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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Державний сектор включає установи, які
підпорядковуються державі і фінансуються за рахунок державних коштів,
зокрема: бюджетні установи, органи виконавчої влади та інші. На сьогодні
організацію бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору
регламентує Міністерство фінансів України шляхом формування наказів щодо
ведення бухгалтерського обліку та розроблення спеціальних форм для
конкретної установи, а також Державне казначейство України, яке створює
спеціальні програми для проведення розрахункових операцій суб’єктів
держаного сектору. За рахунок скорочення спеціалістів, які займаються
створенням наказів щодо організації бухгалтерського обліку та розробкою і
оновленням спеціальних програм, не відбувається оновлення програмного
забезпечення для бухгалтерів, нововведення майже не впроваджуються, що
негативно позначається на організації бухгалтерського обліку та може
спричинити неточність даних. Аудит суб’єктів господарювання державного
сектору проводиться Державною аудиторською службою України та
направлений
на
перевірку
законності
діяльності,
ефективності
функціонування, доцільності витрачання бюджетних коштів.
Отже,
дослідження особливостей організації бухгалтерського обліку та аудиту
фінансової звітності суб’єктів державного сектору з метою надання пропозиції
щодо їх вдосконалення має важливе практичне значення.
Дослідженню організації бухгалтерського обліку суб’єктів державного
сектору присвячені наукові праці таких вчених, як: М.Т. Білуха, І. К. Дрозд, П.
Ф. Коваль, В. О. Шевчук, Н. І. Рубан та інших авторів. Проблемами
проведення аудиту суб’єктів державного сектору займались такі вчені, як Т.
Федченко, С. Левицька, Т. Каменська, І. Стефанюк, С. Агапцов та інші.
Метою випускної кваліфікаційної роботи є дослідження теоретикометодичних основ організації бухгалтерського обліку та аудиту фінансової
звітності суб`єктів держаного сектору та розробка практичних рекомендацій
щодо їх вдосконалення.
Об’єктом дослідження є процеси організації бухгалтерського обліку та
аудиту фінансової звітності суб`єктів держаного сектору.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні напрями організації
бухгалтерського обліку та проведення аудиту Державного науково-дослідного
інституту з випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Збройних Сил України (військова частина А4444).
Для досягнення поставленої мети бути вирішено такі завдання:
1. визначити економічній зміст бухгалтерського обліку як об’єкта
дослідження у сучасних умовах господарювання;
2. систематизувати світовий досвід організації бухгалтерського обліку
суб’єктів державного сектору та практику застосування його в Україні;
3. дослідити особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту
фінансової звітності суб’єктів державного сектору в Україні;

4. розглянути нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку
та аудиту фінансової звітності суб’єктів державного сектору;
5. проаналізувати стан і тенденції розвитку обороно-промислового
комплексу України;
6. надати організаційно-економічну характеристику військової частини
А4444, проаналізувати динаміку надходжень і видатків установи;
7. дослідити систему бухгалтерського обліку військової частини;
8. здійснити огляд основних положень облікової політики військової
частини;
9. визначити особливості проведення аудиту фінансової звітності
військової частини;
10. розробити комплекс заходів з удосконалення організації
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю у військовій частині;
11. визначити стратегічні напрями розвитку військової частини.
Методи дослідження. При написанні випускної кваліфікаційної роботи
були використанні такі методи дослідження: метод порівняння – для
визначення спільних та відмінних характеристик об’єкта, що досліджується,
розрахунковий – для розрахунку показників задля їх детального вивчення;
графічний метод – для побудови графіків за відповідними змінними задля їх
порівняння, узагальнення – для встановлення спільних рис, аналіз – для
дослідження динаміки і структури надходжень та видатків установи, SWOTаналіз – для ідентифікації зовнішніх і внутрішніх загроз та ін.
Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та
зарубіжних вчених з організації бухгалтерського обліку суб’єктів державного
сектору, матеріали наукових конференцій та семінарів, законодавчі і
нормативні документи України (Закони України, постанови Верховної Ради
України, статті Бюджетного Кодексу України), первинні документи, дані
регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 2016 – 2018 роки
Державного науково-дослідницького інституту випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки (військова частина А4444).
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості
впровадження запропонованих заходів з удосконалення організації
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю Державного науководослідного інституту з випробувань і сертифікації озброєння та військової
техніки Збройних Сил України (військова частина А4444), а також
стратегічних заходів розвитку. Серед ключових заходів, запропонованих у
випускній кваліфікаційній роботі:
- Впровадження автоматизованої системи обліку та створення відділу IT
для адміністрування програмного забезпечення, що сприятиме зниженню
трудомісткості робіт та зменшенню ризику здійснення помилок при
розрахунку показників та складанні документів;
- Створення відділу з внутрішнього контролю, що забезпечить
посилення контролю у фінансово-економічній службі та здійснення
контрольних процедур з метою виявлення недоліків у роботі та визначення
напрямів їх усунення;

- Розробка та використання внутрішніх форм звітності для контролю за
надходженням і витрачанням коштів за спеціальним і загальним фондами.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження
були представлені та апробовані у вигляді доповіді під час участі у
Міжнародній науково-практичній конференції «Юність науки – 2018:
соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м.
Чернігів, 11-12 квітня 2018 р.) та Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Юність науки – 2019:
соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м.
Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.).
Основні публікації за результатами дослідження:
1. Кошова В. О. Особливості організації фінансово – економічної служби
Державного науково-дослідницького інституту (військова частина А4444) / Т.
А. Гоголь, В.О. Кошова // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит:
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей ІV
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27 листопада 2018
р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 166 с.
2. Кошова В. О. Методичні аспекти захисту та безпеки інформації при
застосуванні сучасних інформаційних технологій/ О.І. Волот, В.О. Кошова//
Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку
суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у 2х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 1: 380 с.
3. Кошова В.О. Формування облікової політики суб’єкта державного
сектору/К.В. Гнедіна, В.О. Кошова// Юність науки – 2019: соціальноекономічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих
вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. – Чернігів: Черніг. нац.
технол. ун-т, 2019. – Ч. 1. – C. 154-155.
4. Koshova V. O. Approaches to organization of automated control in the
enterprise/ V. O. Koshova, O.I. Volot, S.V. Lytvyn // Юність науки – 2019:
соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих
вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. – Чернігів: Черніг. нац.
технол. ун-т, 2019. – Ч. 1. – C. 154-155.
5. Кошова В. О. Моделювання організації бухгалтерського обліку в
сучасних умовах/ В.О. Кошова, О.І. Волот// Управління соціальноекономічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики:
збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.
Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). – Мукачево: МДУ, 2019. – 361 с.
Структура роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Основний зміст роботи викладено на 105 сторінках друкованого тексту.
Робота містить 20 таблиць, 14 рисунків, 14 додатків, Список використаних
джерел налічує 80 найменувань, поданих на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі визначена актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи,
встановлено мету та завдання, об’єкт і предмет дослідження. Висвітлена
інформаційна база дослідження, практичне значення одержаних результатів,
інформація про апробацію результатів дослідження та основні публікації.
У першому розділі роботи «Теоретико-методичні основи організації
бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності суб`єктів
державного сектору» визначено економічний зміст бухгалтерського обліку
як об’єкта дослідження в сучасних умовах господарювання, розглянуто
світовий досвід організації бухгалтерського обліку та практику його
застосування в Україні, з’ясовано особливості організації бухгалтерського
обліку та аудиту фінансової звітності суб’єктів державного сектору в Україні,
здійснено огляд нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку
та аудиту фінансової звітності суб’єктів державного сектору.
Особливості організації бухгалтерського обліку залежать від специфіки
установи, підприємства, організації. У той же час формування системи
бухгалтерського обліку на кожному підприємстві, установі чи організації
повинно відбуватися у відповідності з визначеними законодавством
принципами. В Україні ведення бухгалтерського обліку регламентується
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
та іншими нормативно-правовими актами. На сьогодні існує п’ять форм
ведення бухгалтерського обліку, державним підприємствам форму ведення
обліку призначає держава.
Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору має досить чіткі
відмінності від обліку у приватних організаціях. Особливістю є те, що кошти
бюджетної установи поділяються на загальний і спеціальний фонд. Кошти
фондів спрямовуються на спеціально визначені заздалегідь цілі, які
затвердженні кошторисом. Для того, щоб отримати затверджений кошторис з
потрібною сумою грошових коштів, необхідно подати заявку на визначену
суму коштів заздалегідь. Також потребують особливого обліку і видатки
установ, які поділяються на касові та фактичні.
Аудит суб’єктів державного сектору нижчого рівня проводиться вищим
органом управління. Даний аудит направлений на перевірку всіх структурних
підрозділів, особливу увагу аудитор звертає увагу на цілісність витрачання
бюджетних коштів з урахуванням затвердженим кошторисом визначеного
періоду та напряму. Розпорядники бюджетних коштів поділяють їх на кошти
отримані за надані послуги згідно з їх визначеними кодами видів економічної
діяльності (КВЕД) та кошти, які виділяє бюджет.
Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору організовується
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку в державному секторі. Державне казначейство України розробляє
нормативні документи, що регулюють організацію бухгалтерського обліку в

бюджетних установах, обов'язково враховуючи положення нормативних актів
Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
У другому розділі роботи «Організація бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю у військовій частині А4444 Державного науководослідного інституту» проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку
оборонно-промислового комплексу України, наведена організаційноекономічна характеристика діяльності Інституту, проведено аналіз динаміки і
структури надходжень та видатків військової частини А4444, проаналізовано
загальний та спеціальний фонд установи, досліджено систему бухгалтерського
обліку фінансово-економічної служби та особливості проведення аудиту
фінансової звітності військової частини А4444.
Оборонно-промисловий комплекс є важливою складовою для будь-якої
країни, адже забезпечує її безпеку. Досить позитивним явищем є те, що в
розподілі бюджету оборонна промисловість за розміром виділених коштів
знаходиться на першому місці. Мають місце тенденції збільшення
виробництва військової продукції, побудова нових військових частин на всій
території України, збільшення штату військовослужбовців та працівників
ЗСУ, особливо спеціалістів з ремонту та модернізації військової техніки. За
рахунок того, що військова промисловість розширюється, нарощується і
військовий потенціал країни.
Військова частина А4444 є Державним науково-дослідним інститутом з
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Наукова та
науково-технічна діяльність є основним видом діяльності Інституту згідно
Статуту. Установа має визначену Департаментом фінансів Міністерства
оборони України від 8 лютого 2016 року класифікацію видів економічної
діяльності, за рахунок яких наповнює спеціальний фонд.
За аналізом розрахованих показників, можна зробити висновок, що
військова частина досить добре забезпечена фінансовими ресурсами.
Протягом 2016-2018 років бюджетні асигнування збільшувалися щорічно, що
є позивною тенденцією для Інституту. Також спостерігається збільшення
доходів від надання послуг, за рахунок яких відбувається наповнення
спеціального фонду, що є також позитивним явищем.
Бухгалтерський облік у військовій частині А4444 ведеться фінансовоекономічною службою (ФЕС) – самостійний підрозділ, функції та обов’язки
співробітників якої закріплені в посадових інструкціях, які затверджуються
командиром військової частини на поточний рік. ФЕС здійснює планування,
фінансування, керування фінансово-господарською діяльністю і контроль за
станом фінансового господарства військової частини. ФЕС налічує
одинадцять бухгалтерів, двоє з яких мають управлінські функції – начальник
ФЕС та його заступник.
