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Вступ  Методичні вказівки підготовлені відповідно до затвердженої ро-бочої програми навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку». Метою індивідуального навчально-досілдного завдання (ІНДЗ) є застосування отриманих компетентностей з організації бух-галтерського обліку для оцінки стану організації обліку відповідного об’єкта конкретного суб’єкта господарювання та обґрунтування реко-мендацій з її удосконалення. Завдання ІНДЗ для студентів спеціальності 071 «Облік і аудит» бути здатними: 
− обґрунтовувати вибір основи обліку та підготовки фінансової звіт-ності суб’єктом господарювання; 
− обґрунтовувати вибір організаційної форми бухгалтерського облі-ку;  
− формувати облікові номенклатури, графіки документообігу носіїв первинного, аналітичного та синтетичного обліку, підготовки та по-дання звітності; 
− складати бухгалтерські довідки; 
− укладати наказ про облікову політику за чинними вимогами та з урахуванням організаційних, технологічних та інших особливостей суб’єкта господарювання; 
− розробляти аналітичні рахунки робочого плану рахунків;  
− виявляти недоліки в організації облікового процесу та ІНДЗ вико-навців, залучених до обліку, обґрунтовувати рекомендації по їх усу-ненню; 
− планувати розвиток бухгалтерського обліку суб’єкта господарю-вання.  1. Послідовність виконання ІНДЗ та його оцінювання ІНДЗ складається з вступу, двох розділів, висновків, списку вико-ристаної літератури та додатків. Вихідні дані до завдання збираються на суб’єкті господарювання, на прикладі якого виконуватиметься ди-пломна робота магістра. Увесь матеріал ІНДЗ надалі використовується для написання дипломної ІНДЗ. Виконання основної частини ІНДЗ здійснюється у такому поряд-ку: 
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1. На підставі обраної теми дипломної ІНДЗ з викладачем уточ-нюється план (зміст). Приклад змісту наведений у дод. 2; 2. На підставі теоретичних знань формується контрольний лис-ток для збирання інформації про стан організації обліку відповідного об’єкта (активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат тощо) на підп-риємстві (в установі). Приклад контрольного листка наведений у дод. 3; 3. Проводиться аналіз стану організації відповідного об’єкта об-ліку за окремими етапами облікового процесу; 4. Формується пакет додатків до ІНДЗ за списком, наведеним у дод.2; 5. Визначається, які організаційні регламенти слід розробити та/або вдосконалити; 6. Готується короткий опис стану організації обліку за планом; 7. Робляться висновки про стан організації обліку відповідного об’єкта на підприємстві (в установі) та пропонуються заходи щодо його покращання. На кожному етапі виконання завдання студент може звертатися за консультацією до викладача. Після завершення виконання ІНДЗ пере-віряється та оцінюється за наведеними нижче шкалами (табл..1, 2). Таблиця 1 Шкала оцінювання ІНДЗ Підготовка ІНДЗ (розділи) Захист Разом 1 2 додатки оформлення 0-5 0-2 0-2 0-1 0-20 0-20 Питання для захисту ІНДЗ наведені у п.5.  2. Вказівки до написання ІНДЗ Вступ до ІНДЗ повинен містити: обґрунтування необхідності раціональної організації бухгалтерсь-кого обліку; мету та завдання, методи дослідження; коротку характеристику суб’єкта господарювання (організаційно-правова форма, види діяльності, підпорядкованість, регулюючі органи з обліку і звітності тощо), які впливають на організацію обліку на ньому; опис структури ІНДЗ. Обсяг вступу –1 с. 
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У першому розділі ІНДЗ дається коротка характеристика стану організації процесу обліку відповідного об’єкта суб’єктом господарю-вання за наведеними нижче вимогами (пп.2.1 -2.6). 2.1. Облікова номенклатура У цьому параграфі наводиться самостійно розроблена номенкла-тура обліку відповідного об’єкта (наприклад, основних засобів, запа-сів, фінансових інструментів, власного капіталу тощо). Номенклатура – це упорядкований перелік облікової інформації, необхідної внутрішнім та зовнішнім користувачам стосовно певного об’єкта обліку. Для цілей ІНДЗ номенклатура надається у вигляді іє-рархічної класифікації інформації, яка формується в системі бухгал-терського обліку з метою складання фінансової звітності. Розробка номенклатури проводиться в послідовності, протилежній здійсненню обліку, тобто від показників фінансової звітності (враховуючи відпо-відні примітки) – до показників первинного обліку. В ІНДЗ найвищий рівень номенклатури визначається показниками фінансової звітності, які пов’язані з відповідними об’єктами обліку.  Наведемо приклад побудови облікової номенклатури основних за-собів підприємства, яке складає фінансову звітність за П(С)БО. Най-вищий рівень узагальнення інформації про цей об’єкт обліку на рівні фінансових звітів – показники звіту про фінансовий стан (балансу): залишкова, первісна (переоцінена) вартість та сума зносу. У таблиці 2 форми №5 річної фінансової звітності первісну вартість та суму зносу вже деталізовано за групами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, в межах кожної групи – за залишками на поча-ток та кінець року, надходженням та вибуттям. Крім того, за групами наводиться інформація про основні засоби, отримані у фінансову оре-нду та передані в оперативну оренду. Користувачам може знадобитися ще така інформація про вартість основних засобів (дані наводяться у табл.2 форми №5): щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмежен-ня права власності; оформлених у заставу; що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); повністю амортизованих; орендованих цілісних майнових комплексів; призначених для продажу;  
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придбаних за рахунок цільового фінансування; взятих в операційну оренду. Усе перераховане є ознаками класифікації основних засобів, з якими Ви вже познайомилися, вивчаючи фінансовий облік. Проте тут наведений теоретично можливий обсяг інформації, який повинна за-безпечити ідеальна облікова система. Побудована в ІНДЗ номенклату-ра повинна відобразити інформацію конкретного суб’єкта господарю-вання, обсяг якої, як правило, набагато менший (рис. 1). На рис. 1 у графічному вигляді наведена облікова номенклатура основних засобів ПрАТ «Родина», складена на підставі показників його річної фінансової звітності за  2016 рік (див.  http://roduna.pat.ua/emitents/reports/year/2016/app_fin_bp). В обліку під-приємства ці дані конкретизовані за підрозділами (місцем знаходжен-ня), матеріально-відповідальними особами та інвентарними об’єктами, які за вимогами П(С)БО 7 є об’єктами первинного обліку. Для побудови номенклатури можна використати табличну форму, приклад  якої наведено в табл. 3 на підставі інформації про поточні зобов’язання і забезпечення ПрАТ «Родина» за станом на 31.12.16. З цією метою використані такі ознаки класифікації поточних зо-бов’язань та забезпечень: стаття балансу; зміст зобов’язань; форма розрахунків грошова (готівкова, безготівкова (за видами розрахунків), не грошова (бартер); дотримання терміну погашення (не простроче-ний, прострочений (за періодами прострочення); вид валюти (націона-льна, іноземна); контрагент (юридична особа, фізична особа); конт-ракт (договір). Незалежно від застосованого Вами методу самим головним є ви-значення чіткої підпорядкованості ознак класифікації, адже облікова номенклатура - основа побудови робочого плану рахунків аналітично-го обліку (нумерації аналітичних рахунків).    
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  Основні засоби За наявності контролю На балансі (контрольовані) За балансом (користування на правах операційної оренди)  За оцінкою Залишкова вар-тість Первісна (переоціне-на) вартість Амортизована вартість (знос)  За групами  Основні засоби Інші необоротні матеріальні активи  Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та облад- нання Транспо ртні засоби Інструменти, прилади, ін-вентар (меб-лі) Ін ші Мало цінні Ін ші   За рухом Надійшло (нараховано) Вибуло (списано)   За структурними підрозділами  За матеріально-відповідальними особами  За інвентарними об’єктами 10101 10102 …           1010N  Рис.1. Класифікація  основних засобів ПрАТ «Родина» (облікова номенклатура) 
7 
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Таблиця 3  Класифікація (облікова номенклатура) поточних зобов’язань  ПрАТ «Родина» Стаття ба-лансу (Звіту про фінансовий стан) Зміст (вид випла
т) Форма опла- ти Термін по-гашення Вид валю-ти Контр агент  

