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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто проблемні питання розвитку вітчиз-
няної наукової спеціальності 08.00.09 — «Бухгалтерський облік, аналіз і
аудит» і запропоновано шляхи їх вирішення.
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Людство перебуває на стадії чергової зміни історичної фази сво-
го розвитку. Тенденції та ознаки сучасного етапу вказують на при-
сутність та поступове глобальне набуття цивілізацією типових рис
інноваційно-інформаційного суспільства як певної стадії постіндус-
тріального суспільства. Новий еволюційно-економічний уклад сус-
пільства буде вирізняться перед усім інтелектуалізацією економіки
та набуттям інформацією ключової позиції в економіці в якості ре-
сурсу, послуг, товарів, джерела додаткової вартості та зайнятості
[1]. За цих умов відбуватиметься зростання ролі тих видів економі-
чної діяльності, продукт яких є традиційною основою інформацій-
ного забезпечення усіх сфер механізму економічного життя суспіль-
ства певних привілей і особливої значущості висуває вимоги щодо
їх фундаментального багатобічного наукового підкріплення, яке
стане інструментом динамічної рівноваги на шляху верифікації різ-
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норідних наукових ідей, виконуючи головну саморегуляційну фун-
кцію щодо стабілізації високорозвиненої відкритої інформаційно-
аналітичної системи [2].

Зростаюча роль наукових дослідження у сфері бухгалтерського об-
ліку, контролю та аналізу на вітчизняному просторі вимагає вирішення
ряду питань організаційно-змістовного характеру (табл. 1, 2) [3].

Таблиця 1
КІЛЬКІСТЬ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,

КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ (1991—2010 рр.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
3 3 9 3 15 18 24 24 32 32

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
42 58 36 38 60 88 38 78 77 80

Таблиця 2
ПИТОМА ВАГА ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ

У РОЗРІЗІ ВНЗ І НДУ (1991—2010 рр.)

Назва установи %

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана» 30

Тернопільський національний економічний університет 12
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 12
Київський національний торговельно-економічний університет 10
Національна академія статистики, обліку і аудиту 8
Національний університет біоресурсів та природокористування України 7
Львівська комерційна академія 5
Харківський державний університет харчування та торгівлі 5
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 5
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 3
Одеський державний економічний університет 2
Житомирський державний технологічний університет 1

Перш за все слід звернути увагу на такий вагомий елемент регу-
лювання наукової діяльності в зазначеній сфері, яким виступає пас-
порт спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
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(за видами економічної діяльності), головне призначення якого по-
лягає у вірній координації пошуку та оптимізації вибору об’єкту та
предмету дослідження здобувачами наукових ступенів. Проведення
системного моніторингу чинної редакції паспорту даної спеціально-
сті виявило такі невідповідності сучасним вимогам (формування
яких відбувається під впливом стрімкого розвитку суспільства в ці-
лому та економіки зокрема), прогалини та упущення:

1. Перш за все, назва спеціальності потребує змістовного уточ-
нення на предмет уникнення в її формулюванні логічно не обґрун-
тованої та недоречної деталізації в розрізі напрямів економічної дія-
льності. Зауважимо, що на сьогоднішній день відповідно до
Національного класифікатора України затвердженого Державним
комітетом статистики України від 26.12.05 № 375 встановлено 17
видів економічної діяльності першого рівня, в межах яких виділено
16 підсекцій, 62 розділу, 224 групи, 514 класів, 620 підкласів. При-
йняття цього підходу за основу при визначенні напрямів дослі-
дження за спеціальністю 08.00.09 призводить до винесення на рі-
вень наукової проблематики досить мізерних різновидових завдань
суто практичного спрямування. В той же час, відповідно до сфор-
мованих вітчизняних теоретико-практичних позицій національна
система бухгалтерського обліку включає чотири складові: бухгал-
терський облік на підприємствах і в організаціях, бухгалтерський
облік в банківських установах, бухгалтерський облік в бюджетних
установа та бухгалтерський облік в органах Державного казначейс-
тва, за якими і мають бути закріплені основні напрями досліджень.

Важливим питанням у межах уточнення назви наукової спеці-
альності 08.00.09 є розгляд пропозицій вітчизняних учених-
економістів щодо заміни поняття «бухгалтерський облік» на «об-
лік»; при цьому на користь останнього варіанту наводяться аргу-
менти, що полягають у необхідності розширення сфер охоплення
системою бухгалтерського обліку як на рівні оперативного, так і
стратегічного управління.

2. Формула спеціальності має досить узагальнений характер
прикладної спрямованості і подекуди нагадує текст всім відомого
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні»; нагадаймо, що відповідно до діючого паспорту
вищевказаної спеціальності її формула визначена так: «наукова
спеціальність, змістом якої є дослідження з методології, методи-
ки й організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту
фінансово-господарської діяльності» [4, 5].
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3. Напрями дослідження підлягають уточненню на предмет
деталізації теоретико-методологічних і методико-організацій-
них позицій бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, ви-
значення концептуальних напрямів досліджень та оптимізації
загальної структури. Також потребують чіткого визначення усі
аспектні елементи наукового дослідження за напрямами облі-
ку, аудиту та аналізу, як то: теоретико-методологічні, методи-
чні, організаційні, історичні, структурні.

