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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Президент Відкритого міжнародного 

університет розвитку людини 

"УКРАЇНА" 

____________________________ 

 "___" _______ 201__ р. № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Департамент фінансово-економічної роботи  

Відкритого міжнародного університету 

 розвитку людини «Україна» 
 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Департамент фінансово-економічної роботи є структурним 

підрозділом Університету «Україна», в своїй діяльності підпорядкований 

проректору з фінансово-економічної роботи-головному бухгалтеру та 

складається з таких структурних підрозділів: 

- відділ нормування праці та нарахування заробітної плати; 

- відділ обліку ТМЦ;  

- відділ фінансово-економічної роботи; 

- відділ обліку та розрахунків зі студентами. 

В свою чергу діяльність відділів департаменту здійснюється на 

підставі Положень про  відповідні відділи. 

Діяльність департаменту забезпечує (організовує) систематичний, 

повний і достовірний облік: 

- готівкових і безготівкових грошових надходжень, товарно-

матеріальних цінностей, запасів, основних засобів та інших необоротних 

активів, власного капіталу, розрахунків і зобов’язань, інших активів, а також 

доходів і витрат, включаючи своєчасне відображення у бухгалтерському 

обліку операцій, пов’язаних з їх рухом або зміною первинної вартості; 

- виробничих витрат, виконання кошторисів витрат, реалізації 

продукції (робіт, послуг), включаючи складання звітних калькуляцій 

собівартості продукції; 

- результатів господарсько-фінансової діяльності університету згідно 

із встановленими правилами та їх щомісячне відображення в облікових 

регістрах; 

- інших розрахункових, фінансових і кредитних господарських 

операцій, а також виданих довіреностей, бланків суворої звітності. 

Забезпечує : 

- складання достовірної фінансової і статистичної звітності на 

підставі первинних документів і бухгалтерських записів; 
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- підписання і подання відповідним органам у встановлені строки 

фінансової звітності в обсягах, встановлених законодавством, а також 

підготовку і подання інших видів періодичної звітності, які передбачають 

підпис головного бухгалтера, відповідно до нормативних актів, затверджених 

формами та інструкціями; 

- своєчасне проведення звірянь з контролюючими органами за 

розрахунками з бюджетами і фондами; 

- широке використання сучасних засобів автоматизації ведення 

бухгалтерського обліку . 

 Контролює та забезпечує  повноту і своєчасність: 

- відображення всіх господарських операцій, інформація про які 

міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- нарахувань, утримань і перерахувань платежів до державного і-

місцевого бюджетів, зборів на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування і внесків на всі види соціального страхування; 

- нарахування і виплати заробітної плати, а також обґрунтованість 

витрачання фонду оплати праці, винагород та інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат; 

- погашення у встановлені строки кредиторської заборгованості, у 

тому числі за одержаними кредитами банку, позичками, позиками; 

- розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних 

зобов’язань; 

- стягнення у встановлені строки дебіторської заборгованості; 

- ведення податкового обліку згідно з чинним законодавством 

України. 

Здійснює контроль за дотриманням: 

- визначених правил оформлення руху товарно-матеріальних 

цінностей; 

- касової дисципліни: ведення та оформлення касових операцій, 

своєчасного подання звітів підзвітними особами, дотримання ліміту каси; 

- фінансової та платіжної дисципліни, раціональним і ефективним 

використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

- установлених правил проведення інвентаризації коштів, товарно-

матеріальних цінностей і запасів, основних засобів та інших необоротних 

активів, розрахунків і зобов’язань, включаючи проведення переоцінок, 

списання нестач, безнадійної дебіторської заборгованості та інших витрат; 

- затвердження порядку документообігу, в тому числі забезпечення 

збереження оброблених первинних документів і регістрів, повноти їх 

оформлення і недопущення несанкціонованого виправлення записів, порядку 

архівації і зберігання документів протягом встановленого строку.  

Забезпечує: 

- проведення інвентаризацій, оформлення матеріалів, пов’язаних з 

нестачами і розкраданням коштів і товарно-матеріальних цінностей, 

відшкодування втрат від нестач, крадіжок і псування активів університету; 
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- перевірку організації (стану) бухгалтерського обліку і складання 

звітності у територіально відокремлених структурних підрозділах 

університету, проведення планових і раптових документальних ревізій, у 

тому числі роботу ревізійної комісії університету згідно зі Статутом; 

- проведення документальних і комплексних перевірок 

контролюючими органами, підписування актів перевірок і вжиття заходів 

щодо усунення виявлених недоліків;  

- проведення економічного аналізу господарсько-фінансової 

діяльності університету, розробку заходів щодо запобігання втрат і 

невиробничих витрат; 

- розробку посадових інструкцій, розподіл службових обов’язків і 

поточних завдань, проведення атестації співробітників бухгалтерії, а також 

інших працівників університету, які мають відношення до складання 

первинних документів, приймання, зберігання і відпуску товарно-

матеріальних цінностей; 

- проведення своєчасного інструктажу працівників з питань 

бухгалтерського обліку, контролю і звітності; 

- доведення до відома співробітників бухгалтерії нормативно-

методичних документів, інформаційних матеріалів, наказів і розпоряджень 

по університету, що стосуються виконання їх службових обов’язків, а також 

ознайомлення їх зі змінами у чинному законодавстві, що впливають на 

встановлений порядок ведення обліку, обсяги і строки здавання звітності. 
 