№ договор
у 

грошова бартер не простро
- чена прострочен

а,  
до 3-х рокі

в національ- на іноземна юр. особа фіз. особа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коротко строкові кредити банків призна- чення кредиту + - + - + - Назва банку -   

За товари, ІНДЗ, посл
у-

ги  за товари  за 
+ + + + + - 

Назви юр. 
осіб  Прізвища, 
ін.   

За розра- хунками зі
 

страхуванн
я за видами платежів  + - + - + - 

Назва орга
нів фондів -  

За розра- хунками з оплати праці за видами виплат + - + + + - - Прізвища   2.2. Носії облікової інформації Носії даних про господарський факт, явище чи процес – це носії в електронній або паперовій формі, які розрізняють за етапами обліко-вого процесу: первинні документи; облікові реєстри; форми звітності. 
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У цьому параграфі потрібно навести перелік носіїв для кожного етапу облікового процесу та оцінити якість їх складання. 2.2.1. Носії первинного обліку Про раціональність побудови первинного обліку, в першу чергу, свідчить використання суб’єктом господарювання типових форм пер-винної облікової інформації. Тому в цьому параграфі слід навести пе-релік форм первинних документів, які використовуються суб’єктом господарювання для обліку відповідного об’єкта та зробити висновок щодо обсягу використання уніфікованих форм документів. Перелік уніфікованих типових форм за окремими об’єктами обліку можна знайти в посібниках, періодичній літературі та в мережі Інтернет. Суб’єкт господарювання може використовувати типові відомчі форми первинних документів (наприклад, сільськогосподарські підп-риємства використовують форми, розроблені Мінагрополітики Украї-ни) або документи власної розробки. В останньому випадку потрібно переконатися, що дотримані усі вимоги до змісту документа. Перелік носіїв первинного обліку можна узагальнити в табличній формі (табл.4). Таблиця 4 Перелік форм носіїв первинного обліку запасів  № з/п Назва документу Код форми Призначення (облік надхо-дження, вибуття тощо) 1 Прибутковий ордер М-4 Оприбуткування запасів  Як відомо, первинні документи мають юридичну силу тільки за наявності заповнених обов’язкових реквізитів. Тому слід звернути увагу на якість заповнення документів і застосування дозволених пра-вил виправлення помилок у них. При використанні суб’єктом господарювання електронних пер-винних документів потрібно переконатися, що дотримується відповід-не законодавство [2]. Електронний документ повинен мати обов’язкові підписи осіб, що дозволили виконання господарської опе-рації та її оформлення електронними засобами, а також осіб, що вико-нали цю операцію. У зв’язку із використанням П(С)БО або МСФЗ з’явилася необхід-ність  використовувати бухгалтерську довідку (розрахунок) для ви-значення сум, які слід визнати як елементи фінансових звітів. Прикла-ди таких ситуацій наведені у дод. 5, а приклад форми довідки – у дод. 
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4. Проте підприємство (установа) може самостійно розробити бланк такого документа.  2.2.2. Носії аналітичного та синтетичного обліку Носії аналітичного обліку зумовлені формою бухгалтерського обліку, яка використовується суб’єктом господарювання. Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, електронні), при-значені для хронологічного, систематичного або комбінованого на-громадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку [14]. Тому, перш за все, слід ідентифікувати форму бухгалтерського об-ліку, яку застосовує суб’єкт господарювання. Під формою обліку ро-зуміють певну систему регістрів  обліку,  порядку  і  способу реєстра-ції та узагальнення інформації в них. Формами бухгалтерського облі-ку, що застосовуються суб’єктами господарювання України, є: мемо-ріально-ордерна, журнал-головна, журнально-ордерна, спрощена. Во-ни можуть вестись вручну або бути комп’ютеризованими. Розрізня-ють також автоматизовану (комп'ютерну) форму, яка з точки зору по-будови форм є комплектом оборотно-сальдових відомостей аналітич-ного та синтетичного обліку, які відкриваються за робочим планом рахунків суб’єкта господарювання.  Оцінюючи їх, потрібно брати до уваги, що прогресивною вважа-ється така форма обліку, яка забезпечує своєчасне одержання якісної інформації, необхідної для управління, при мінімальних затратах пра-ці і засобів на ведення обліку. У ІНДЗ потрібно надати перелік форм реєстрів аналітичного об-ліку та синтетичного обліку відповідного об’єкта (завершуючи голов-ною книгою, журнал-головною або оборотно-сальдовою відомістю), вказати їх призначення та взаємозв’язок з документами первинного обліку. У разі використання журналів - ордерів або меморіальних ор-дерів їх форми та порядок заповнення повинні відповідати чинним вимогам [6, 7, 8]. Використання меморіально-ордерної форми (ручної або автоматизованої) наразі обов’язкове для бюджетних установ. Під-приємства і банки мають право вільного вибору форми обліку. У висновку також потрібно підкреслити акуратність та своєчас-ність складання облікових реєстрів, дотримання правил виправлення помилок. 2.2.3. Носії звітності У завданні слід надаєти перелік форм фінансових звітів, які готу-ються суб’єктом господарювання стосовно відповідного об’єкта облі-
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ку. Його доцільно сумістити з графіком складання і подання цих форм відповідним користувачам (табл. 5). Таблиця 5 Графік складання і подання фінансової звітності  (назва суб’єкта господарювання) на ______ рік № з/п Назва форми Код Звітний період Хто готує Куди здається Термін здачі 1 Баланс (Звіт про фінан-совий стан) 
1 квартал Голов- ний бух- галтер Міське управлін ня ДССУ, фіскальної служби і т.д. 

