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В статті висвітлено історичні аспекти становлення та розвитку наукових досліджень в 
сфері обліку, оподаткування, аналізу та аудиту в Україні. Прослідковано проблемні 
питання, які знайшли своє відображення у дисертаціях на здобуття наукових ступенів 
кандидата та доктора економічних наук, що дозволяє сформувати загальну картину 
про сферу наукових інтересів дослідників України впродовж останніх років. 
Ключові слова: облік, аналіз, аудит, оподаткування, наука, дослідження. 
 

В статье освещены исторические аспекты становления и развития научных 
исследований в сфере учета, налогообложения, анализа и аудита в Украине. 
Прослежены проблемные вопросы, которые нашли свое отражение в диссертациях на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора економических наук, что позволяет 
сформировать общую картину о сфере научных интересов исследователей Украины на 
протяжении последних лет. 
Ключевые слова: учет, анализ, аудит, налогообложение, наука, исследования. 
 

The article highlights the historical aspects of the formation and development of research in 
the field of accounting, taxation, analysis and audit in Ukraine. The problematic issues, which 
are reflected in dissertations for scientific degrees, are traced, which allows to form a general 
point of view in the sphere of scientific interests of Ukrainian researchers in recent years. 
Keywords: accounting, analysis, audit, taxation, science, research. 
 

Формування в Україні національної бухгалтерської школи відбувалось давно, і лише 
з набуттям Україною незалежності розвиток її наукової школи став на самостійний шлях. У 
сучасних умовах розвитку наукової думки будь-яке наукове дослідження має бути  не лише 
теоретично, а й практично значущим, містити наукову новизну, узагальнення кращого 
досвіду, вирішення нових теоретичних завдань, розкриття методів використання теорії у 
конкретних умовах діяльності. Зміна умов господарювання суб’єктів діяльності впливає і на 
їх облікове та аналітичне забезпечення, форми і методи контролю (аудиту), а отже вимагає 
напрацювань науковців для  методичної та організаційної підтримки практиків.  

Метою статті є ретроспективний огляд розвитку наукової думки в сфері обліку в 
Україні та узагальнення проблем, які цікавили науковців останні декілька років. 

Багато провідних вчених-бухгалтерів колишнього Радянського Союзу були вихідцями 
з України: проф. M. X. Жебрак, проф. В. Б. Івашкевич, проф. А. І. Лозінський, проф. 
А. Ш. Маргуліс, проф. І. І. Поклад та ін. В 40–60 роках XX ст. в українських закладах науки 
було захищено 20 кандидатських дисертацій з обліково-економічної тематики: в Київському 
інституті народного господарства – П. С. Балицька, Ю. Я. Литвин;  в Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка – І. Г. Ковтун; в Харківському інженерно-технологічному 
інституті – В. Ф. Бєсєдін, А. І. Дворніков, Г. М. Макаров, І. К. Невлер, Л. У. Олійник, 
B. C. Філонич; Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва – 
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М. М. Голобородько, К. Е. Канський, Ф. М. Резніков; в Харківському державному 
університеті ім. О. М. Горького – Ю. Г. Красницький, В. П. Кутін, І. І. Лєвін; в Інституті 
чорної металургії Академії наук Української РСР – С. Л. Вольмир; в Українській 
сільськогосподарській академії – Л. А.  Коробієвський, В. І. Медведко; в Інституті економіки 
Академії наук Української РСР – Н. Д. Нечипоренко; в Одеському сільськогосподарському  
інституті – Д. М. Рахлін [1, С. 24]. 

Значнау частину робіт українських вчених було присвячено науковим дослідженням у 
сфері бухгалтерського обліку, серед них монографія відомого науковця І. В. Малишева 
«Теория двойственности отражения хозяйственных актов в бухгалтерском учете» (1971). В 
своїй роботі професор дослідив проблему подвійного відображення господарських операцій 
в бухгалтерському обліку, дав теоретичне обґрунтування принципу подвійності, довів, що 
цей принцип є адекватним відображенням об’єктивно існуючої подвійності господарських 
операцій в умовах товарно-грошових відносин. 

І. В. Малишев –  один з найвідоміших наукових працівників в сфері обліку, який не 
лише багато зробив для удосконалення теорії бухгалтерського обліку, а й надав неоціненний 
поштовх до розвитку наукових поглядів його учнів – сучасних українських вчених. На шляху 
незалежності цю роботу продовжили визнані корифеї бухгалтерської справи: академіки  
М. Я. Дем’яненко, П. Т. Саблук, М. Г. Чумаченко, професори О. С. Бородкін,  
A. M. Герасимович, В. Г. Горєлкін, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, В. Г. Линник,  
Ю. І. Осадчий, Л. К. Сук, В. Г. Швець. Окрім названих, сьогодні українську національну 
бухгалтерську школу представляють багато інших видатних вчених. 