Досліджуючи та аналізуючи фінансово-економічну службу, можна
зробити висновок, що ФЕС має специфічну організацію облікового апарату,
яка полягає у формуванні двох структурних ланок облікових працівників з
виконанням окремих службових обов’язків, кожний з яких має свою
підпорядкованість та заміщення у зв`язку з відсутністю (по хворобі,

відпусткою, відрядженням). Крім того, у межах ФЕС деякі облікові
працівники мають військові звання, а інші – це працівники ЗСУ, що впливає
на їх службові обов’язки та повноваження.
Державне казначейство України розробляє нормативні документи, що
регулюють організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах,
обов'язково враховуючи положення нормативних актів Кабінету Міністрів
України та Міністерства фінансів України. Так, врегулюванням питань
складання кошторису займається Кабінет Міністрів України та Міністерство
фінансів України (у частині розробки та затвердження форм основних
кошторисних документів). Крім того, саме постановою Кабінету Міністрів
України визначаються можливі види доходів бюджетної установи.
Облікова політика військової частини А4444 складена з дотриманням
всіх рекомендацій та згідно Наказу Міністерства фінансів України про
«Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного
сектору» від 23.01.2015 № 11.
Розглянувши особливості проведення аудиту військової частини А444,
було визначено, що аудит проводиться вищим органом управляння –
Північно-Східне
територіальне
управління
внутрішнього
аудиту.
Періодичність проведення аудиту - один раз на два роки, але враховуючи
послідовність перевірки всіх підпорядкованих установ. Головною метою
проведення внутрішнього аудиту військової частини А444 є перевірка
доцільності витрачання бюджетних коштів, правильності ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також перевірка
ефективності системи внутрішнього контролю установи.
У третьому розділі роботи «Напрями удосконалення організації
бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю військової
частини А4444 Державного науково-дослідного інституту» визначено
шляхи удосконалення організації бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю у військовій частині А4444 та стратегічні напрями розвитку
військової частини А4444.
Для вдосконалення організації бухгалтерського обліку необхідно
впровадити ряд заходів, зокрема: автоматизувати ведення обліку та створити
відділ IT для обслуговування спеціального програмного забезпечення,
впровадити систему внутрішнього контролю та формувати внутрішні
відомості для контролю надходжень та видатків установи. Потребують
удосконалення і посадові інструкції працівників фінансово-економічної
служби. Так, кожна інструкція складена на кожного працівника та з
урахуванням особливостей посади, в двох примірниках, один з яких
зберігається у відділі кадрів, а інший - у начальника установи (під підпис
працівнику віддається копія посадової інструкції). Посадова інструкція
складена відповідно до вимог складання посадових інструкцій, але необхідно
додати до існуючих розділів ще один, а саме – кваліфікаційні вимоги. У цьому
розділі зазначається інформація щодо спеціалізації працівника, його
освітнього ступеня (магістр, спеціаліст, бакалавр), професійної підготовки на
виробництві та досвіду роботи, а у окремих випадках - додаткові особливі

вимоги, необхідні для належного виконання покладених на працівника
завдань та обов’язків.
Для вдосконалення проведення внутрішнього аудиту розроблено план та
програму аудиту фінансової звітності військової частини А444 для
забезпечення прозорості даних звітності для прийняття управлінських рішень
та більш раціональної організації перевірки.
До стратегічних векторів розвитку Державного науково-дослідного
інституту, визначених у роботі, належать: створення спеціалізованої
лабораторії та побудова станції технічного обслуговування установи.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження особливостей організації бухгалтерського
обліку та аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання державного
сектору (на матеріалах Державного науково-дослідного інституту з
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил
України (військової частини А4444)) дозволяє зробити такі висновки:
1. Визначено, що організація бухгалтерського обліку має відбуватися з
урахуванням специфіки функціонування кожного підприємства, установи,
організації, сфери його діяльності, організаційно-правової форми, форми
власності, підпорядкованості, особливостей фінансування. Від того, наскільки
раціонально організовано облік, залежить рівень достовірності інформації,
представленої у фінансовій звітності та ефективність рішень, які приймаються
користувачами звітності, а отже, і результати діяльності установи.
Бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору має чіткі відмінності, які
регламентовані чинною нормативно-правовою базою та стандартами обліку
для суб’єктів державного сектору.
