


1. Опис навчальної дисципліни 

 

Розвиток бухгалтерського  обліку  в державному секторі 
(назва) 

 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 07 «Управління та Адміністрування» 

Освітньо-науковий 

рівень 

третій 

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Освітньо-наукова 

програма 

Облік і оподаткування 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість 

годин 
150 

Кількість кредитів 

ECTS 
5 

Кількість змістовних 

модулів 
Не передбачено 

Курсовий проект 

(робота)  
Не передбачено 

Форма контролю Екзамен 

 

Показник навчальної дисципліни для денної, заочної та вечірньої форми навчання 

 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 2 рік 2 рік 2 рік 

Семестр  4 4 4 

Лекційні заняття 20 20 20 

Практичні, 

семінарські заняття 

30 30 30 

Лабораторні заняття - - - 

Самостійна робота 100 100 100 

Індивідуальні 

завдання 

- - - 

Кількість тижневих 

аудиторних годин 

для денної форми 

навчання 

 -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни «Розвиток бухгалтерського обліку в державному 

секторі» є оволодіння основними теоретико-методологічними засадами обліку 

в державному секторі й обліку операцій із виконання місцевих бюджетів, 

знаннями з формування місцевих податків і зборів та відображення їх в обліку в 

умовах розвитку інформаційних технологій. 

Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних 

навичок  ведення обліку в державному секторі та обліку операцій із виконання 

місцевих бюджетів; обґрунтування розвитку теорії та методології обліку в 

державному секторі на основі підходу, заснованого на засадах розвитку його 

математичної та технічної складових; вміння розрахунку місцевих податків та 

зборів та відображення їх в обліку. 

Завданнями дисципліни є набуття теоретичних знань і практичних 

підходів з метою професійної діяльності, а саме: 

 вивчення підсистем ведення обліку в державному секторі та обліку 

операцій із виконання місцевих бюджетів; 

 ознайомлення з підходами формування місцевих податків та зборів та 

відображення їх в обліку; 

 оволодіння навичками роботи з літературними джерелами, підготовкою 

матеріалів публікацій, презентації результатів роботи, підготовки 

дисертаційного дослідження та захисту матеріалів. 

Предметом дисципліни є система бухгалтерського обліку в державному 

секторі та особливості його організації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач  повинен знати:  

1. теоретико-методологічні і організаційно-методичні основи ведення 

обліку в державному секторі; 

2. теоретико-методологічні і організаційно-методичні основи ведення 

обліку операцій із виконання місцевих бюджетів; 

3. види місцевих податків та зборів, порядок їх встановлення 

територіальними органами місцевого самоврядування; 

4. особливості розрахунків місцевих податків та зборів та відображення їх 

в обліку. 

вміти: планувати, організовувати, проводити наукові дослідження, 

обробляти, аналізувати, захищати та публікувати одержані результати 

досліджень. 

Дана дисципліна забезпечує: 

 загальні компетентності:  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
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- спеціальні (фахові) компетентності:  

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в обліку, аналізі, аудиті та 

оподаткуванні та дотичних до них міждисциплінарних напрямах з управління 

та адміністрування та суміжних галузей.  

СК02. Здатність працювати з різними джерелами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати отриману інформацію з основних національних, 

європейських та міжнародних нормативно-правових актів з питань 

регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

СК 03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

СК04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування 

системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного 

оцінювання результатів досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, 

правових та економічних проблем.  

СК06. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

СК07. Здатність здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, 

висновків і практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній сферах. 

 програмні результати навчання:  
ПРН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування і на межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій.. 

ПРН02. Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати 

інформацію, отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні 

науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї на принципах академічної 

культури й доброчесності, розвивати нові напрями і види обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

ПРН03. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування  державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати 

результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних 

наукових виданнях. 

ПРН04. Демонструвати навички самостійного продукування власних 

науково-теоретичних та практично-спрямованих ідей на принципах академічної 

культури та доброчесності для розвитку нових напрямів та видів обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування. 
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ПРН05. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного 

аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень тощо) і 

математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані з 

питань регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

ПРН 06. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження, які мають 

загальнодержавний характер для типологічно однорідних умов (економічних 

систем, моделей господарського механізму регіонів видів діяльності) 

ПРН07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що 

впливають на функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного оцінювання результатів досліджень. 

ПРН09 Застосовувати інформаційні технології у науковій діяльності, 

сучасні методи наукових досліджень із використанням новітніх прикладних 

пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження 

/ спростування гіпотез. 

ПРН10. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати 

апробацію результатів наукових досліджень, висновків і практичних 

рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та сприяти їх 

впровадженню в науковій та практичній сферах. 