Необхідність врахування факторів, які визначають розвиток економічних систем, 
виводить на перший план дослідження у бухгалтерському обліку питанням змін та наслідків, 
які викликані процесами міжнародної інтеграції, світової, політичної та економічної кризи, 
необхідності продовження реформування системи обліку та звітності, створення та 
удосконалення законодавчої бази її регулювання. Зміна та поява нових умов провадження 
фінансово-господарської діяльності викликають потребу коригування облікових аспектів 
провадження діяльності. Так, за дослідженнями вченого Редченко К. І. «стрімке зростання 
популярності залучення фінансування в інноваційні проєкти і стартапи шляхом первинного 
розміщення токенів (Initial Coin Offering, ICO) породжує попит на послуги аудиторських 
фірм щодо незалежної оцінки блокчейн-проєктів та консультування компаній-емітентів з 
питань виходу на ринок ICO» [2, С. 54], а також потребує належного облікового 
забезпечення. Продовження пошуку нових пізнавальних перспектив задля сприяння 
розвитку національної системи бухгалтерського обліку має забезпечити ефективне 
вирішення широкого кола питань обліку та фінансової звітності. У сучасних умовах 
актуальним є визначення тенденцій у розвитку національної системи фінансового обліку та 
звітності, встановлення засобів нормативного впорядкування та  практичного забезпечення з 
врахуванням об’єктивних факторів, що враховують національні особливості. Наразі 
національна економіка України перебуває на етапі трансформації, коли в період нестійкого 
та невизначеного стану відбувається руйнація старих та формування нових елементів і 
зав’язків, зіткнення нового прогресивного зі старим інерційним, в результаті чого 
зароджується ядро нового суспільства та формується нова парадигма суспільного розвитку 
[3], що відбивається на тематиці наукових досліджень.  

Традиційно розгляд предметного дослідження відбувається на різних рівнях – макро-, 
мезо- та мікрорівнях. Важливо врахування і глобального (загальносвітового), державного, 
регіонального рівнів. Євроінтеграційні прагнення України передбачають включення до 
глобальної економіки, впливають на формування методики обліку, у зв’язку з чим постало 
питання міжнародної стандартизації. Під «міжнародною стандартизацією розуміється 
напрям діяльності в галузі бухгалтерського обліку і фінансової звітності зі створення та 
використання в світовій практиці єдиних концептуальних принципів звітності, тобто 



ВИПУСК 2 (14) - 2020 
 

106 
 

 

визнання й оцінка майна і зобов’язань компаній, порядку представлення і розкриття 
інформації, яка характеризує їх діяльність у фінансовій звітності» [4]. 

У сучасних дослідженнях належна увага присвячується саме інституційним чинникам, 
під якими розуміють вплив інститутів як норм, правил і процедур, що регулюють поведінку 
людей у різних сферах діяльності. Вплив держави через державні інститути у поєднанні з 
діяльністю професійних організацій сприяє позитивному розвитку бухгалтерської професії.  
Застосування положень теорії інститутів забезпечує врахування суперечливих процесів 
розвитку суспільства, економіки та політики у цілому та проблем, що виникають у процесі 
трансформації системи бухгалтерського обліку. Розширення меж дослідження і сприятиме 
визначенню концептуальних засад організації аудиторської діяльності в умовах міжнародної 
інтеграції [3]. Розглянемо основні напрямки наукових досліджень за останні п’ять років на 
підставі даних діяльності спеціалізованих вчених рад. За основу використано матеріали 
спеціалізованої Вченої ради КНЕУ ім. В. Гетьмана, на сайті якої є інформація за роки 
діяльності (таблиця). 

Таблиця 

Основні  напрямки наукових досліджень за спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит  (за видами  економічної діяльності) за період 2015–2019 роки* 
Рік 

