись робити - це стояти самому серед своїх колег та старших офіцерів", -

(лідерські якості - це мужність і принциповість робити правильні речі та повідомляти про необхідне - не те, що хоче 

почути начальство, а швидше те, що вони повинні почути, щоб ефективно керувати).

 "Підставити себе під удар після того як обговорення стало консенсусом, і консенсус перетворюється на шаблонне 

мислення".

Прес-служба ЗС США, "Гейтс закликає випускників Вест-Пойнту стати великими лідерами", 25.05.2009.

Ефективна Програма менеджерів внутрішнього контролю надає 

повноваження тим, хто бере участь в операційних, 

адміністративних та програмних процесах та процедурах для 

самозвітування про неефективності (наприклад, ризики) -

розширення повноважень = залежність від обєктивності та 

заохочення самозвітування про ризики.
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Науково-

дослідні 

роботи

Великі 

системні 

закупівлі

Закупівлі

Адміністрування 

контрактів

Комунікація, 

розвідка, безпека

Управління 

власністю

ПоставкиТехобслуговування і 

ремонт

Бойова готовність

Контролер і РМ

Персонал та 

орг.структура

Інфор.техн

ології

Фінансова звітність

Служби 

підтримки

Забезпечення

безпеки

Оцінювання ПМВК включають 

функції організації

Додаток A

ПМВК відповідає 

на ризики в усіх

ключових 

операційних та 

фінансових 

функціяхІнструкція 

МО США

5010.40 

надає 

визначення
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Приклад етапів ПМВК

• Завершити Меморандум про налаштованість керівництва на 2015 фінансовий рік

• Призначити Координатора оцінювальної одиниці (КОО) департарменту

• Зв'язатися з Координатором ПМВК Офісу Міністра Оборони для запланованого вступного тренінгу ПМВК (одна година)

• Брати участь у щомісячній нараді (наприклад, телефоном та / або за особистої зустрічі) з координатором ПМВК ОМО

• Переглянути організаційну структуру та визначити оцінювальні одиниці (функціональні сфери)

• Призначити співробітника (ів) відповідальних за кожну оцінювану одиницю та підфункцію, якщо потрібно - менеджери 

оцінювальних одиниць (МОО)

• Забезпечити підписання "листа призначення" між Координатор ПМВК та кожним менеджером оцінювальної одиниці

• За необхідності пройти повний комп'ютерний курс підготовки з ПМВК (Координатор ПМВК та менеджери оцінювальних 

одиниць)

• Запросити тренінг / навчання на місці у координатора ПМВК ОМО

• Зв'язатися з Координатором ПМВК ОМО для запланування тренінгу ПМВК тривалістю одну годину для менеджерів 

оцінювальних одиниць (МОО)

• Надати перелік підрозділів, що підлягають оцінюванню, координатору ПМВК ОМО

• Надати Координатору ПМВК ОМО та Координатору ПМВК Командування спеціальних операцій США "листи про призначення" 

менеджерів оцінювальних одиниць

• Визначити та встановити пріоритетність ризиків, пов'язаних із кожним основним процесом / процедурою для кожного підрозділу, 

що оцінюється

• Надати документацію / аналіз виявленого потенційного ризику та рекомендації щодо виправлення ситуації (тобто 

коригувальні дії)

• Повідомити про ризик і виправлення координатору ПМВК (якщо щось "суттєве", довести через вертикаль управління)

• Брати участь у поточному контролі та щомісячних нарадах. 

• Координатор ПМВК Командування спеціальних операцій США принаймні раз на місяць зустрічається з 

керівництвом Командування спеціальних операцій США для визначення вимог місії компоненту та повідомлення 

про операційні та фінансові ризики на шляху до виконання вимог місії.

mailto:Robert.S.Silverstein.civ@mail.mil
mailto:osd.pentagon.ousd-c.mbx.micp@mail.mil
mailto:Robert.S.Silverstein.civ@mail.mil
mailto:osd.pentagon.ousd-c.mbx.micp@mail.mil
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Програма 

менеджерів 

внутрішнього

контролю 

А. Визначення 

функціональних 

сфер
Б.  Визначення

оцінювальних 

одиниць

В.  Призначення 

менеджера (ів) 

оцінювальних 

одиниць

Г. Документування 

ключових процесів 

та  важелів 

контролю

Ґ. Оцінка / 

Тестування 

внутрішнього 

контролю
Д. Повідомлення та 

встановлення 

пріорітету ризику

Е. Координація 

ризику з 

пріоритетами 

командування

Є. Пом'якшення 

ризику шляхом 

усунення факторів 

ризику

Ж.  Зазначення 

"суттєвих" 