2. Систематизовано світовий досвід організації бухгалтерського обліку
суб’єктів державного сектору і встановлено, що реформування організації
бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору у зарубіжних країнах
супроводжувалося переходом до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку для державного сектору, які розробляються Комітетом з питань
державного сектору Міжнародної федерації бухгалтерів. Це, у свою чергу,
вимагало вдосконалення нормативно-правових документів та проведення
значної за обсягом та строками виконання організаційної роботи на усіх рівнях
управління. Вдосконалення моделей бухгалтерського обліку, які впроваджені
у зарубіжних країнах, спрямовані на більш повне обліково-аналітичне
забезпечення прийняття управлінських рішень на рівні держави та на рівні
розпорядників бюджетних коштів, а також – забезпечення прозорості
фінансової звітності та використання коштів, які фінансуються з бюджету.
3. Досліджено особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту
фінансової звітності суб’єктів державного сектору в Україні. Основні
специфічні риси бухгалтерського обліку суб’єктів
державного обліку
обумовлені порядком фінансування таких установ та обов’язковістю
цілеспрямованого використання коштів, які фінансуються державою. Так,
розрізняють такі надходження бюджетних установ, як надходження за

загальним фондом та надходження за спеціальним фондом, витрати
поділяються на фактичні та касові. Розпорядники бюджетних коштів для
відображення наслідків господарських операцій та ведення бухгалтерського
обліку використовують План рахунків бухгалтерського обліку в державному
секторі. Аудит суб’єктів господарювання державного сектору проводиться
Державною аудиторською службою України та направлений на перевірку
законності діяльності, ефективності функціонування, доцільності витрачання
бюджетних коштів.
4. Встановлено, що основними нормативно-правовими документами, які
регулюють організацію бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору
є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку в державному секторі. Внутрішній аудит регулюється
постановою КМУ «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та
утворення підрозділів внутрішнього аудиту» зі змінами № 1062 від 12.12.2018.
Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, Методичними
рекомендаціями з організації внутрішнього контролю розпорядниками
бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах та
ін.
5. Проаналізовано стан і тенденції розвитку обороно-промислового
комплексу України. Оборонно-промисловий комплекс є надзвичайно
важливим сегментом економіки, від ефективності функціонування якого
залежить безпека країни. Розвиток оборонної промисловості в Україні
характеризується суттєвим зростанням фінансування бюджетними коштами,
формуванням нових частин, посиленням контролю за придбанням за
списанням військової техніки і підвищенням потенціалу в цілому.
6. Визначено, що Державний науково-дослідницький інститут з
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сих
України є неприбутковою організацією, основна діяльність якої – написання
літератури по використанню боєприпасів, а також видача сертифікатів на їх
практичне застосування. Грошові кошти військової частини формуються за
рахунок двох фондів: загального (бюджетні асигнування) та спеціального
(надходження за надані послуги). Отримані кошти за надані послуги
перераховуються до бюджету, але у разі у недофінансуванні установа формує
заявку на потрібну суму грошових коштів. Протягом 2016-2018 років
бюджетні асигнування мають тенденцію до зростання. Щодо власних
надходжень, то у 2017 році спостерігається суттєве зменшення у порівнянні з
2016 р. (на 75 %), проте у 2018 році – збільшення на 11 % порівняно із
попереднім роком.
7. Виявлено, що бухгалтерський облік в частині ведеться фінансовоекономічною службою (ФЕС), яку очолює начальник ФЕС (головний
бухгалтер) та заступник. Бухгалтери підпорядковуються начальнику ФЕС,
робота кожного бухгалтера регламентується посадовою інструкцією, що
визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність. Фінансовоекономічною службою використовується меморіально-ордерна форма обліку.

Програмне забезпечення «1С Підприємство» використовується начальником
фінансово-економічної служби для формування фінансової звітності
військової частини. Робочий план рахунків розроблений начальником ФЕС з
урахуванням специфіки та на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі. Особливістю Робочого плану рахунків є те, що він
складається з двох розділів: перший розділ – нефінансові активи, другий –
фінансові активи. Крім того, установою не використовується 4-ий клас
рахунків.