До 25 числа місяця, що настає за звітним ква-рталом Мінімальний перелік користувачів фінансової звітності визначений законодавством і включає органи, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання, державного реєстратора за місцезнахо-дженням реєстраційної справи (крім бюджетних установ), трудові ко-лективи, власників (засновників), органи державної статистичної слу-жби, фіскальні органи тощо. 2.3. Організація технології облікового процесу  (документообігу) Документообіг - рух документів на підприємстві (в установі) від моменту їх складання чи отримання до передачі їх до архіву. Організація первинного документообігу передбачає використання графіка. Важливість графіка пояснюється тим, що більшість первин-них документів складається за межами бухгалтерії, для здійснення аналітичного і синтетичного обліку необхідно своєчасне їх надхо-дження.  Якщо такий графік існує на підприємстві (в установі), то у додатку до ІНДЗ потрібно навести витяг з нього в частині документообігу з обліку відповідного об’єкта. У разі відсутності графіка документообігу потрібно його побуду-вати (в частині документообігу з обліку відповідного об’єкта). Для цього можна скористатись табл. 6 або прикладами, наведеними у на-вчальній літературі [19-35 ]. Графік документообігу у разі використання електронних носіїв первинного обліку буде мати свої особливості. При передачі та вико-ристанні електронних документів потрібно враховувати обмеження 
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доступу до них, змінюється зміст понять «передача», «використання», «здача в архів». Таблиця 6 Приклад графіка документообігу  Назва доку- менту Створення Перевірка Обробка Передача до архіву 
Дата Відпов. особа Дата Відпов. особа Дата Відпов. особа Термін зберігання

 
Відпов. особа Прибут- ковий касовий ордер Щодня Касир Щодня Гол. бухгалтер Щодня Бухгалтер 3 роки Бухгалтер  Раціональна організація руху документів передбачає: 