захисту 

Тематика дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук 

назва науковий напрям 

2019 
Облік і внутрішній контроль товарних запасів роздрібних торговельних 

підприємств споживчої кооперації 
облік,  контроль 

2019 
Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком 

на додану вартість 
облік, контроль 

2019 Облік і контроль екологічних витрат облік,  контроль 

2019 Комплексний аналіз фінансового стану банківських установ аналіз 

2019 
Управлінський облік і аналіз фінансових результатів діяльності 

виробничих підприємств 

управлінський облік, 

аналіз 

2019 
Аналіз бухгалтерського балансу підприємств в умовах розвитку 

інформаційної економіки 
аналіз 

2018 Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату аналіз 

2018 
Бухгалтерський облік і контроль виплат працівникам: теорія, методика, 

практика (на прикладі кримінально-виконавчих установ 
облік, контроль 

2018 
Аналітичне забезпечення управління діяльністю автотранспортних 

підприємств 
аналіз 

2018 
Бухгалтерський облік податку на прибуток та відображення його у 

фінансовій звітності 
облік 

2018 
Моделювання обліку власного капіталу в умовах реорганізації 

господарських товариств 
облік 

2018 Аналіз та аудит інвестиційних проєктів аудит, аналіз 

2017 Фінансова звітність за сегментами у системі управління підприємством фінансова звітність 

2017 
Обліково-аналітичне забезпечення формування і використання 

банківських резервів 
облік, аналіз 

2017 
Організаційно-методичне забезпечення формування та аналізу звітності 

кредитних спілок 
облік, аналіз 

2017 
Обліково-контрольні та аналітичні аспекти діяльності головних 

розпорядників бюджетних коштів 
облік, аналіз 

2017 Облік та аудит процедур банкрутства підприємств облік, аудит 

2016 
Ризикоорієнтований підхід у державному фінансовому аудиті та 

інспектуванні діяльності бюджетних установ 

державний фінансовий 

контроль 

2016 
Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду, в системі 

аудиторських послуг 
аудиторські послуги 

2016 
Методика та організація обліку і аудиту витрат по перевезенню 

вантажів підприємствами водного транспорту 
облік, аудит 

2016 Облік та аналіз розрахунків з працівниками банків облік, аналіз 
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продовження таблиці 
2016 Стратегічний аналіз конкурентоспроможності банків стратегічний аналіз 

2016 Облік і контроль незавершеного виробництва пивоварних підприємств облік, контроль 

2016 
Облік і контроль виробничих витрат в управлінні промислових 

підприємств 
облік, контроль 

2015 
Облік і контроль конфіскованих активів суб’єктів міжнародної 

економічної діяльності 
облік, контроль 

2015 
Управлінський облік і аудит витрат на постачання та передачу 

електричної енергії енергопостачальних компаній України 

управлінський облік, 

аудит 

2015 
Обліково-аналітичне забезпечення процесу експлуатації основних 

засобів будівельних підприємств 
облік, аналіз 

2015 Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств стратегічний аналіз 

2015 Аналіз витрат операційної діяльності підприємства аналіз 

2015 
Облік і аналіз виробничих запасів підприємств деревообробної 

промисловості України 
облік, аналіз 

Тематика дисертацій на здобуття ступеня доктора економічних наук 

2019 Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством облік, аналіз 

2019 Стратегічний управлінський облік в інноваційній економіці 
стратегія, 

управлінський облік 

2019 
Аналітичне забезпечення управління діяльністю компаній зі 

страхування життя 
аналіз 

2018 
Система обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку 

організації 
облік, аналіз 

2017 
Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін: 

теорія і методологія 
облік, аналіз 

2017 
Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових 

результатів суб’єктів господарювання 
контроль 

2016 Побудова стратегічного обліку об’єднаного бізнесу стратегічний облік 

2016 
Гармонізація фінансової звітності підприємств  з міжнародними 

стандартами та потребами управління 

міжнародні стандарти 

фінансової звітності 

2016 Організація бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції облік 

2015 
Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в акціонерних 

товариствах України 
внутрішній аудит 

2015 Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні аудит 

2015 
Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств 

малого бізнесу України 
облік, аналіз 

*Складено за даними  спеціалізованої вченій раді КНЕУ ім. В. Гетьмана  за спеціальністю 08.00.09.URL: 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_council/d-26.006.06/06_zahischeni-dis/09_can_dis/ 

Таким чином, на підставі дослідження напрямків наукових пошуків в Україні за 
період з 2015 по 2019 рік було встановлено, що актуальними залишаються традиційні 
напрямки наукових досліджень у сфері обліку, аналізу, контролю (аудиту), а предмет та 
об’єкт досліджень враховують галузеві особливості суб’єктів діяльності. За останні роки 
напрямки наукових досліджень в Україні суттєвих змін не зазнали. Лише можна 
підкреслити, що найпопулярнішими напрямками досліджень є облік та контроль. Майже на 
одному рівні з ними широко описується аналітична робота. Менше науковців досліджують 
питання аудиту. Що характерно для докторських дисертацій, то в них більше приділено 
уваги міжнародним інтеграційним процесам, водночас в кандидатських більшою мірою 
розкривається питання в межах України. 
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