отриманих даних в 

Звіті про перевірку

З. Моніторинг 

корегувальних 

планів 
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A. Визначити 

функціональні 

області

B.  Визначити 

оцінювальні 

одиниці

C.  Призначити

менеджера (ів) 

оцінювальної 

одиниці

D. Документувати 

ключові процеси і 

заходи контролю

E. Оцінка / 

Перевірка  

внутрішнього 

контролю

F. Повідомити і 

визначити 

пріорітети 

ризику

G. Координувати 

ризики з 

пріоритетами 

командування

H. Зменшити 

ризик шляхом

виправлення

I.  Відзначити 

суттєві 

отримані дані 

у Звіті про 

перевірку

J. Моніторити 

корегуваль

ні плани

• Усвідомлювати 

вимоги місії.
• Зазначити мету 

функцій та 
підфункцій.

• Визначити важливі 

програми і програмні 

заходи.

• Переглянути 

оцінювані одиниці 

для розуміння 

процесів на рівні 

трансакцій. 

• Розробити 

документування 

процесів 

підфункціональним 

експертом.

• Документувати

ключові 

операційні, програмні 

та адміністративні 

процеси та ризики

• Документувати шляхом

карти (карт) процесів,     

описів або і те, й інше.     

• Оцінювати і тестувати 
контрольні заходи 
для кожної 
оцінюваної одиниці.

• Виконувати місію 
максимально 
ефективно та 
продуктивно

• Виявити і оцінити 

ризики, пов'язані з 

оцінювальною 

одиницею.

• Вирахувати вплив 

ризику за допомогою 

матриці ризиків

• Повідомити результати

• Визначати 

пріоритети для 

потенційного 

пом'якшення 

ризиків.

• Повідомити про 
недоліки контролю 
наступному щаблю 
управління.

• Командувач 
приймає рішення 
чи недолік 
достатньо 
вагомий, щоб 
повідомити про 
нього за межі 
компоненту.

• Створюється 
коригувальний план 
заходів для 
покращення 
поточного контролю 
або створення 
додаткового 
контролю 29
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Програма командувача з 

реагування на надзвичайну 

ситуацію1

Оцінювальні 

одиниці

Внутрішній 

контроль

Виявлення Погодження
Фінансуван

ня
Оплата(и)Виконання Завершення

• Підготувати

Лист-

обгрунтування

• Провести 

маркетингове 

дослідження

• Поклопотати

ся про 

пропозиції 

ціни

• Зібрати 

потрібні 

документи

• Юридична 

перевірка

• Затвердження 

Командира (ів) 

• Офіцер з 

закупівель 

проекту 

подає заявку 

про купівлю 

та 

зобов'язання 

• Фінансовий 

контроль 

затверджує 

заявку про 

купівлю та 

зобов'язання

• Офіцер з 

закупівель та 

підрядник 

підписують 

Меморандум про 

домовленість

• Офіцер з 

закупівель подає 

підписаний 

Меморандум про 

домовленість на 

розгляд 

фінансового 

контролю

• Офіцер з 

закупівель 

контролює роботу 

та продуктивність

• Уповноважений з 

оплати залучає 

кошти від 

фінансового 

директора

• Уповноважений з 

оплати та офіцер 

з закупівель 

проектів 

здійснюють 

платежі 

відповідно до 

Меморандуму 

про 

домовленість із 

залученням 

фінансового 

контролю

Проект 

передається 

місцевим 

афганцям

• Уповноважений 

з оплати 

узгоджує 

фінансування 

проекту

• Офіцер з 

закупівель 

узгоджує проект 

з командувачем 

і фінансовим 

контролером

Документування процесів, 

важелів контролю та ризиків

1 Спеціальний Генеральний інспектор з реконструкції Іраку та Афганістану, щоквартальний звіт, січень 

2011 р 30
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Планування 

закупівель
Фінансува

ння

Способи 
закупівлі

Види 
контрактів

Конкуренція

Повна та 
відкрита 
конкуренція

Так

Ні

Обгрунтува

ння

Детальний 
опис

Затвердження 
співробітником, 
відповідальним 

за ведення 
контрактів R-1

C

C

R-1і

Обгрунтування надає детальний 

опис того, чому неможливо або 

непрактично мати повну і відкриту 

конкуренцію в закупівлях / 

придбаннях (використання лише 

єдиного постачальника, через 

незвичну та вимушену терміновість, 

санкціонування або за вимогою 

статуту тощо. Співробітник, 

відповідальний за ведення 

контрактів, ставить підпис та дату 

під Заявою про обгрунтування .