8. Встановлено, що Державний науково-дослідний інститут з
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил
України (військова частина А4444) кожного року видає Наказ «Про
затвердження облікової політики», після чого затверджується Положення
«Про облікову політику» на поточний рік. Облікова політика військової
частини складена у відповідності з Наказом Міністерства фінансів України
«Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного
сектору» від 23.01.2015 № 11.
9. Визначено, що фінансово-економічна служба військової частини А444
перевіряється вищим органом управління – Північно-Східним територіальним
управлінням внутрішнього аудиту. Аудит проводиться з періодичністю один
раз на два роки, по закінченню надається аудиторський висновок. При
проведенні аудиту можуть надаватися рекомендації щодо усунення недоліків
та вдосконалення організації обліку.
10. Розроблено комплекс заходів з удосконалення системи обліку та
внутрішнього контролю Державного науково-дослідного інституту з
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил
України (військова частина А4444), до якого належать такі заходи:
автоматизація ведення обліку, постійне вдосконалення навичок та підвищення
кваліфікації працівників фінансово-економічної служби, удосконалення
посадових інструкцій бухгалтерів, створення відділу внутрішнього контролю.
Для контролю за витрачанням бюджетних коштів розроблено внутрішній
управлінський документ. Для того, щоб програмне забезпечення працювало
належним чином, необхідно підтримувати рівень захищеності та забезпечити
інформаційну безпеку установи. Для цього доцільно створити ІТ-відділ,
представники якого будуть адмініструвати програмне забезпечення та
оновлювати його за потреби. Крім того, розроблено план та програму аудиту
фінансово-економічної служби.
11. Визначено основні стратегічні напрями розвитку та підвищення
ефективності діяльності Державного науково-дослідного інституту з
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил
України (військова частина А4444): створення лабораторії для проведення
досліджень та станції технічного обслуговування транспортних засобів,
завдяки чому установа розширить види діяльності та отримає додаткові
надходження.
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Кошова В.О. «Організація бухгалтерського обліку та аудит
фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору» (на
матеріалах Державного науково-дослідного інституту з випробувань і
сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України
(військової частини А4444)). – Рукопис.
Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню
«магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування» - Чернігівський
національний технологічний університет; Навчально-науковий інститут
економіки. – Чернігів, 2019.
Мета випускної кваліфікаційної роботи - дослідження теоретикометодичних основ організації бухгалтерського обліку та аудиту фінансової
звітності суб`єктів державного сектору та надання практичних рекомендацій
щодо їх вдосконалення.
У першому розділі роботи «Теоретико-методичні основи організації
бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності суб`єктів
державного сектору» досліджено економічний зміст бухгалтерського обліку
як об’єкта дослідження в сучасних умовах господарювання, розглянуто
світовий досвід організації бухгалтерського обліку суб’єктів державного
сектору та практику його застосування в Україні, з’ясовано особливості
організації бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності суб’єктів
державного сектору в Україні, здійснено огляд нормативно-правового
регулювання бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності суб’єктів
державного сектору.
У другому розділі роботи «Організація бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю у військовій частині А4444 Державного науководослідного інституту» проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку
оборонно-промислового комплексу України, наведена організаційноекономічна характеристика діяльності Інституту, проведено аналіз діяльності
військової частини А4444, проаналізовано загальний та спеціальний фонд
установи, надано комплексну характеристику системи бухгалтерського
обліку, досліджено особливості проведення аудиту фінансової звітності
військової частини А4444.
У третьому розділі роботи «Напрями удосконалення організації
бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю військової
частини А4444 Державного науково-дослідного інституту» визначено
напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю у військовій частині А4444, та шляхи стратегічного розвитку
військової частини А4444. Основні результати дослідження спрямовані на
вдосконалення системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
установи.
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