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«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК НАУКА:  
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Історія прогресивного розвитку людства є основним свідченням наукових 

звершень. Стереотипи мислення певних сторичних віх становлення суспільства 
володіли обмеженістю, науково-технічний прогрес завжди виходив за межі уявлення 
пересічних громадян. Лише окремі генії наважувались неординарно мислити та 
генерувати новітні ідеї, часто осміяні більшістю. Власне так і формувались зародки 
сучасної нау-ки, охарактеризованої видатним науковцем Альбертом Енштейном як 
«драма ідей». 

Наука є сферою пізнавальної діяльності людини, яка охоплює генерування та 
систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів і т.д. нових знань про навколишній 
світ для практичної діяльності й прогресу людського суспільства. Оригінально 
поєднав категорії науки та життя всесвітньовідомий філософ Імануїл Кант, 
стверджуючи, що «наука – це організоване знання, а мудрість – це організоване 
життя». 

Дисципліна «Бухгалтерський облік як наука: методологія та методика» 
спрямована на формування у здобувачів комплексу знань з ідентифікації теоретичних 
основ бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності, методологічних 
параметрів і категоріального апарату наукових досліджень, генерування й 
ідентифікації наукових ідей, специфіки методичного інструментарію бухгалтерського 
обліку та особливостей його застосування, позиціонування бухгалтерського обліку в 
науці та системі економічних відносин, інтерпретації нормативно-правового 
регулювання бухгалтерського обліку з врахуванням специфіки типових світових 
моделей. 

Прогресивність еволюції людських знань і потреб стимулює науку до постій-
ного розвитку. Будь-яка наука, в тому числі й бухгалтерський облік, базується на 
теоретичній основі, яка інтегрує спектр принципів, концепцій, парадигм, визначень, 
суджень. Найбільш важливою ознакою бухгалтерського обліку як науки є його теорія, 
що формує базові знання, пояснює процеси, визначає напрями, генерує варіанти роз-
витку. Функціональну основу бухгалтерського обліку як науки формує його 
методологія як сукупність прийомів та інструментів дослідження, що становлять його 
метод.  

Еволюція та сучасний стан бухгалтерського обліку констатує, що облік є 
окремою самостійною галуззю наукових знань, володіє відповідними ознаками 
ідентифікації та є складовою загальної системи прикладних економічних наук у сфері 
забезпечення господарської діяльності підприємств інформацією. 

 
Мета вивчення дисципліни. 
Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік як наука: методологія та 

методика» є формування системи знань з інтерпретації теоретико-концептуальних 
основ бухгалтерського обліку як науки, методологічних параметрів наукових 
досліджень, генерування та ідентифікації наукових ідей, категоріального апарату 
наукових досліджень, організаційного та інформаційного забезпечення 
бухгалтерських наукових досліджень, специфіки методичного інструментарію та 
особливостей його застосування, ефективності науково-дослідної роботи.  



Метою проведення лекцій є ознайомлення здобувачів із визначальними пара-
метрами позиціонування бухгалтерського обліку як науки; правовими основами і 
методологією бухгалтерського обліку; класифікаційними ознаками наукових дослід-
жень, особливостями методології проведення бухгалтерських наукових досліджень, 
комплексом організаційного й інформаційного забезпечення бухгалтерських 
наукових досліджень, видами наукових робіт, нормативами відображення та 
презентації результатів наукових досліджень. 

Метою проведення практичних занять є набуття здобувачами практичних нави-
ків роботи з основним методичним інструментарієм наукових досліджень, 
технологією організаційного забезпечення наукових досліджень, генеруванням 
інформацій-них масивів, доведенням гіпотез, презентацією наукових робіт.  

 
Завдання вивчення дисципліни. 
Завданням вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік як наука: методологія 

та методика» є набуття здобувачами систематизованих комплексних знань щодо 
науково-теоретичного обґрунтування концептуальних параметрів науки, 
визначальних критеріїв наукових досліджень, специфіки застосування конкретних 
наукових мето-дів, а також набуття вмінь самостійного проведення наукових 
досліджень та належного оформлення його результатів; обґрунтування вибору 
методів, форм і засобів навчання у процесі викладання облікових дисциплін. 
Конкретизація завдань полягає у з’ясуванні: концептуальних основ і ретроспектив 
становлення та розвитку науки; вимог і параметрів класифікації наукових досліджень; 
процедур ідентифікації об’єкта і предмета наукового дослідження; особливостей 
методів дослідження та їх характерних рис; структурування стадій наукового 
дослідження; відмінностей типових видів наукових робіт; формулювання гіпотези 
наукового дослідження; моніторингу стану обраної проблеми; формування 
структурних елементів наукового дослідження; порядку складання плану наукової 
роботи; визначення і класифікації наукової інформації; спектру джерел інформації 
бухгалтерських наукових досліджень; методики пошуку джерел наукової інформації; 
порядку акумулювання наукових фактів та їх використання; характеристик типових 
методів наукових досліджень; порядку формування окремих елементів і оформлення 
наукової роботи; формування бібліографічного списку використаних джерел. 

 
Результати навчання. 
Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік як наука: методологія та методи-

ка» забезпечить здобувачам критичне усвідомлення категоріального апарату 
наукових досліджень, здатність аналізувати й обґрунтовувати вибір методів 
дослідження, формувати й обґрунтовувати наукові гіпотези, логічно будувати наукове 
дослідження; уміння застосовувати доцільні методи при проведенні наукових 
досліджень залежно від їх цілей; збирати й опрацьовувати інформацію з різних 
джерел; використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології; науково 
обґрунтовувати і структурувати отримані наукові результати; визначати ефективність 
наукових досліджень; здатність вербально і візуально оформляти дослідження; 
критичне осмислення вимог та структури публікації наукових результатів; здатність 
до висвітлення наукових результатів, підготовки наукових публікацій.  

 