ПРН11. Глибоко розуміти загальні принципи та методи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування,  а також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у сфері обліку і оподаткування та у 

викладацькій практиці. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

«Розвиток бухгалтерського обліку в державному секторі» 

 
Назви тем Кількість годин 

денна форма заочна форма вечірня форма 

усього  у тому 

числі 

усього  у тому 

числі 

усього  у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. л п с.р. 

Тема 1 Етапи та 

еволюція розвитку 

системи обліку 

19 2 2 15 19 2 2 15 19 2 2 15 

Тема 2 Система обліку 

в державному секторі 

та напрями її 

модернізації 

21 2 4 15 21 2 4 15 21 2 4 15 

Тема 3 Функції обліку 

в умовах 

трансформації 

управління та 

інформатизації 

суспільства 

19 2 2 15 19 2 2 15 19 2 2 15 
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Тема 4 Концептуальні 

основи формування 

ефективної системи 

обліку 

25 4 6 15 25 4 6 15 25 4 6 15 

Тема 5 Облік в 

державному секторі як 

інформаційна система 

16 2 4 10 16 2 4 10 16 2 4 10 

Тема 6 Проблеми та 

перспективні напрями 

розвитку 

інформаційних та 

комп’ютерних  

технологій в обліку 

державного сектору 

25 4 6 15 25 4 6 15 25 4 6 15 

Тема 7 Нормативно-

правове забезпечення 

місцевих податків і 

зборів 

25 4 6 15 25 4 6 15 25 4 6 15 

Усього годин  150 20 30 100 150 20 30 100 150 20 30 100 

 

4. Теми практичних занять 
 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Етапи та еволюція розвитку системи обліку 2 

2 Система обліку в державному секторі та напрями її модернізації 4 

3 Функції обліку в умовах трансформації управління та інформатизації 

суспільства 

2 

4 Концептуальні основи формування ефективної системи обліку 6 

5 Облік в державному секторі як інформаційна система 4 

6 Проблеми та перспективні напрями розвитку інформаційних та 

комп’ютерних  технологій в обліку державного сектору 

6 

7 Нормативно-правове забезпечення місцевих податків і зборів 6 

Всього 30 
 

 5. Самостійна робота 
 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Етапи та еволюція розвитку системи обліку 15 

2 Система обліку в державному секторі та напрями її модернізації 15 

3 Функції обліку в умовах трансформації управління та інформатизації 

суспільства 

15 

4 Концептуальні основи формування ефективної системи обліку 15 

5 Облік в державному секторі як інформаційна система 10 

6 Проблеми та перспективні напрями розвитку інформаційних та 

комп’ютерних  технологій в обліку державного сектору 

15 

7 Нормативно-правове забезпечення місцевих податків і зборів 15 

Всього 100 
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6. Анотація тем навчальної дисципліни 

 

 

Тема 1. Етапи та еволюція розвитку системи обліку. 

Метод у дослідженнях розвитку системи обліку. Етапи розвитку обліку в  

державному  секторі (бюджетних установах) - витоки зародження, етапи 

розвитку відповідно до  логічного розмежування, інформаційний аспект. 

Питання для самопідготовки за темою 1 

1. Порівняльно-історичний метод у дослідженнях  розвитку системи 

обліку 

2. Витоки зародження обліку в  державному  секторі. 

3. Етапи розвитку обліку в  державному  секторі відповідно до  логічного 

розмежування. 

4. Інформаційний аспект розвитку системи обліку в  державному  секторі. 

5. Основні тенденції та характеристики розвитку комп’ютерної техніки 

для потреб обліку в  державному  секторі. 

 

 

Тема 2. Система обліку в державному секторі та напрями її 

модернізації. 

Поняття модернізації, її чинники  та нормативно-правове регулювання 

(категорійне означення та сутність, чинники, напрями модернізації обліку 

відповідно до логічного розмежування). Складові модернізації обліку в 

державному секторі в умовах інформатизації суспільства (комп’ютеризація 

процесів обліку, правове забезпечення та документування в умовах 

комп’ютеризації, специфіка суб’єктів бюджетної сфери та її вплив на 

модернізацію обліку, моделювання як основа вирішення проблем досягнення 

завдань модернізації). Зарубіжний досвід запровадження без паперового 

документообороту. Впровадження «хмарних» технологій у систему обліку в 

державному секторі. 

Питання для самопідготовки за темою 2 

1. Сутність  поняття модернізації системи обліку. 

2. Чинники модернізації обліку в  державному  секторі. 

3. Нормативне регулювання напрямів модернізації системи обліку в  

державному  секторі. 

4. Складові модернізації обліку в державному  секторі в умовах 

інформатизації суспільства. 

5. Правове забезпечення обліку та документування в умовах 

комп’ютеризації. 

6. Запровадження безпаперового документообороту у зарубіжних країнах. 