1.2. Департамент фінансово-економічної роботи у своїй діяльності 

керується Конституцією та законами України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно – 

правовими актами, що регламентують бухгалтерській облік в університеті, 

наказами та розпорядженнями Президента Університету «Україна», а також 

положенням про Департамент фінансово-економічної роботи. 

 

 

2.  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
 

2.1. Показники, які сприяють забезпеченню високого рівня фінансово-

економічної діяльності Університету. 

 

2.2. Щомісячна, щоквартальна, та щорічна звітність до державних 

контролюючих органів України, а саме:  
 

2.2.1. Статистична звітність: 

баланс. Форма №1; 

звіт про фінансові результати. Форма №2; 

звіт про рух грошових коштів. Форма № 3; 

звіт про власний капітал. Форма № 4; 

примітки до річної фінансової звітності. Форма № 5; 
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звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) 11-ОЗ; 

звіт про травматизм на виробництві; 

звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську 

заборгованість; 

звіт з праці. 
 

2.2.2. Податкова звітність: 

Наявність та якість відображення показників у податковій та 

фінансовій звітності: 

- податковий звіт (звіт про використання коштів неприбутковими 

організаціями); 

- декларація з податку на додану вартість; 

- розрахунок екологічного збору; 

- форми 1-ДФ - утримання податку з фізичних осіб; 

- відображення пільг - Форма 1-ПП; 

- розрахунку та сплату інших місцевих податків; 

- звіту з податку на землю; 

- дані про здійснення контролю за дотриманням відповідності статусу 

неприбутковості. 
 

2.2.3. Звітність до Фондів соціального страхування: 

- наявність і достовірність звітів про утримання, нарахування та 

перерахування внесків до Фонду соціального страхування на випадок 

тимчасової втрати працездатності, форми контролю за виплатами по 

лікарняних листках за рахунок підприємства та за рахунок Фонду 

соціального страхування, а також по отриманню та використанню санаторно-

курортних путівок; 

- звіт про нарахування та перерахування внесків до Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань;  

- звіт про нарахування та перерахування внесків до Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття.  
 

2.2.4. Звітність до Пенсійного фонду України: 

- наявність і достовірність звіту до Пенсійного фонду України і 

здійснення контролю за проведенням персоніфікованого обліку з 

нарахування, утримання та перерахування внесків з найманих працівників і 

роботодавця до Пенсійного фонду в установлені законом строки. 
 

2.2.5. Державне казначейство: 

- наявність та достовірність звітів за формами 2-Д, 7-Д, додатків 16, 19 

та пояснювальних записок до звітів за отримане та використане цільове 

фінансування на навчання студентів за державними пільговими кредитами; 

дотримання строків розрахунків зі студентами і Міністерством освіти і науки 

України. 
 

2.2.6. Міністерство освіти і науки України: 
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- наявність та достовірність звітності про стан використання коштів, 

отриманих на навчання студентів за державними пільговими кредитами. 
 

- дані про проведення тендерів щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за 

державні кошти. 

 

2.3 Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-

правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з 

використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського 

обліку та звітності в Університеті «Україна». 

 
 

3. ПРАВА 
 

 

Департамент фінансово-економічної має право: 

 

3.1. Вимагати: 

- від керівників усіх структурних підрозділів, а також інших 

працівників університету – неухильного дотримання порядку оформлення і 

подання первинних документів і встановлених форм звітності; 

- від керівників усіх структурних підрозділів вживання заходів щодо 

посилення збереження майна й активів підприємства, включаючи 

поліпшення утримання складського господарства, належну організацію 

приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей; 

- забезпечення належної організації бухгалтерського обліку і 

контролю, перегляду норм витрачання паливно-мастильних матеріалів та 

запасів, нормативів трудових витрат; 

- розривання раніше укладених договорів або відмову від їх 

продовження з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, 

якщо виконання таких договорів може спричинити збитки, завдати іншої 

шкоди діяльності університету (наприклад, загрожує несвоєчасним 

проведенням розрахунків, неподання актів виконаних робіт, завищення ціни); 

- притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності 

осіб, які порушують установлений порядок обліку, зберігання і руху товарно-

матеріальних цінностей, допускають недбале ставлення до інших обов’язків, 

що може спричинити додаткові витрати, нестачі або сприяти розкраданню 

активів університету. 