− обмеження кількості осіб, які беруть участь у їх складанні; 
− встановлення раціональної послідовності складання графіка руху (принцип прямо плинності); 
− встановлення максимально коротких відрізків часу на їх пере-давання й обробку; 
− визначення конкретних строків передавання документа від ви-конавця до виконавця. У висновках щодо стану організації документообігу потрібно зве-рнути увагу на досягнення цих умов. Документообіг безпосередньо у бухгалтерії теж потребує подібної організації. У ІНДЗ слід побудувати графік виконання працівниками бухгалтерії робіт з підготовки регістрів аналітичного і синтетичного обліку. Такий графік являє собою таблицю, у підметі якої зазначено назву всіх реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, які складають-ся бухгалтерією, а в присудку — особи (посади), які мають працювати з ними, вид обробки, строки, передавання, перевірка головним бухгал-тером (заступником) тощо. Здебільшого така інформація міститься у посадових інструкціях або в інструктивних картках облікових працівників. Проте її розпоро-
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шеність і неконкретність не дає змоги керівникові підрозділу здійсню-вати дієвий контроль за своєчасністю підготовки облікових регістрів. Стосовно технології робіт з узагальнення даних бухгалтерського обліку слід навести їх перелік при підготовці квартальної та річної фінансової звітності. При цьому потрібно врахувати необхідність і черговість закриття рахунків, проведення інвентаризації та відобра-ження її результатів. У додатках потрібно навести наказ про прове-дення річної інвентаризації, у тексті або в додатку перерахувати носії інформації, в яких відображаються її результати. Останнім етапом руху носіїв інформації є їх архівування. На підп-риємствах (в установах) застосовують два види архівів: поточний і постійний. У поточному архіві здійснюється поточне нагромадження носіїв облікової інформації під відповідальність особи, уповноваженої голо-вним бухгалтером. Головний бухгалтер разом з провідними фахівцями бухгалтерії повинен розробити номенклатуру справ бухгалтерії. Строк зберігання бухгалтерських документів, реєстрів та звітної документації встановлюється з 1 січня року, наступного за роком за-кінчення справи щодо процесу діловодства на підставі Переліку типо-вих документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підпри-ємств, затв. наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012  № 578/5. У ІНДЗ потрібно коротко описати дотримання порядку зберігання документів на підприємстві (в установі).    2.4. Облікова політика Наказ про облікову політику суб’єкта господарювання є одним з найважливіших регламентів ІНДЗ облікового підрозділу. У ньому розкривається методика формування облікової інформації, починаю-чи з первісного визнання до відображення у звітності.  У ІНДЗ потрібно навести тільки частину наказу, яка стосується відповідного об’єкта обліку, при необхідності скоригувати її або й створити. Аналізуючи повноту наказу, слід мати на увазі, що в ньому стосовно кожного об’єкта обліку повинні бути його визначення, склад, умови визнання, первісна  оцінка, її зміни протягом терміну експлуатації (амортизація, ремонт тощо), особливості оцінки на дату балансу (первісна, переоцінена, справедлива, дисконтована).  
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Методичну допомогу в цій частині ІНДЗ нададуть П(С)БО, НП(С)БОДС, МСФЗ, інші нормативні документи з обліку. Слід ско-ристатися Методичними рекомендаціями Мінфіну [9, 10], навчаль-ними посібниками [19-35], професіональною періодикою. Проте слід зауважити, що в багатьох випадках як на практиці, так і в документах регуляторів, на жаль, облікова політика підмінена ор-ганізацією обліку (розподілом обов’язків серед персоналу). Намагай-теся уникнути таких помилок. Іноді доцільно також складати окре-мий наказ про організацію обліку суб’єкта господарювання. Усі виявлені недоліки в обліку потребують усунення. Свої пропо-зиції слід узагальнити у вигляді плану розвитку бухгалтерського об-ліку суб’єкта господарювання (дод. 7). 2.5. Робочий план рахунків Робочий план рахунків -  це деталізація єдиного плану рахунків ві-дповідно до технологічних та організаційних особливостей того чи іншого суб’єкта господарювання для поточних потреб управління. У ІНДЗ потрібно навести витяг з робочого плану рахунків, що стосуєть-ся відображення операцій з відповідним об’єктом обліку.  Розроблена в першому розділі ІНДЗ облікова номенклатура може підказати шляхи вдосконалення робочого плану рахунків, поглиблен-ня його аналітики. Основне правило деталізації робочого плану раху-нків – забезпечення достатньої інформації для управління тим чи ін-шим об’єктом. Обмеження аналітики доцільне у зв’язку із застосуван-ням ручної обробки інформації або часткової комп’ютеризації обліку.  2.6. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку У цьому параграфі слід навести коротку характеристику прикла-дного забезпечення бухгалтерського обліку, яке використовується підприємством (установою). До таких можуть відноситися IT-Enterprise.Бухгалтерія, Master-бухгалтерія, Парус – Підприємство, Парус-бюджет, Акцент-бухгалтерія, Бест Звіт Плюс, ДЕБЕТ-Плюс, Галактика, SAP, Oracle – ERP та інші.  3. Вказівки до другого розділу ІНДЗ Завданнями другого розділу є: 
− ознайомлення з організацією ІНДЗ працівників підприємства (установи) з обліку конкретного об’єкта; 
− оцінка організації співпраці облікових та інших працівників пі-дприємства (установи) для здійснення обліку; 
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− оцінка наявності і повноти облікових регламентів ІНДЗ бухгал-терії (положення про бухгалтерію, посадових інструкцій, для студен-тів магістратури - плану ІНДЗ, плану розвитку бухгалтерського облі-ку); 
− розробка рекомендацій з удосконалення організації ІНДЗ облі-кових працівників.  3.1. Регламентування ІНДЗ облікового підрозділу та його взаємозв’язки з іншими структурними підрозділами  Як правило, положення про структурний підрозділ складається з таких розділів: 
− загальні положення; 
− основні завдання; 
− функції. 
− структура. 
− службові взаємозв’язки з іншими підрозділами. 
− права; 
− відповідальність;  
− організація ІНДЗ. Для розуміння взаємозв’язків облікового підрозділу з іншими структурними підрозділами підприємства (установи) слід ознайоми-тися з організаційною схемою підприємства (установи). Для малих підприємств така схема відобразить взаємозв’язки між працівниками. Необлікові працівники залучаються до здійснення первинного обліку, проведення інвентаризації, прийняття та списання активів (зобов’язань), оцінки їх вартості, нормування оборотних активів, ви-трат тощо. В свою чергу, інформація, яка є результатом праці бухгал-терії, використовується іншими підрозділами (працівниками) для планування, проведення аналізу господарської діяльності.  Тому в регламентації ІНДЗ бухгалтерії повинні бути обов’язково передбачені функціональні взаємозв’язки на рівні підрозділів (у по-ложенні). У ІНДЗ потрібно навести організаційну схему підприємства (установи), копію положення про бухгалтерію, зробити висновки про наявність та повноту цих документів. 
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Інші регламенти ІНДЗ бухгалтерії (графік документообігу, скла-дання та подання звітності тощо) були розглянуті в попередніх пара-графах. Вимоги до планів ІНДЗ та розвитку бухгалтерії наведені у навча-льній літературі [20-30].    3.2. Організаційна структура та розподіл обов’язків у бух-галтерії Структура бухгалтерії також зображується графічно, з урахуванням підпорядкованості та взаємозв’язків працівників. Основним докумен-том, який фіксує розподіл обов’язків у підрозділі, є посадова інстру-кція.  Посадова інструкція – документ, який визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпе-чує умови для його ефективної праці.  Посадові інструкції складаються з розділів: 
− загальні положення»,  
− завдання та обов'язки або функціональні обов’язки,  
− права,  
− відповідальність,  
− повинен знати,  
− кваліфікаційні вимоги 
− взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою. Додатково можуть бути наведені такі розділи як право підпису, умови ІНДЗ та інші. В ІНДЗ слід зробити висновки про наявність посадових інструкцій та їх відповідності чинним вимогам, копії навести у додатках.  3.3. Матеріальне, інформаційне і технічне забезпечення облікових працівників В цьому параграфі потрібно оцінити достатність забезпечення працівників бухгалтерії бланками носіїв облікової інформації, періо-дикою, засобами праці, канцтоварами, програмним забезпеченням і т.п. Тут також слід розглянути підвищення кваліфікації обліковців. 3.4. Планування розвитку бухгалтерського обліку Після аналізу стану організації обліку суб’єкта господарювання повинні розробити проект наказу про організацію бухгалтерського 
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обліку та план розвитку бухгалтерського обліку, керуючись рекомен-даціями, наведеними в [19-35], та додатком 7. 4. Загальні вимоги до оформлення ІНДЗ  ІНДЗ виконується українською мовою на одній стороні листка біло-го паперу формату А4 (210 х 297). Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: ліве – 25 мм; праве – 10 мм; верхнє та нижнє – по 20 мм. Загальний обсяг ІНДЗ повинен складати не більше 20 сторінок (без додатків), у т.ч. вступ – 1 с., основна частина – до 10 с., висновки – не менше 1 с. Текст поділяється на розділи, пункти і підпункти відповідно до плану (змісту). Рубрикація частин тексту здійснюється лише арабськими цифрами таким чином (табл. 7). Таблиця 7 Нумерація частин тексту Частина тексту Приклад нумерації Розділ 1. Підрозділ 1.1. Пункт 1.1.1. Підпункт 1.1.1.1. Звертаємо увагу, що в кінці номера обов’язково ставиться крапка. Заголовок розділу (підрозділу, пункту, підпункту) починається з великої літери. Крапка в кінці заголовку не проставляється. Відстань між заголовком частини тексту та наступним текстом дорівнює двом міжрядковим інтервалам. Відстань між рядками тексту складає півто-ра міжрядкових інтервали. Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної сторінки (дод.1). Другою сторінкою є зміст ІНДЗ (дод. 2). Проте но-мер сторінки на титульній сторінці не проставляється. На інших сто-рінках номер сторінки вказується арабськими цифрами у правому вер-хньому кутку з крапкою на кінці. Ілюстрації (таблиці, схеми, графіки), розташовані на окремих сторінках, також включають до загальної ну-мерації сторінок. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами у межах розділу за виключенням наведених у додатках. У правому верхньому кутку над заголовком робиться надпис “Таблиця” і проставляється її номер. Номер таблиці складається з номера розділу та номера таблиці. Кожна таблиця обов’язково має мати заголовок. Заголовок і слово “Таблиця” починаються з великої літери. Таблиця розташовується пі-
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сля першої згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було прочитати без повороту індивідуальної ІНДЗ або з поворотом за го-динниковою стрілкою.  Посилання на джерело інформації у тексті повинне наводитись у вигляді порядкового номера цього джерела за списком використаної літератури у квадратних дужках. Якщо в ІНДЗ використовується ци-тата або цифрова інформація, то після порядкового номера через кому зазначається номер сторінки, на якій вона містилась, наприклад: [1, с. 25]. Список використаної літератури наводиться в порядку посилань. Сторінки, на яких розташовані додатки, нумеруються як продов-ження індивідуальної ІНДЗ. Перед кожним додатком у правому верх-ньому кутку наводиться слово “Додаток” з порядковим номером дода-тку буквами українського алфавіту. Заголовок додатку пишеться з ве-ликої літери, крапка у кінці заголовку не ставиться. 5. Питання до захисту ІНДЗ 1. Дайте визначення організації бухгалтерського обліку 2. Назвіть основні чинники, які впливають на організацію бухгалтер-ського обліку на підприємстві (в установі) 3. Розкрийте сутність і призначення облікових номенклатур 4. Поясніть порядок розробки номенклатури обліку  5. Перерахуйте носії первинного обліку на підприємстві (в установі) певного об’єкта обліку 5. Назвіть основні реквізити первинних облікових документів 6. Наведіть форму графіку документообігу 7. Поясніть сутність та призначення робочого плану рахунків. 8. Опишіть форму бухгалтерського обліку, яка застосовується на підп-риємстві (в установі)  9. Поясніть особливості формування облікових регістрів в електронній формі  10. Опишіть документообіг в бухгалтерії підприємства (установи) що-до об’єкта обліку 11. Наведіть перелік форм звітності, яка складається підприємством (установою) щодо об’єкта обліку 12. Перерахуйте етапи підготовки та здавання звітності підприємства (установи) щодо об’єкта обліку 13. Опишіть взаємодію облікових та необлікових працівників у проце-сі обліку на підприємств (в установі) 
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14. Охарактеризуйте структуру бухгалтерії підприємства (установи) 15.  Оцініть повноту та якість організаційних регламентів бухгалтерії підприємства (установи) 16. Оцініть ефективність розподілу обов’язків серед працівників бух-галтерії підприємства (установи) 17. Охарактеризуйте якість наказу про облікову політику щодо об’єкта обліку 18. Обґрунтуйте пропозиції стосовно удосконалення ІНДЗ бухгалтер-ського підрозділу 19. Оцініть рівень комп’ютеризації обліку на підприємстві (в установі)  20. Оцініть дотримання сучасних норм чисельності облікового персо-налу на підприємстві (в установі) 21. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці праців-ників обліку  22. Призначення та структура наказу про організацію обліку 23. Призначення та структура плану розвитку бухгалтерського обліку 24. Поясніть, коли необхідне складання бухгалтерської довідки для обліку певного об’єкта. Обґрунтуйте її форму та зміст                                   Список рекомендованої літератури  1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-ність”[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/996-14 2. Закон України “Про електронні документи й електронний до-кументообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/T030851.html 3. Порядок подання фінансової звітності в Україні. Постанова Кабміну України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п/ed20120101 4. П(С)БО 1, 2, 6-34 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 5. П(С)БО ДС [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. mimfin.gov.ua 
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6. МСФЗ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_010 7. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Затв. наказом Мінфіну України від 02.09.2014 №879 із зм. [Електрон-ний ресурс]. - Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/z1365-14 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 30.11.99 N 291 із зм. [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 9. Методичні рекомендації  по застосуванню регістрів бухгал-терського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. N 422 [Еле-ктронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/ show 10. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгал-терського обліку, затв. наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. N 356 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF00062.html 11. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журна-льно-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підпри-ємств, затв. наказом Мінагрополітики від 4 червня 2009 р. N390/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/FIN48748.html 13. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного сектору. Затв. наказом Мінфіну України від 23 січня 2015 року N 11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  def.kpi.ua/sites/default/files/Metodrekomend_oblikova_politika 14. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів  від 31.12.2013 № 1203 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minfin. gov.ua 15. Положення про документальне забезпечення записів у бух-галтерському обліку, затв. наказом Мінфіну України від 24 тра-вня 1995 року N 88  із зм від 7 червня 2010 року N 372. [Елект-