7. Впровадження «хмарних» технологій у систему обліку в  державному  

секторі. 
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Тема 3. Функції обліку в умовах трансформації управління та 

інформатизації суспільства. 

Трансформація управління в державному секторі та її вплив на функції 

обліку. Функції системи обліку в умовах інформатизації суспільства 

(трансформація підходів до означення ролі функцій обліку, можливості та 

функціональність системи обліку). Наукові підходи до складу функцій системи 

обліку (аналіз наукових позицій щодо функцій обліку, розвиток теорії у 

вітчизняній науковій думці). Розвиток теорії функцій в умовах інформатизації 

суспільства (науково-пізнавальна, інформаційна та контрольна функції та їхня 

трансформація, соціальна та прогнозна функції обліку). Розвиток функцій 

обліку як інформаційної системи (відповідно до вимог управління, що 

фінансуються з бюджету, сигнальна функція як складова системи управління 

фінансовими потоками). Напрями розширення функціональних можливостей 

обліку (математична природа обліку як основа його удосконалення та розвитку 

функцій, проблематика потреб управління та її вплив на напрями 

вдосконалення обліку). 

Питання для самопідготовки за темою 3 

1. Трансформація підходів до означення ролі функцій обліку в умовах 

інформатизації. 

2. Наукові позиції щодо функцій обліку в  державному  секторі. 

3. Теорія функцій обліку у вітчизняній науковій думці. 

4. Науково-пізнавальна, інформаційна та контрольна функції та їхня 

трансформація в сучасних умовах. 

5. Соціальна та прогнозна функція обліку. 

6. Розвиток функцій обліку відповідно до вимог управління установами, 

що фінансуються з бюджету. 

7. Сигнальна функція обліку як складова системи управління 

фінансовими потоками. 

8. Роль математичної природи обліку в удосконаленні та розвитку 

функцій. 

9. Напрями вдосконалення обліку як його інформаційної бази. 

 

 

Тема 4. Концептуальні основи формування ефективної системи 

обліку. 

Концептуальні основи розвитку теорії обліку. Конструктивні параметри 

виведення обліку на якісно новий рівень. Закони доцільності та ефективності 

проектування модернізованої системи обліку (фронтальності, оптимізації 

обліку, максимальної результативності (ефективності) впровадження 

модернізованої системи, Закон якості, Закон собівартості). Розвиток принципів 

обліку в умовах інформатизації (об’єктивність, підходи українських науковців 

до уточнення переліку принципів, огляд основних підходів зарубіжних 

науковців до проблематики). Принципи обліку відповідно до теорії 
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моделювання та математичного подання його об’єктів і процесів 

(еквівалентності, компактності, ефективності). 

Питання для самопідготовки за темою 4 

1. Концептуальні основи становлення теорії обліку. 

2. Закон фрактальності оптимізації обліку. 

3. Закон максимальної результативності (ефективності) впровадження 

модернізованої системи обліку. 

4. Закон якості. 

5. Закон собівартості. 

6. Об’єктивність розвитку принципів обліку в умовах інформатизації. 

7. Принципи обліку відповідно до  теорії моделювання та математичного 

подання його об’єктів і процесів. 

 

 

Тема 5. Облік в державному секторі як інформаційна система. 

Спільність характеристик галузей державного сектора як основи 

формування оптимізованої системи обліку. Облік як складова інформаційної та  

кібернетичної системи (сутність, структура та його завдання в умовах 

інформатизації). 

Питання для самопідготовки за темою 5 

1. Спільність рис галузей державного сектора як основи формування 

оптимізованої системи обліку. 

2. Сутність та структура обліку як складної інформаційної системи. 

3. Сутність та структура обліку як складної кібернетичної системи. 

4. Завдання обліку в умовах інформатизації. 

 

 

Тема 6. Проблеми та перспективні напрями розвитку інформаційних 

та комп’ютерних  технологій в обліку державного сектору. 

Застосування комп’ютерних технологій  в обліку державного сектору 

(категорія «інформаційні технології» та її законодавче визначення, 

позиціонування інформаційних технологій у науковій літературі, узагальнення 

терміну «інформаційні технології» в державному секторі, об’єктивність 

потреби розвитку інформаційних технологій, проблеми використання 

інформаційних технологій в обліку суб’єктів, які фінансуються з бюджету, 

задачі та етапи комп’ютеризації обліку). Модернізація як основа 

функціонування державного сектору. Розробка моделі практичної реалізації 

принципів модернізації системи обліку на основі комп’ютеризації. Алгоритм 

оцінки готовності установ державного сектору  до модернізації обліку 

(визначення переліку параметрів та етапи побудови формалізованої моделі 

стратегії впровадження модернізованої системи обліку, оцінка рівня готовності 

установ державного сектору до реалізації стратегії модернізації обліку, оцінка 

вартості реалізації стратегії модернізації, оцінка ефективності модернізаційних 
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заходів, часових меж реалізації стратегії модернізації обліку). Специфіка 

джерел облікової інформації в умовах комп’ютеризації (компоненти джерел, 

фізичні, математичні та віртуальні компоненти). 