 

3.2. Розробляти і подавати пропозиції щодо: 

- облікової політики університету, внесення змін до обраної облікової 

політики, вибору форми бухгалтерського обліку; 

- впровадження або зміну додаткової системи рахунків і реєстрів 

аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій; 

- вибору оптимальної структури і штатного розпису бухгалтерської 

служби; 
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- надання працівникам прав на підписання первинних і зведених 

облікових документів, а також про їх усунення від цих функцій при 

систематичному порушенні ними своїх посадових обов’язків; 

- створення нових нормативно-методичних вказівок, що стосуються 

організації ведення бухгалтерського обліку, та письмових звернень до 

державних органів за роз’ясненнями щодо проблемних питань 

бухгалтерського обліку; 

- підвищення професійного рівня бухгалтерів (направлення на курси 

підвищення кваліфікації, спеціалізовані семінари), забезпечення їх 

необхідними періодичними виданнями і нормативно-правовими базами; 

- удосконалення системи і форм внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, правил документообігу, включаючи розробку 

додаткових форм звітності, виділення на окремий баланс філій та інших 

відокремлених підрозділів; 

- заходів із забезпечення збереження майна, раціонального й 

ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

- залучення кредитів і джерела їх погашення. 

 

3.3. Брати участь: 

- у розробці загального плану заходів щодо запобігання утворення 

нестач і незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, 

порушень фінансового і господарського законодавства; 

- у підготовці, затвердженні і внесенні змін до структури і штатного 

розпису, системи і форми оплати праці, погодженні   преміювання, а також 

встановленні посадових окладів, премій і надбавок працівникам 

університету; 

- в узгодженні списку посад, що передбачають матеріальну 

відповідальність, а також призначенні конкретних осіб на ці посади, їхньому 

звільненні і переміщенні; 

- у вирішенні питань щодо економічного розвитку університету; 

- в узгодженні проектів договорів і угод на одержання або відпуск 

товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг; 

- у перевірках структурних підрозділів щодо дотримання 

встановленого порядку оприбуткування, зберігання і витрачання коштів, 

товарно-матеріальних та інших цінностей, у тому числі особисто ініціювати 

проведення таких перевірок. 

 

3.4. Формувати фінансові документи з приймання і видачі грошових 

коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей. 

 

3.5. Не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, 

оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачання 

грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;  
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4. КЕРІВНИЦТВО  

 

4.1. Керівником департаменту фінансово-економічної  роботи  є 

проректор з фінансово-економічної роботи-головний бухгалтер або його 

заступник. 

 

4.2. Керівник департаменту призначається на посаду та звільняється з 

посади відповідно до законодавства України про працю з урахуванням вимог 

до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених п. 4.5. цього положення. 

 

4.3. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника 

департаменту здійснюється в порядку, встановленому в Університеті 

«Україна» наказами та розпорядженнями Президента університету.  

 

4.4. Прийняття (передача) справ  керівником департаменту  у разі 

призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після 

проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, 

за результатами якої оформляється відповідний акт.  

 

4.5. Керівник Департаменту фінансово-економічної роботи повинен 

мати: 

- повну вищу освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-

кваліфікаційним рівнем – магістр, чи спеціаліст;  

- стаж бухгалтерської або фінансової роботи на керівних посадах не 

менше п’яти років. 

 

4.6. Керівник Департаменту фінансово-економічної роботи повинен 

знати: 

- закони України, укази Президента України, постанови, 

розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку 

України, Державної податкової адміністрації України з питань правових 

засад регулювання господарської діяльності університету, положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти 

Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих 

особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

- порядок оформлення операцій та організацію документообігу за 

розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, 

зарахування на баланс, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних 

та інших цінностей; 

- економіку, організацію виробництва, праці та управління, податкову 

справу, основи цивільного права, трудове, фінансове, господарське 

законодавство.  
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4.7. Керівник Департаменту фінансово-економічної роботи  несе 

відповідальність за: 

- порушення правил ведення касової дисципліни; 

- неподання фінансової звітності, внесення помилкових даних до 

фінансової та статистичної звітності з вини бухгалтерії; 

- несвоєчасного або неякісного забезпечення проведення 

інвентаризації коштів і матеріальних цінностей; 

- перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної 

служби у проведенні ревізій і перевірок; 

- Відсутності бухгалтерського обліку або ведення його (у разі, коли 

на нього покладений обов’язок його ведення) з порушенням 

установленого порядку. 