Співробітник, відповідальний за 

ведення контрактів, затверджує 

обґрунтування, але не 

переглядає або не виконує вимог 

щодо детального та повного 

пояснення.

Треба зробити два кроки назад, щоб 

зробити один крок вперед

Функція - Закупівлі/Придбання

Оцінювальна одиниця– Конкуренція/ 

єдиний постачальник

Треба документувати (на рівні трансакцій) процеси, засоби контролю та 

ризики, повязані із Загальноприйнятими принципами бухгалтерського 

обліку (GRAP)
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Пом'якшений ризик

Притаманний ризик

Результати оцінки ризиків - високий 

ризик

• Обов'язковим є забезпечення 

належного нагляду і підзвітності щодо 

власності уряду США всім персоналом 

для підтримки належного управління 

ресурсами та уникнення шахрайства, 

розтрати або зловживань.

• Втрата або знищення чутливих 

товарів

• Втрата або знищення обладнання 

багаторазового або тривалого 

користування

• Надавати розписку на рівні 

користувача

• Проводити щомісячну 

інвентаризацію чутливих 

товарів різними офіцерами

• Керівництво повинно акцентувати на 

належному захисті та використанні 

обладнання

• Вибіркові перевірки на підзвітність 

щодо майна

Контроль середовища:  

Притаманні ризики:

Існуючий управлінський 

контроль:

Приклад – матриця ризику
CJ1 – матеріальна відповідальність

Рівень Вірогідність виникнення

e Майже точно (15 до 20)

d Дуже ймовірно (11 до 14)

c Ймовірно (8 до 10)

b Навряд чи (5 до7)

a Малоймовірно (4)

Рівень Загальний рейтинг 

ризиків

Червоний – Високий

Жовтий – Середній

Зелений – Низький

Рівень Наслідки виникнення

1 Мінімальний / відсутній 

вплив (6)

2 Незначний вплив (7 до 14)

3 Помірний вплив (15 до 19)

4 Сильний вплив (20 до 24)

5 Неприйнятний вплив (25
до 30)

1      2     3     4   5

Y R R R R e

G Y R R R d

G Y Y R R c

G G Y Y R b

G G G Y Y a

Наслідки

В
ір

о
г
ід

н
іс

т
ь
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Послідовність операцій процесу

R-1

R-1
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Умовні 
позначення
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Лист про призначення менеджера оцінювальної 

одиниці
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Лист про призначення менеджера оцінювальної 

одиниці
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Лист про призначення координатора ПМВК 

компоненту
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Форма зразка для документування опису 

недоліків та рекомендованих коригувальних дій
MANAGEMENT CONTROL EVALUATION CERTIFICATION 

STATEMENT

For use of this form, see AR 11-2; the proponent agency is ASA (FM&C).

1. REGULATION NUMBER

2. DATE OF REGULATION

3. ASSESSABLE UNIT

4. FUNCTION

5. METHOD OF EVALUATION (Check one)

a. CHECKLIST (Indicate appendix letter) b. ALTERNATIVE METHOD (Indicate 
method)

6. EVALUATION CONDUCTED BY

a. NAME (Last, First, MI) b. DATE OF EVALUATION

7. REMARKS (Describe your review process)

a.  Describe how each key management control was tested (e.g., direct observation, file/documentation review, analysis, 

sampling, simulation, other ).

b.  Describe the deficiencies detected in these key management controls (if any).

c. Describe the corrective actions taken (if applicable).

d.  Describe the plan of action to correct deficiencies (if applicable).

8. CERTIFICATION

I certify that the key management controls in this function have been evaluated in accordance with provisions of AR 11-2,
Management Control. I also
certify that corrective action has been initiated to resolve any deficiencies detected. These deficiencies and corrective
actions (if any) are described above or in attached documentation. This certification statement and any supporting
documentation will be retained on file subject to audit/inspection until superseded by a subsequent management control
evaluation.
a. ASSESSABLE UNIT MANAGER

(1) TYPED NAME AND TITLE b. DATE CERTIFIED

(2) SIGNATURE

Army 
Form 

DA 11-2