Питання для самопідготовки за темою 6 

1. Сутність категорії «інформаційні технології».  

2. Характеристика інформаційних технологій в бюджетній сфері. 

3. Проблематика використання інформаційних технологій в обліку в 

державному секторі. 

4. Стадії комп’ютеризації обліку. 

5. Принципи модернізації обліку на базі комп’ютеризації. 

6. Алгоритм оцінки готовності бюджетної установи до  модернізації 

обліку. 

7. Джерела облікової інформації в умовах комп’ютеризації. 

 

 

Тема 7. Нормативно-правове забезпечення місцевих податків і зборів. 

Основні засади справляння місцевих податків і зборів. Облік місцевих 

податків (податок на майно, єдиний податок). Облік місцевих зборів (збір за 

місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір). 

Відображення в бухгалтерському обліку основних операцій по 

виконанню місцевих бюджетів. Облік операцій за плановими показниками 

місцевих бюджетів та реєстрація бюджетних зобов’язань. Бухгалтерський облік 

операцій  по виконанню бюджетів за доходами та видатками місцевого 

бюджету. Облік операцій із надання кредитів та їх повернення до місцевого 

бюджету. Облік операцій з фінансування місцевих бюджетів та закриття 

рахунків про їх виконанню. 

Питання для самопідготовки за темою 7 

1. Нормативно-правове забезпечення місцевих податків і зборів. 

2. Облік податку на майно. 

3. Облік єдиного податку. 

4. Облік збору за місця для паркування транспортних засобів. 

5. Облік туристичного збору. 

6. Облік операцій по виконанню місцевих бюджетів. 

7. Облік операцій за плановими показниками місцевих бюджетів. 

8. Облік операцій  по виконанню бюджетів за доходами місцевого 

бюджету.  

9. Облік операцій  по виконанню бюджетів за видатками місцевого 

бюджету.  

10. Облік операцій із надання кредитів. 

11. Облік операцій із повернення кредитів до місцевого бюджету.  

12. Облік операцій з фінансування місцевих бюджетів. 
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7. Форми контролю 

 

Оцінювання аспіранта відбувається відповідно до Положення про 

екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України (затв. 

Вченою радою НУБіП України 24 травня 2017 року, протокол № 11 із 

внесеними змінами Вченою радою НУБіП України 29 травня 2020 р., протокол 

№10). 

Критерії оцінювання знань усного та письмового опитування 
Критеріями оцінки усного та письмового опитування є:  

 повнота і правильність відповіді; 

 ступінь усвідомлення, розуміння вивченого; 

 повне оформлення відповіді. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань 

здобувача. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в 

процесі здійснення самостійної роботи за такими напрямками: експрес-

опитування, тести, розрахункові завдання, задачі.  

Загальна кількість балів, яку аспірант може отримати у процесі вивчення 

дисципліни протягом семестру, становить 100 балів. Кількість балів за кожний 

навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю та модульної 

контрольної роботи.  
 

 

8. Контрольні питання 

Перелік питань з дисципліни «Розвиток бухгалтерського обліку в 

державному секторі» 

1. Витоки зародження обліку в державному секторі. 

2. Етапи розвитку обліку в державному секторі відповідно до  логічного 

розмежування.  

3. Розробка етапів розвитку обліку в державному секторі за 

функціональним принципом.  

4. Інформаційний аспект розвитку системи обліку в державному секторі. 

5. Сутність поняття модернізації та нормативно-правове регулювання. 

6. Комп’ютеризація процесів обліку в державному секторі. 

7. Нормативно-правове забезпечення та документування обліку в 

державному секторі в умовах інформатизації суспільства. 

8. Зарубіжний досвід запровадження без паперового документообороту.  

9. Впровадження «хмарних» технологій у систему обліку в державному 

секторі. 

10. Специфіка суб’єктів бюджетної сфери та її вплив на модернізацію 

обліку. 
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11. Функції обліку в умовах трансформації управління та інформатизації 

суспільства. 

12. Розвиток теорії функцій в умовах інформатизації суспільства. 

13. Підходи до складу функцій системи обліку в державному секторі. 

14. Розвиток функцій обліку як інформаційної системи. 

15. Проблематика потреб управління та її вплив на напрями 

вдосконалення обліку. 

16. Математична природа обліку як основа його удосконалення та 

розвитку функцій. 

17. Концептуальні основи розвитку теорії обліку.   

18. Конструктивні параметри виведення обліку на якісно новий рівень.  