- невживання заходів щодо відшкодування винними особами шкоди 

від нестач, розтрат, розкрадань і безгосподарності. 

- виконання наказів президента, рішень вченої ради, ректорату, 

зборів (конференції) трудового колективу, інших нормативних 

документів університету; 

- порушення правил і положень, що регламентують фінансово-

господарську діяльність; 

- збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом 

установленого строку , але не менше трьох років; 

- забезпечення фіксування в первинних документах фактів здійснення 

всіх господарських операцій. 

- завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю. 

 

4.8. У відповідності з колективним договором університету за 

невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків керівник 

департаменту може бути позбавлений доплат та інших заохочувальних 

виплат, передбачених договором та контрактом, взагалі або на певний час. 

Дисциплінарна, матеріальна і адміністративна відповідальність 

керівника департаменту за виконання посадових обов’язків визначається у 

відповідності до діючого законодавства. 
 

 

5. ВЗАЄМОДІЯ  З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 
 

Для виконання завдань та реалізації основних показників  діяльності 

Департамент фінансово-економічної роботи взаємодіє  з усіма структурними 

підрозділами Університету та їх керівництвом з питань: 

- забезпечення та дотримання в університеті встановлених єдиних 

методологічних основ бухгалтерського обліку; 

- проведення економічного аналізу фінансово-господарської  

діяльності університету, розробки заходів щодо запобігання втрат і 

невиробничих витрат; 

- перевірки структурних підрозділів щодо дотримання встановленого 
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порядку оприбуткування, зберігання і витрачання коштів, товарно-

матеріальних та інших цінностей; 

- складання та подання в установлені терміни фінансової звітності 

тощо. 
 

- взаємодії всіх підпорядкованих структурних підрозділів щодо 

оптимальної та ефективної організації навчального процесу; 

- формування педагогічного навантаження професорсько-

викладацького складу; 

- здійснення контролю за формуванням та рухом контингенту 

студентів які навчаються за Програмою „Турбота” тощо; 
  

- атестації адміністративно-управлінського персоналу університету; 

- затвердження і внесення змін до структури та штатного розпису, 

системи і форми оплати праці, погодження преміювання працівників 

університету, а також встановлення посадових окладів, премій і надбавок 

працівникам університету; 

- узгодження списку посад, що передбачають матеріальну 

відповідальність, а також призначення конкретних осіб на ці посади, їхнє 

звільнення і переміщення тощо; 
 

- автоматизації системи управління університетом; 

- проведення загально-університетських наукових заходів тощо. 

- розробки та виконання поточних та перспективних планів розвитку 

матеріально-технічної бази університету; 

- організації обліку, збереження, використання і списання  

матеріальних цінностей університету; 

- планування господарсько-фінансової діяльності університету тощо. 
 

А також: 

- розробляє заходи з удосконалення фінансової структури 

університету та управління фінансами; 

- бере участь у здійсненні фінансово-економічного аналізу динаміки 

розвитку університету; 

- бере участь у здійсненні оцінки відповідності напрямків та обсягів 

діяльності можливостям ресурсної бази Університету; 

- здійснює стратегічне і довгострокове фінансове планування, 

спрямоване на забезпечення стабільної конкурентної переваги на ринку 

освітніх послуг; 

- розробляє і впроваджує концепцію автоматизації управління 

фінансово-економічною діяльністю університету; 

- розробляє структуру бюджетів і впроваджує систему бюджетування; 

- розробляє заходи з розвитку окремих напрямків діяльності; 

- бере участь в оптимізації організаційного та правового розвитку 

мережі університету й розробки політики взаємовідносин з територіально 

відокремленими структурними підрозділами тощо. 

          - бере участь в розробці планів заходів із оперативного впровадження 

інновацій у діяльність підрозділів базової структури і ТВСП; 
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- бере участь в відкритті нових спеціальностей, розширенні форм і 

видів платних послуг та залученні інвестицій. 

- бере участь в оптимізації організаційного та правового розвитку 

мережі університету й розробки політики взаємовідносин з територіально 

відокремленими структурними підрозділами; 

- проводить перевірки  економічного аналізу фінансово-господарської  

діяльності ТВСП, розробки заходів щодо запобігання втрат і невиробничих 

витрат; 

- здійснює перевірки структурних підрозділів щодо ведення 

фінансово-господарської діяльності дотримання встановленого порядку 

оприбуткування, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних та 

інших цінностей; 

- контролює своєчасність перерахування коштів на розвиток статутної 

діяльності в розмірі 15% від доходів ТВСП. 

 

 

Проректор з фінансово-економічної  

роботи-головний бухгалтер                                              В.М.Журавльова 

 

 

Заступник головного бухгалтера                                     О.С.Пришедько 

 