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ронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0168-95 16. Про затвердження Порядку складання форм меморіальних ордерів суб'єктів державного сектору [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1 /NT3102.html 17. Про затвердження методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міні-стерства фінансів України. Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. N635 [Електронний ресурс]. - Режим дос-тупу: www.financforyou.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/ minfinna635-1.doc 18. Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання. Наказ Мінфіну України від 29.06.2017 № 604. - [Електронний ресурс] // Режим доступу zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0895-17: 19. Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи: постанова Кабінету міністрів України від 26 сучня 2011 року № 59 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua  20. Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочу-ля. - К. : Центр учб. літ., 2014. - 184 с.  21. Бондаренко О. М., Нельга А. С. Організація обліку: Навчаль-ний посібник. - К: НАУ, 2009. - 216 с. 22. Карпушенко М. Ю. Організація обліку : навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеці-альністю «Облік і аудит») / М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241с 23. Коренєва О.Г. Організація обліку в банку  [Текст]:  навч.  по-сіб.  / О. Г.  Коренєва,О. В. Мірошниченко, Т. Г. Савченко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 273 с. 24. Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Організація обліку в бан-ках. — К.: КНЕУ, 2002. - 282с. 
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25. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація бухгалтерсько-го обліку: Підручник. Рівне: НУВГП, 2009. – 352 с. 26. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб-ник, рекомендований МОН України. – К., 2006. – 696 с. 27. Лищенко, О. Г. Організація обліку [Текст] : Методичний по-сібник для студ. ЗДІА спец. 7.050106 "О і А" ден. та заоч. форм навчання / О. Г. Лищенко ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2009. - 111 c. 28. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студен-тів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 3-є вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.   29. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова К.: Центр навчальної літератури, 2011 - 564 с. 30. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посіб./ Р.Е.Островерха. – К.; ЦУЛ, 2012. -568 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/ jspui/bitstream/doc/1612/1/1530_IR.pdf 31. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: підручник / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 424 с. 32. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в субєктах державного сектору: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 380 с.  33. Сльозко Т.М. Організація обліку: навч. посіб.для студ. вищ.  навч. закл. / Т.М.  Сльозко, О.І.Мазіна. –К.: Київ. нац. торг.- екон.ун-т, 2014. –368 с. 34. Сопко В,, Завгородній В. Організація бухгалтерського облі-ку, економічного контролю та аналізу. Підручник. – КНЕУ, 2004. – 412 с. 35. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку К.: Каравела, 2009 – 624 с. 36. Труш Ю.Т., Король Г.О., Потрус Н.П. Організація обліку. Частина 1. Основи організації обліку: Навч. посібник.  –Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 69 с. 
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Додаток 2 Зміст індивідуальної ІНДЗ (приклад) С. Вступ 1. Організація облікового процесу ______________ (назва об’єкта обліку, пі-дприємства (установи)) 1.1. Облікова номенклатура  1.2. Носії облікової інформації: 1.2.1. Первинного обліку 1.2.2. Аналітичного та синтетичного обліку 1.2.3. Фінансової звітності 1.3. Організація технології облікового процесу (документообіг) 1.4. Облікова політика 1.5. Робочий план рахунків 1.6. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку  2. Організація роботи облікового апарату 2.1. Регламентування ІНДЗ облікового підрозділу та його вза-ємозв’язки з іншими структурними підрозділами 2.2. Організаційна структура та розподіл обов’язків у бухгал-терії 2.3. Матеріальне, інформаційне і технічне забезпечення облі-кових працівників Висновки Список використаної літератури Додаток А. Перелік форм первинних облікової документів Додаток Б. Перелік форм облікових реєстрів Додаток В. Перелік форм фінансової звітності  Додаток Г. Графік документообігу Додаток Г. Графік підготовки та подання звітності Додаток Д. Наказ про інвентаризацію  Додаток Е. Наказ про облікову політику (витяг) Додаток Є. Робочий план рахунків (витяг) Додаток Ж. Організаційна структура підприємства  (установи) Додаток З. Положення про бухгалтерію Додаток И. Організаційна структура бухгалтерії Додаток І. Посадові інструкції облікових працівників  
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 Додаток 3 КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТОК для збирання інформації про стан організації обліку  грошових коштів (активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат тощо)  ПрАТ «Родина»  назва підприємства (установи)  Назва документів Ти-пові Ві-дом-чі Інші 1 2 3 4 Первинний облік1    Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер    Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер    Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів    Ф № КО-4 Касова книга    Відомість на виплату грошей    Розрахунок ліміту залишку готівки в касі    Інші прибуткові та видаткові касові  докуме-нти (вказати, які саме є на підприємстві, в установі):    …    Ф № 869 Рахунок-фактура    Ф № 040 1007 Реєстр чеків    Банківська виписка     Інші прибуткові та видаткові банківські до-кументи (вказати, які саме є на підприємстві, в установі)::    …    Аналітичний і синтетичний облік2    Журнал-ордер №1 за кредитом рахунків 30, 31, 33      
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Продовження дод. 3 1 2 3 4 Відомість за дебетом рахунку 30     Відомість за дебетом рахунку 31     Відомість за дебетом рахунку 33     Журнал-ордер № 2    Відомість №2    Бухгалтерська довідка     Головна книга     Фінансова звітність    Ф.№1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)    Ф. № 3 Звіт про рух грошових коштів    Ф. № 5 Примітки до річних фінансових звітів    Регламенти ІНДЗ облікових працівників Наказ про облікову політику і організацію бухгалтерського обліку    Положення про бухгалтерію    Посадова інструкція касира    Посадові інструкції бухгалтерів    Графік документообігу    Графік підготовки та подання фінансової звітності    Інші організаційно-розпорядчі документи з організації обліку (вказати, які саме)     …    План розвитку бухгалтерії     1 Форми касових документів повинні відповідати Положенню про ве-дення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. 15.12.2004  N 637  2 Форми відомостей та журналів-орденів повинні відповідати Методи-чним рекомендаціям по застосуванню регістрів бухгалтерського облі-ку від 29 грудня 2000 р. N 356 або стандартним реєстрам відповідного програмного забезпечення (наприклад, картка рахунку, аналіз рахунку тощо)    
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Додаток 4 БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА * до Журналу _____ за _______________ 20__ р.    N з/п  Зміст операції  Дебет  Кредит  Сума  1  2  3  4  5                                        Виконавець __  (підпис)  Головний бухгалтер _____ (підпис)    "___" ____________ 20__ р.    *Форма, передбачена Методичними рекомендаціями по застосу-ванню регістрів бухгалтерського обліку, затв. наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. N 356    
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Додаток 5 Приклади господарських операцій, для документування яких склада-ють бухгалтерську довідку Господарські опера-ції Зміст бухгалтерської довідки 1 2 Визначення від-строчених податко-вих активів (ВПА) та відстрочених по-даткових зо-бов’язань (ВПЗ) 
Розрахунок ВПА і ВПЗ за П(С)БО 17 «Пода-ток на прибуток», відображення результатів розрахунку на рахунках 17 «Відстрочені по-даткові активи» та 54 «Відстрочені податко-ві зобов'язання» 