19. Закони доцільності та ефективності проектування модернізованої 

системи обліку. 

20. Розвиток принципів обліку в умовах інформатизації. 

21. Принципи обліку відповідно до теорії моделювання та математичного 

подання його об’єктів і процесів. 

22. Спільність характеристик галузей бюджетної сфери як основи 

формування оптимізованої системи обліку. 

23. Сутність і структура обліку як складової інформаційної та  

кібернетичної системи. 

24. Категорія «інформаційні технології» та її законодавче визначення. 

25. Позиціонування інформаційних технологій у науковій літературі.  

26. Об’єктивність потреби розвитку інформаційних технологій обліку в 

державному секторі. 

27. Проблеми використання інформаційних технологій в обліку суб’єктів, 

які фінансуються з бюджету.  

28. Задачі та етапи комп’ютеризації обліку.  

29. Модернізація як основа функціонування державного сектору.  

30. Визначення переліку параметрів та етапи побудови формалізованої 

моделі стратегії впровадження модернізованої системи обліку.  

31. Оцінка рівня готовності установ державного сектору до реалізації 

стратегії модернізації обліку.  

32. Оцінка вартості реалізації стратегії модернізації.  

33. Оцінка ефективності модернізаційних заходів. 

34. Оцінка часових меж реалізації стратегії модернізації обліку.  

35. Специфіка джерел облікової інформації в умовах комп’ютеризації. 

36. Основні засади справляння місцевих податків і зборів.  

37. Облік податку на майно. 

38. Облік єдиного податку.  

39. Облік збору за місця для паркування транспортних засобів. 

40. Облік туристичного збору. 

41. Облік операцій за плановими показниками місцевих бюджетів та 

реєстрація бюджетних зобов’язань.  
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42. Бухгалтерський облік операцій по виконанню бюджетів за доходами 

та видатками місцевого бюджету.  

43. Облік операцій із надання кредитів та їх повернення до місцевого 

бюджету.  

44. Облік операцій з фінансування місцевих бюджетів та закриття 

рахунків про їх виконанню. 

 

Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни «Розвиток 

бухгалтерського обліку в державному секторі» 

 

1. Розвиток методології бухгалтерського обліку в державному секторі 

охоплює період: 

1) I–IX ст.; 

2) X–XIX ст.; 

3) XX ст.; 

4) XXI ст. 

2. Особливістю етапу обліку в державному секторі України у V–IX ст. 

є: 

1) відсутність загальної методології обліку; 

2) поява грошей; 

3) зміна абеткового відображення чисел на цифрове; 

4) розвиток аналітичної функції обліку. 

3. Зародження обліку відбулось: 

1) до І ст.; 

2) ІІ-ІІІ ст.; 

3) V ст.; 

4) VII ст. 

4. Чинники модернізації обліку в державному секторі за виявом 

класифікують на: 

1) зовнішні та внутрішні; 

2) державні та місцеві; 

3) міжнародні та державні; 

4) явні та неявні 

5. У період I–IX ст. відбувався: 

1) зародження обліку; 

2) розвиток письмової форми обліку; 

3) розвиток методології бухгалтерського обліку; 

4) розвиток обліку в натуральних одиницях. 

6. До зовнішніх чинників модернізації системи обліку в державному 

секторі не відносять: 

1) нормативно-правові чинники; 

2) глобалізацію економіки; 

3) технічний прогрес; 
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4) прагнення до уніфікації та стандартизації в світовому масштабі. 

7. У XV ст. бухгалтерський облік набуває оцінної функції у 

результаті: 

1) появи грошових коштів; 

2) появи цифрового відображення чисел; 

3) використання цілих чисел і раціональних дробів; 

4) ведення обліку у натуральних одиницях. 

8. Одна з найбільш математимізованих характеристик обліку – це: 

1) оцінна функція; 

2) аналітична функція; 

3) контрольна функція; 

4)  інформаційна функція. 

9. До видимих чинників модернізації обліку в державному секторі 

відносять: 

1) дію економічних і юридичних законів; 

2) потребу в прискоренні обчислень і передачі даних зацікавленим 

користувачам; 

3) наявність відповідної матеріально-технічної бази і трудових ресурсів; 

4) усі відповіді правильні. 

10. Формування єдиних методологічних засад відображення об’єктів 

обліку усіма суб’єктами діяльності, котрі функціонують у державному 

секторі – це: 

1) модернізація; 

2) стандартизація; 

3) моделювання; 

4) комп’ютерізація. 

11. Сприяння можливості отримання (надання) високоякісних послуг 

усім верствам населення передбачає: 

1) науково-пізнавальна функція обліку; 

2) інформаційна функція обліку; 

3) контрольна функція обліку; 

4) соціальна функція обліку 

12. Дематеріалізація обліку – це: 

1) запровадження безпаперового документообігу; 

2) досягнення мінімізації видатків; 

3) досягнення максимізації результатів; 

4) ведення спрощеного обліку. 

