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ПРАКТИКА ВИБОРУ ТЕМАТИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З 

ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 
 

Часто перед молодими науковцями стоїть питання – яку тему обрати. В 

наукових публікаціях часто зустрічаються бібліометричні дослідження 

якогось конкретного напряму. Ю.А. Кузьмінський, С.В. Свірко провели 

кількісний та якісний аналіз дисертацій з обліку і аудиту в Україні [1]. 

Хуаченг Ван, Кангтао, Кай Чжун – дослідження статей з обліку в Китаї за 

останні 40 років [2]. Олександр Йозеф Джаст [3] проаналізували тематику 

статей з обліку в шести провідних наукових журналах, які індексуються в 

Бібліометричній системі Scopus. Їх дослідження показали, що в основному 

науковці використовують емпіричні методи дослідження, інституціональну 

теорію, а напрямком дослідження є система управління. Хосе М. Меріго, 

Цзянь-Бо Ян [4] представляє бібліометричний огляд бухгалтерських 

досліджень за допомогою бази даних Webof Science, визначаючи найбільш 

релевантні дослідження в галузі, класифіковані за працями, авторами, 

журналами, установами та країнами. Це дослідження класифікувало 

актуальні області на 6 категорій, таких як інформаційна система 

бухгалтерського обліку, аудиторська, фінансова, управлінська, податкова та 

інші. В дослідженні Accountingresearch: A bibliometricanalysis [5] детально 

вивчено внесок країн і університетів у розвиток облікової науки. 

Детальне опрацювання цих джерел показує, що основна тематика 

досліджень з обліку в Україні не відповідає загальносвітовим тенденціям. 

Кількісно ми випереджаємо, але внесок в світові досягнення значно 

зменшується. Розрізняють три різновиди тем: теми як результат розвитку 

проблем, над якими працює даний науковий колектив; ініціативні теми; 

замовлені теми [6]. Нами проведено опитування науковців щодо вибору ними 

тематики досліджень. Результати показують, що понад 90% опитаних 

проводили дослідження за темою, визначено науковим керівником, 3% – 

ініціативні теми і 7% – замовлені теми. Частка останніх в останніх закладах 

Європейського союзу значно більша. 

Професор Чарльз Вейс надав певну характеристику науковим 

дослідженням в країнах, що розвиваються [7]. Він давав пояснення, чому 

науковці роблять дослідження не актуальні у світі, чому не прагнуть 
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впровадження нового. Його дослідження свідчать, і важко не погодитись з 

ними, що економіка, побудована на сучасних технологіях, вимагає не тільки 

науковців та лабораторій, а й звичайної інфраструктури, сучасних 

комунікацій, сприятливий для інвестицій клімат.  

Наступні аргументи пояснюють розвиток «локальної науки» з обліку: 

1) локальна наука готує освітян для підготовки кадрів з обслуговування 

вже наявної методики обліку, освоєння імпортних розробок; 

2) розробляє методики для впровадження політичних рішень уряду; 

3) розробляє методологію для об’єктів, які є новими для країни, але 

давно наявні в інших країнах та ін. 

Щоб відповідати викликам сучасності, облікові дослідження мають 

відповідати стратегічному розвитку країни, вирішувати глобальні виклики 

людства. Розширення локальної науки перенасичує ринок, внаслідок чого 

суттєво втрачається її цінність і якість. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проблема оцінки нематеріальних активів надзвичайно складна і 

суперечлива. Зрозуміло, що проблема важлива в XXI столітті, коли 

нематеріальні активи набули важливого ресурсного значення для 

підприємства, оскільки фактично відіграють головну роль у створенні 

вартості. Трансформація економіки проявляється у швидкому переході від 

економіки виробництва, яка ґрунтується на виготовленні реалізації 

матеріального продукту, до економіки знань, яка керується технологіями та 

використовує нематеріальні ресурси в немеханічних виробничих процесах. 

Промисловість 4.0 (Industry 4.0) «виробляє» нематеріальні (найчастіше 

цифрові) продукти, такі як програмне забезпечення, соціальні мережі та 

додатки, і миттєво поширює їх у світі. Головною ж проблемою є те, що нові 

підходи та методи управління, нові продукти та ринки не пояснюються 

класичними законами економіки, а стандарти бухгалтерського обліку не 

адаптовані до їх відображення. 

Дослідження, проведені Світовим банком, свідчать про те, що 

нематеріальні джерела цінності зараз створюють понад 80% валового 

внутрішнього продукту (ВВП) у економіках розвинених країн [1]. 

Поки нова нематеріальна економіка зростає, промисловість має 

негативну тенденцію розвитку. У період з 1995 по 2002 рік розвинені світові 

економіки втратили близько 22 млн робочих місць у промисловості. В 

останнє десятиліття лише економіка США втратила близько 25% (4 млн) 

своїх робочих місць у виробництві. Однак, незважаючи на скорочення 

робочої сили в промисловості, показник ВВП збільшився вдвічі. І така 

тенденція з кожним роком лише посилюється. Підприємства, які працюють 

на ринку вже десятки років (готелі, таксі, газети), не витримують конкуренції 

та поступаються цифровим конкурентам: Airbnb, Uber та Troy Media Digital 

Solutions. Тим часом штучний інтелект, швидше за все, замінить людей у 

виробничому процесі найближчим часом. 

Проблему зростання вартості нематеріальних активів розглянуто 

агентством Ocean Tomo [2], де вони оцінюють ринкову капіталізацію S&P 

500. Як згадувалось раніше, ці активи є вагомими рушіями зростання 

компаній та одним із каталізаторів розвитку ринку. 

Але згідно з діючими правилами бухгалтерського обліку, 

підприємствам заборонено капіталізувати витрати на створення 
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