Капіталізація фінан-сових витрат 
Розрахунок суми фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікова- них активів за П(С)БО 31 "Фінансові витра-ти", за вирахуванням суми будь-яких отри-маних проміжних виплат та  цільового  фі-нансування, безпосередньо пов'язаних  зі створенням кваліфікаційного активу. Розрахунок курсо-вих різниць Розрахунок курсових різниць та відобра-ження в обліку його результатів за П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» Розподіл транспорт-но-заготівельних витрат (ТЗВ) Розрахунок та розподіл ТЗВ за П(С)БО 9 «Запаси» Розрахунок торгової націнки Розрахунок та розподіл торгової націнки за П(С)БО 9 «Запаси» Розрахунок резерву сумнівних боргів Розрахунок суми резерву за П(С)БО 10 «Де-бітори» та обраного методу створення резе-рву (абсолютної суми сумнівної заборгова-ності; застосування коефіцієнта сумнівності)  
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Продовження дод. 5 1 2 
Розрахунок резерву на відпустки 

Сума забезпечення на виплату відпусток визна-чається щомісяця як добуток фактично  нарахо-ваної заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової су-ми на оплату  відпусток  до  загального планового фонду оплати праці за П(С)БО 11 «Зобов’язання» 
Утримання алімен-тів та інших сум із заробітної плати 