13. Функція, що властива обліку в державному секторі при складанні 

кошторисів: 

1) прогнозна функція обліку; 

2) сигнальна функція обліку; 

3) контрольна функція обліку; 

4) соціальна функція обліку. 
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14. Нагадування про терміни сплати тих чи інших платежів виконує: 

1) прогнозна функція обліку; 

2) сигнальна функція обліку; 

3) контрольна функція обліку; 

4) соціальна функція обліку. 

15. Принцип, що порівнює різні об’єкти, але не повною мірою 

забезпечує об’єктивність вартісних параметрів, а в умовах хронічної 

інфляції має об’єктивну основу й право на застосування – це: 

1) принцип тимчасової визначеності; 

2) принцип перманентності; 

3) принцип еквівалентності; 

4) принцип обліку за вартістю. 

16. Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних 

засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, 

розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її 

користувачів – це: 

1) програмне забезпечення; 

2) інформаційні технології; 

3) автоматизовані системи; 

4) комп’ютеризована система управління 

17. Принцип, що забезпечить можливість здійснення моделювання 

облікових процесів та переведення номінальних вартостей у реальні 

шляхом урахування таких показників, як рівень інфляції, науково-

технічного прогресу та часові періоди – це: 

1) принцип тимчасової визначеності; 

2) принцип перманентності; 

3) принцип еквівалентності; 

4) принцип обліку за вартістю. 

18. Досягнення ефекту стиснення облікових даних відповідно до 

принципу компактності можна забезпечити наступними шляхами: 

1) ручним і механічним; 

2) ручним і автоматизованим; 

3) механічним і квантовим; 

4) виключно в умовах автоматизації. 

19. Створення інформаційної основи для аналізу роботи економічної 

системи є головною метою: 

1) оптимізаційного обліку; 

2) стратегічного обліку; 

3)  креативного обліку; 

4) економічного обліку. 

20. Зародження оптимізаційної функції обліку відбулось у: 

1) XVII ст.; 

2) ХІХ ст.; 
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3) ХХ ст.; 

4) ХХІ ст. 

21. Яка функція обліку отримала передумови для розвитку в 

результаті появи кошторисних призначень для розподілу державних 

коштів? 

1) функція регулювання; 

2) захисна функція; 

3) прогнозна функція; 

4) оцінна функція 

22. Сутнісний зміст і методологічна доктрина обліку в державному 

секторі не пов’язані з таким чинником: 

1) появою перших державних утворень; 

2) формуванням державного бюджету; 

3) здійсненням державної фінансової діяльності; 

4) появою грошових коштів. 

23. Відображено заборгованість позичальників, стосовно яких 

проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті 

її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого 

бюджету: 

1) Дт 2142 Кт 2140; 

2) Дт 2043 Кт 2141; 

3) Дт 2042 Кт 2041; 

4) Дт 4141 Кт 2140. 

24. Зараховано кошти до місцевого бюджету, повернуті від погашення 

або продажу державних цінних паперів: 

1) Дт 3144 Кт 3241; 

2) Дт 3140 Кт 3145; 

3) Дт 4141 Кт 2345; 

4) Дт 9541 Кт 9911  

25. Операція по заключенню cубрахунків бюджетного обліку на суму 

наданих бюджетних кредитів, списаних на результат виконання місцевого 

бюджету: 

1) Дт 7641 Кт 5541; 

2) Дт 5541 Кт 5542; 

3) Дт 5541 Кт 8041; 

4) Дт 5541 Кт 8641. 

26. Здійснення платежів із місцевого бюджету на виконання 

гарантійних зобов’язань у разі вступу в силу місцевих гарантій за 

кредитами, надані під місцеві гарантії – це: 

1) бюджетні асигнування; 

2) платежі з виконання гарантійних зобов’язань; 

3) бюджетні позики; 

4) місцеве запозичення 
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27. Повернуто зайво або помилково сплачені кошти спеціального 

фонду місцевого бюджету платникам: 

1) Дт 3145 Кт 3241; 

2) Дт 3141 Кт 3241; 

3) Дт 3141 Кт 2451, одночасно Дт 7241 Кт 2343; 

4) Дт 2341 Кт 3140, одночасно Дт 4244 Кт 7141 

28. Підставою для надходження доходів місцевого бюджету в 

іноземній валюті є: 

1) платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків; 

2) меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на 

підставі Довідки про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті; 

3) файл електронних розрахункових документів від СЕП НБУ; 

4) платіжні доручення бюджетних установ - власників рахунків. 