З метою усунення вказаних проблемних питань, на забезпе-
чення підвищення рівня науково-дослідної роботи в межах спеці-
альності 08.00.09, вченими-обліковцями, д-рами екон. наук, про-
фесорами Державного вищого навчального закладу «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
за участю провідних вітчизняних вчених-економістів, було сфо-
рмовано проект паспорту спеціальності 08.00.09 — «Облік, ана-
ліз та аудит», який представлено в даній статті:

ПАСПОРТ

Спеціальності 08.00.09 — Облік, аналіз та аудит

1. Формула спеціальності
Облік, аналіз та аудит — це наукова спеціальність, яка роз-

виває галузь знань щодо визнання, оцінки, вимірювання та іден-
тифікації суспільно-економічних відносин і систем шляхом ство-
рення інформаційних ресурсів економічних суб’єктів, що
забезпечує впорядкованість, комунікативність та ефективність
соціально-економічних середовищ (мікро-, мезо- та макрорівень).

2. Напрями дослідження
• теорія, методологія, методика та організація обліку, аналізу,

контролю / аудиту активів, капіталу, зобов’язань, витрат / видат-
ків, доходів, фінансових результатів;

• процеси, технології, інструменти та процедури систем облі-
ку, аналізу, контролю / аудиту;

• історія та перспективи розвитку теорії, методології й органі-
зації обліку, аналізу, контролю / аудиту (передумови, етапи, тен-
денції, парадигми, концепції, гіпотези, постулати, принципи, ста-
ндарти, категорії, понятійний апарат);
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• складання і подання звітності за даними обліку, її аналіз, ко-
нтроль / аудит;

• застосування та вдосконалення міжнародних і національних
стандартів (положень) бухгалтерського обліку та контролю / аудиту в
Україні і світі, їх гармонізація, інтеграція, адаптація і трансформація;

• уніфікація обліку, звітності, аналізу, контролю / ауди-
ту(принципи, стандарти, нормативи, правила, технології, інстру-
менти і процедури) в різних країнах;

• облікове, контрольне, аналітичне забезпечення процесу
управління господарською діяльністю підприємств, установ і ор-
ганізацій на макро- і мікроекономічному рівнях (розробка, фор-
мування, регулювання, структура, склад, обсяг, періодичність,
документообіг, регламентація, облікова політика, звітність);

• моделювання об’єктів та процесів обліку, аналізу та контро-
лю / аудиту (виявлення, обґрунтування, визнання, оцінка, струк-
тура, принципи, методи, положення);

• історія, сучасний стан і перспективи розвитку професії та
професійної етики бухгалтера, аудитора, ревізора, контролера,
аналітика;

• організація професійної обліково-аналітичної та контрольної
/ аудиторської діяльності, специфіка формування і функціону-
вання; регулювання обліку, аналізу та контролю / аудиту як сус-
пільних інститутів;

• інформаційні технології в обліку, аналізі, контролі / аудиті;
• міжпредметні зв’язки обліку, аналізу, контролю / аудиту в

системі сучасних наук.

3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені
Економічні науки

4. Аспекти дослідження
• структурний — наукове опрацювання проблем обліку (бухга-

лтерського (фінансового, управлінського (внутрішньогосподарсько-
го / контролінгу), оперативного, стратегічного обліку), контролю /
аудиту (внутрішньогосподарського контролю, незалежного та внут-
рішнього аудиту, інспектування (ревізії), державного фінансового
контролю / аудиту, судово-бухгалтерської експертизи), аналізу
(операційного, фінансового, інвестиційного, соціально-економіч-
ного, перспективного / стратегічного) господарської діяльності під-
приємств, установ і організацій;
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• теоретичний — розвиток понятійно-категоріального апара-
ту, парадигм, гіпотез, концепцій; поглиблення теорії обліку, ана-
лізу, контролю / аудиту; моделювання, стандартизація, уніфікація
обліково-контрольно-аналітичних систем;

• методологічний — розроблення методів дослідження облі-
ково-контрольно-аналітичних систем; методів, прийомів, проце-
дур і алгоритмів збору, обробки і використання інформації; ме-
тодик обліку, аналізу, контролю / аудиту;

• організаційний — організація процесу обліку, аналізу, контро-
лю / аудиту; організація роботи обліково-контрольно-аналітичного
персоналу; організація забезпечення інформацією різних користува-
чів; організація інтегрованих обліково-контрольно-аналітичних сис-
тем із застосуванням комп’ютерних технологій;

• історичний — виявлення та оцінка тенденцій, передумов,
гіпотез, концепцій, парадигм, ідей і логіки розвитку обліку, ана-
лізу, контролю / аудиту, узагальнення результатів діяльності нау-
кових шкіл, течій, напрямів і вчених;

• міжпредметний — визначення взаємодії інформаційних си-
стем господарюючих суб’єктів в частині обліку, аналізу, контро-
лю / аудиту з економічною теорією, менеджментом, маркетин-
гом, фінансами, економічною кібернетикою, інформатикою,
теорією права, статистикою, державним управлінням, економіко-
математичним моделюванням та іншими науками.

Змістовне наповнення представленого на розгляд проекту паспо-
рту спеціальності 08.00.09 — «Облік, аналіз та аудит» дозволяє
стверджувати про виконання завдання щодо відмови від застарілої
сталої схеми фрагментального вузькоспеціалізованого дослідження
та створення сучасної відкритої моделі наскрізного комплексного
підходу до вивчення об’єкту та предмету досліду [8 ].
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АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
ВИБІР ДОЦІЛЬНОГО МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена экономическая суть амортизации
основных средств в современных условиях и обоснован выбор методов
амортизации на предприятиях

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: амортизация, основные средства, термин полезного
использования, учетная амортизация.

ABSTRACT. In the article economic essence of depreciation of the fixed assets
is considered in modern terms and the choice of methods of depreciation is
grounded on enterprises

KEY WORDS: depreciation, fixed assets, term of the useful use, accounting
depreciation.

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто економічну сутність амортизації основ-
них засобів у сучасних умовах та обґрунтовано вибір методів амортизації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: амортизація, основні засоби, строк корисної експлуата-
ції, облікова амортизація.
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