Розрахунок сум аліментів для утримання або інших сум за виконавчими листами чи згідно з наказами керівника (якщо розмір аліментів або утримань визначено у відсотках і визначення їхньої суми потребує виконання розрахунків), розрахунок поштового збору (якщо аліменти пересилаються одержувачу поштовим перека-зом за рахунок працівника).  Перекласифікація довгострокової за-боргованості у ко-роткострокову 
Розрахунок частини суми довгострокової забор-гованості, що підлягає погашенню у найближчі 12 місяців з дати балансу, яка повинна відобра-жатися у складі короткострокової заборгованос-ті 

Визначення суми забезпечення для відшкодування ви-трат на реструкту-ризацію 
Сума забезпечення визначається  за  обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням  суми  очі-куваного відшкодування), необхідних   для  по-гашення відповідного зобов'язання,  на  дату балансу. Забезпечення визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю пі-дприємства,  що триває. Забезпечення довго-строкових зобов'язань визнаються у сумі їх те-перішньої вартості. Нарахування відсот-ків за кредитами, депозитами тощо Розрахунок фактичної суми відсотків виходячи з фактичної суми кредиту, терміну нарахування відсотків, змін умов договору тощо.   
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Продовження дод. 5 1 2 

Розрахунок забезпе-чення щодо  обтяж-ливого контракту 

Забезпечення  визначається в сумі неминучих  витрат,  пов'язаних  з його виконанням. Сума неминучих витрат визначається  за найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту  або витрат  на  сплату неустойки  (штрафів, пе-ні) за невиконання контракту. Витрати на вико-нання обтяжливого контракту оцінюються  за різницею між витратами на його виконання і доходами (втратами) від виконання іншого кон-тракту,  укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту Нарахування витрат і доходів майбутніх періодів, включення їх до складу витрат і доходів поточного звітного періоду 
Перерозподіл суми витрат і доходів майбутніх періодів між поточним та майбутніми звітними періодами та відображення їх за рахунками 39 і 69 у кореспонденції з рахунками доходів і ви-трат Розподіл загально-виробничих витрат Розрахунок та розподіл загальновиробничих витрат на об'єкти витрат (види готової продук-ції, виконуваних робіт, послуг, що надаються) Нарахування диві-дендів або розподіл прибутку Розрахунок на підставі розпорядчих документів, в яких визначено правила такого нарахування або розподілу  Закриття рахунків класу 7, 8 і 9 та пе-ренесення фінансо-вого результату на рахунок 44 Визначення суми витрат/ доходів, які списують-ся з метою визначення фінансового результати звітного періоду Дооцінка/уцінка не-оборотних активів Розрахунок сум дооцінки/уцінки необоротних активів та їх відображення на рахунках за П(С)ЮО 7 «Основні засоби» та ін.  
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Продовження дод. 5 1 2 
Зміни в обліковій політиці 

Розрахунки та бухгалтерські проведення  унаслідок змін в обліковій політиці підп-риємства. Містить формулювання правила ведення обліку, яке підлягає зміні, а також характер такої зміни, детальні розрахунки та проведення. Виправлення помилок Формулювання суті помилки, визначення суми та кореспонденції рахунків Визнання доходів та ви-трат протягом виконання будівельного контракту Розрахунок етапу завершеності за П(С)БО 18 "Будівельні контракти" та на його ос-нові – доходів і витрат за будівельним ко-нтрактом. Визнання втрат від змен-шення корисності або до-ходів від відновлення вар-тості Розрахунок суми за П(С)БО 28 "Зменшен-ня корисності активів" та відображення її на рахунках обліку Визнання інвестиційної нерухомості та основних засобів  Розрахунок розмежування об’єктів опера-ційної нерухомості та інвестиційної неру-хомості за обраними критеріями Перенесення дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку Розрахунок та відображення зарахування сум дооцінки необоротних активів до не-розподіленого прибутку Розподіл витрат за опера-ціями з інструментами власного капіталу Розрахунок розподілу витрат за операція-ми з інструментами власного капіталу на підставі обраної бази  Визначення меж суттєвос-ті Розрахунок суттєвості інформації про го-сподарські операції, події та статті фінан-сової звітності для наказу про облікову політику  
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Додаток 6 Рекомендації до оцінки наказу про облікову політику Під час оцінки облікової політики слід встановити: 
− наявність наказу про облікову політику; 
− його повноту та відповідність обраної облікової полі-тики  стандартам звітності, які використовує підприємство; 
− послідовність застосування обраної облікової політики (наявність та причини її змін); 
− відповідність обраної облікової політики меті, умовам та особливостям діяльності підприємства; 
− раціональність та доцільність використання обраних елементів облікової політики. (див. табл.).  Вплив наслідків облікової політики на достовірність оцінки показни-ків діяльності   

Базовий ва
ріант  облі

кової політ
ики Бухгалтерські ризики 

Вибір розп
оділу 

витрат Вибір оцін
ки способу

 незаверше
но-

го виробни
цтва 

Вибір спос
обу нараху

вання амор
ти-

зації Вибір спос
обу оцінки

 вибуття за
-

пасів Вибір спос
обу оцінки

 
фінансових

 активів 
Вибір облі

ку % за по
зики 

…і т.д. … 1. Показники платоспромож-ності й фінансової стабіль-ності 1.1. Коефіцієнт поточної пла-тоспроможності і т.д.          
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Додаток 7 Рекомендації по створенню плану розвитку  бухгалтерського обліку План розвитку бухгалтерського обліку повинен бути конкретним і містити: —точне визначення запланованого заходу; —шляхи вирішення; —очікуваний результат (виражений у цифрах); —конкретних виконавців; —конкретні дати виконання етапів і заходу в цілому; —відповідальних за виконання; —форми звіту про виконання. Наприклад, впровадження програмного забезпечення може передба-чати такі кроки: 1. Вибір програмного продукту 2. Вибір постачальника послуг ІТ 3. Розподіл обовязків  в ІТ 4. Політика інформаційної безпеки, стандарти інформаційної безпеки, план ІТ безпеки 5. Системи моніторингу, реєстрації і повідомлення керівництва про порушення інформаційної безпеки 6. Управління доступами 7. Управління змінами 8. Управління інцидентами і проблемами 9. Резервне копіювання даних 10. Управління конфігураціями 11. Забезпечення цілісності даних 12. Аварійне відновлення  

       

      