29. Підставою для надходження коштів, тимчасово віднесених до 

надходжень місцевого бюджету, що підлягають розподілу є: 

1) платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків; 

2) меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на 

підставі Довідки про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті; 

3) файл електронних розрахункових документів від СЕП НБУ; 

4) платіжні доручення бюджетних установ - власників рахунків. 

30. До місцевих податків не відносять: 

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

2) транспортний податок; 

3) плату за землю; 

4) збір за місця для паркування транспортних засобів. 

31. Оновлення об’єкта, приведення його у відповідність до нових 

вимог та норм, технічних умов, показників якості – це: 

1) поліпшення; 

2) модернізація; 

3) модифікація; 

4) удосконалення 

32. Підставою для надходження доходів загального фонду місцевих 

бюджетів є: 

1) платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків; 

2) меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на 

підставі Довідки про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті; 

3) платіжні доручення платників податків, файл електронних 

розрахункових документів від СЕП НБУ; 

4) висновок органу виконавчої влади. 

33. Об’єктом оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки є: 

1) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування; 
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2) об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка; 

3) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

4) гуртожитки. 

34. Податковим періодом для оподаткування податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки є: 

1) календарний місяць; 

2) календарний квартал; 

3) календарний рік; 

4) усі відповіді правильні. 

35. Ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку на 

календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування, у розмірі:  

1) 3 % від вартості легкового автомобіля; 

2) 5 % від вартості легкового автомобіля; 

3) 5 000 гривень за кожен легковий автомобіль; 

4) 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль. 

36. Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та 

безповоротній основі – це: 

1) доходи від некомерційної господарської діяльності; 

2) доходи спеціального фонду; 

3) доходи загального фонду; 

4) трансферти. 

37. Від сплати земельного податку звільняються такі юридичні особи: 

1) особи з інвалідністю першої і другої групи; 

2) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 

3) пенсіонери (за віком); 

4) реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю. 

38. Підставою для нарахування земельного податку є: 

1) договір купівлі-продажу; 

2) договір оренди; 

3) висновок органів місцевого самоврядування; 

4) дані державного земельного кадастру. 

39. До якої групи єдиного податку відносять юридичних осіб-

суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 

протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень? 

1) першої групи; 

2) другої групи; 

3) третьої групи; 

4) четвертої групи. 

40. Платниками єдиного податку першої-третьої груп не можуть бути 

суб'єкти господарювання, що здійснюють: 
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1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 

2) обмін іноземної валюти; 

3) діяльність з управління підприємствами; 

4) усі відповіді правильні. 

41. Розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач 

бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування з місцевого 

бюджету для здійснення операцій із надання кредитів із бюджету – це: 

1) головний розпорядник коштів; 

2) кредитор; 

3) позичальник; 

4) бюджетна установа 

42. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 

третьої групи є:  
1) календарний місяць; 

2) календарний квартал; 

3) календарний рік; 

4) усі відповіді правильні. 

43. Платники єдиного податку не звільняються від обов'язку 

нарахування, сплати та подання податкової звітності з такого податку: 

1) податку на прибуток підприємств; 

2) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного 

податку четвертої групи; 

3) земельного податку; 

4) транспортного податку. 

44. Підставою для зарахування коштів до загального фонду місцевого 

бюджету є: 

1) меморіальні документи органу Казначейства України; 

2) платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків; 

3) платіжні доручення платників податків, файл електронних 

розрахункових документів від СЕП НБУ; 

4) висновок органу виконавчої влади. 

45. До якої групи єдиного податку відносять сільськогосподарських 

товаровиробників? 

1) першої групи; 

2) другої групи; 

3) третьої групи; 

4) четвертої групи. 

46. До складу податку на майно не відносять: 

1) плату за землю; 

2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

3) транспортний податок; 

4) збір за місця для паркування транспортних засобів 

47. Платниками туристичного збору є: 
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1) особи, що постійно проживають, у тому числі на умовах договорів 

найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено туристичний збір; 

2) громадяни України, які прибувають та тимчасово розміщуються у 

місцях проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, на 

якій діє рішення сільської, селищної, міської ради про встановлення 

туристичного збору; 

3) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування та 

оздоровлення; 

4) усі відповіді правильні. 

48. Базою справляння туристичного збору є: 

1) загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання 

(ночівлі); 

2) загальна кількість осіб тимчасово розміщених у місцях проживання 

(ночівлі); 

3) 1 % від мінімальної заробітної плати; 

4) 3 % від прожиткового мінімуму станом на 01.01. поточного року. 

49. Базою оподаткування збору за місця для паркування 

транспортних засобів є: 

1) вартість земельної ділянки, що відведена для паркування; 

2) площа земельної ділянки, що відведена для паркування; 

3) нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, що відведена для 

паркування; 

4) вартість транспортного засобу. 

50. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 

четвертої групи є: 

1) календарний місяць; 

2) календарний квартал; 

3) календарний рік; 

4) усі відповіді правильні. 
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Зразок 

 

НУБіП України         Ф-7.5-2.1.6-20 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

Спеціальність  

071 Облік і 

оподаткування 

Кафедра обліку та 

оподаткування 

Екзаменаційний білет 

№ 1 

з дисципліни 
«Розвиток 

бухгалтерського обліку 

в державному секторі» 

Затверджую 

Зав. кафедри 

______________ 

Калюга Є.В. 

___  _____20__ р. 

Екзаменаційні запитання 

 

1. Впровадження «хмарних» технологій у систему обліку в державному секторі. 

2. Облік операцій за плановими показниками місцевих бюджетів та реєстрація бюджетних 

зобов’язань. 

 

Тестові завдання  

Питання 1. Розвиток методології бухгалтерського обліку в державному секторі охоплює 

період: 

1 I–IX ст.; 

2 X–XIX ст.; 

3 XX ст.; 

4 XXI ст. 

Питання 2. До зовнішніх чинників модернізації системи обліку в державному секторі не 

відносять: 

1 нормативно-правові чинники; 

2 глобалізацію економіки; 

3 технічний прогрес; 

4 прагнення до уніфікації та стандартизації в світовому масштабі 

Питання 3. Сприяння можливості отримання (надання) високоякісних послуг усім верствам 

населення передбачає: 

1 науково-пізнавальна функція обліку; 

2 інформаційна функція обліку; 

3 контрольна функція обліку; 

4 соціальна функція обліку 

Питання 4. Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, 

інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і 

використання інформації в інтересах її користувачів – це: 

1 програмне забезпечення; 

2 інформаційні технології; 

3 автоматизовані системи; 

4 комп’ютеризована система управління 

Питання 5. Яка функція обліку отримала передумови для розвитку в результаті появи 

кошторисних призначень для розподілу державних коштів? 

1 функція регулювання; 

2 захисна функція; 
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3 прогнозна функція; 

4 оцінна функція 

Питання 6. Здійснення платежів із місцевого бюджету на виконання гарантійних 

зобов’язань у разі вступу в силу місцевих гарантій за кредитами, надані під місцеві гарантії 

– це: 

1 бюджетні асигнування; 

2 платежі з виконання гарантійних зобов’язань; 

3 бюджетні позики; 

4 місцеве запозичення 

Питання 7. Оновлення об’єкта, приведення його у відповідність до нових вимог та норм, 

технічних умов, показників якості – це: 

1 поліпшення; 

2 модернізація; 

3 модифікація; 

4 удосконалення 

Питання 8. Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних 

організацій на безоплатній та безповоротній основі – це: 

1 доходи від некомерційної господарської діяльності; 

2 доходи спеціального фонду; 

3 доходи загального фонду; 

4 трансферти 

Питання 9. Розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач бюджетних 

коштів, який отримує бюджетні асигнування з місцевого бюджету для здійснення операцій 

із надання кредитів із бюджету – це: 

1 головний розпорядник коштів; 

2 кредитор; 

3 позичальник; 

4 бюджетна установа 

Питання 10. До складу податку на майно не відносять: 

1 плату за землю; 

2 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

3 транспортний податок; 

4 збір за місця для паркування транспортних засобів 
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9. Методи навчання 

Передбачається застосування таких методів навчання як: 

1. Репродуктивний. 

2. Проблемного навчання. 

3. Евристичний (частково-пошуковий). 

4. Дослідницький. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів здійснюється 

через застосування таких форм навчання, як: 

 лекція — для розкриття сутності наукових понять, явищ, процесів, 

логічно пов´язаних, об´єднаних загальною темою; 

 бесіда – для усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже 

наявних за допомогою діалогу; 

 наочні методи – використання демонстрації та ілюстрації; 

 проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 

ситуації, допомогу здобувачам у виділенні та "прийнятті" проблемного 

завдання для активізації мислення здобувачів, яке спрямовано на задоволення 

пізнавального інтересу шляхом отримання нової інформації; 

 пояснювально-демонстраційний метод – для передання великого 

масиву інформації; 

 дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників з 

приводу даної теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів; 

 кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд проблемних ситуацій у процесі вивчення навчального 

матеріалу; 

 презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних результатів роботи з виконання індивідуальних завдань; 

 семінари-конференції, круглі столи. 
 

10. Методичне забезпечення  

1. Нормативні документи. 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

3. Розвиток бухгалтерського обліку в державному секторі. Методичні 

вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи при підготовці 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування». К., НУБіП України. 2019.  18 с. 

4. Інтернет-ресурси. 

5. Електронний навчальний курс: Розвиток бухгалтерського обліку в 

державному секторі для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії. 

URL: https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4414.  

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4373
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4414
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