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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток бухгалтерського обліку, зміна його

ролі в умовах глобалізації економіки є основними
причинами перегляду значення бухгалтерського об-
ліку як в теорії, так і в методології. Однією з пере-
думов до цього є той факт, що період реформування
бухгалтерського обліку виявився значно тривалішим,
ніж це передбачалося на початковому етапі його роз-
витку, а проведені зміни в області бухгалтерського
обліку поки об'єктивно не оцінені з точки зору їх
наслідків та відповідним чином не реалізовані у ме-
тодології. До складу облікової методології входять
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У статті запропоновано новий погляд на визначення структури методології бухгалтерського обліку,
що грунтується на сукупності загальнонаукових; запозичених з інших наук та спеціальних методів, що
становлять складну динамічну систему з внутрішніми зв'язками. Доведено недостатність процедурного
та адитивного підходів для розкриття змісту облікової методології в сучасних економічних умовах. Про-
ведено аналіз підходів дослідників до місця і структури методології бухгалтерського обліку як підсисте-
ми системи вищого порядку. Досліджено проблему процедурного та адитивного підходів до побудови
методології бухгалтерського обліку. Розглянуто важливість процедурного підходу до побудови методо-
логії бухгалтерського обліку, який передбачає виділення груп основних облікових процедур. Дослідже-
но пріоритетність наукових досліджень, що стосуються адитивного підходу до побудови методології бух-
галтерського обліку.

This article represents a new approach to the structure of accounting methodology based on the system of
general scientific, borrowed from other sciences and special methods composing a complicated and dynamic
structure with  intercommunications. It has been proved that procedural and additive approach is insufficient
for interpretation of accounting methodology in modern economic conditions. An analysis of the approaches of
researchers to the place and structure of the accounting methodology as a subsystem of the higher order system
is carried out. The problem of procedural and additive approaches to the construction of the accounting
methodology is researched. The importance of the procedural approach to the construction of the accounting
methodology, which involves the allocation of groups of basic accounting procedures, is considered. The
procedural approach to building a methodology of accounting involves the allocation of groups of basic
accounting procedures: observation, measurement, classification, systematization. The priority of scientific
researches concerning the additive approach to the construction of the accounting methodology is researched.
According to the results of the study of the additive approach, it has been established that the accounting
methodology is considered as a set of methods (techniques). The peculiarities of the accounting methodology,
which forms the content of the accounting system and determine the nature of its functioning, are determined,
affect the process of processing the accounting data and its disclosure in the financial statements. According to
the results of the research, it was established that the combination of procedural and additive approaches to the
construction of the accounting methodology of accounting is inadequate, since the accounting, methodology
should be considered in terms of the system approach, which should have a pronounced "synthetic" nature.
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методи обліку, принципи, способи, прийоми, мето-
дологічні інструменти, методичні підходи до вико-
нання облікових процедур, що в своїй сукупності
забезпечують пізнавальні процеси в системі бухгал-
терського обліку.

Методологія бухгалтерського обліку здійснює без-
посередній вплив на практику обліку шляхом розвитку
та видозміни методів, прийомів, способів та підходів до
виконання облікових процедур. Для забезпечення ефек-
тивного функціонування облікової системи, методоло-
гічний інструментарій потребує глибокого досліджен-
ня і системного визначення.

CONSTRUCTION OF ACCOUNTING METHODOLOGY



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201828

У наукових працях спостерігається виділення різних
підходів до побудови методології бухгалтерського об-
ліку, що пов'язане з вибором характеру розкриття
структури облікової методології та визначення її скла-
дових. Автори, як правило, поділяють підходів до по-
будови методології бухгалтерського обліку на проце-
дурний та адитивний. Кожен з них має власну специфі-
ку визначення методологічних складових і розкриття їх
змісту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність перегляду місця і структури методо-

логії бухгалтерського обліку як підсистеми системи ви-
щого порядку, підтримується сучасними вченими. До-
слідженню підходів до побудови методології бухгал-
терського обліку присвячені роботи українських вчених
М.С. Пушкар [1], М.І. Кутер [2], В.Ф. Палій, Я.В. Соко-
лов [7], Є.В. Мних [4], О.П. Рудановський, О.М. Гала-
ган, С.Ф. Голов [8]. Проте окремі питання щодо підходів
до побудови методології бухгалтерського обліку, що
стосується його історичного розвитку та становлення
залишаються невирішеними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження змісту процедурного

та адитивного підходів до побудови методології бухгал-
терського обліку, розкриття характеру їх зміни протя-
гом ХХ ст., визначення їх впливу на врахування нових
інформаційних запитів сучасного економічного середо-
вища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процедурний підхід до побудови методології бух-
галтерського обліку передбачає виділення груп основ-
них облікових процедур: спостереження, вимірювання,
класифікація, систематизація. Спостереження в бухгал-
терському обліку є процесом збору та реєстрації фактів,
пов'язаних з господарським життям підприємства. Ви-
мірювання відображає процес визначення кількісних
значень фактів господарського життя, виражених в гро-
шових одиницях. Класифікація є процесом визначення
облікових груп та підгруп в системі об'єктів бухгалтерсь-
кого обліку за переважаючими ознаками. Систематиза-
ція та узагальнення з точки зору бухгалтерського об-
ліку є процесом об'єднання та зведення однорідних груп
об'єктів обліку у звітну інформацію.

Процедурний підхід до побудови методології бух-
галтерського обліку підтримується значним числом вче-
них. Зокрема М.С. Пушкар виділяє процеси спостере-
ження, реєстрації, групування, зведення, аналізу та пе-
редачі даних [1, с. 39]. М.І. Кутер розглядає в якості
методологічних складових процеси спостереження,
збору, ідентифікації, оцінки, класифікації, опрацю-
вання та передачі інформації [2, с. 36]. В.Ф. Палій та
Я.В. Соколов акцентують увагу на процесах реєстрації,
групування та інтерпретації даних (аналізу) [3, с. 47].
Є.В. Мних зміст бухгалтерського обліку розкриває як
сукупність процесів спостереження, вимірювання, реє-
страції, групування й узагальнення фактів господарсь-
кої діяльності [4, с. 360].

Л.М. Кіндрацька вважає, що методологію фінансо-
вого обліку можна розглядати як сукупність принципів
побудови конкретних методик обліку … і формування
узагальнених показників фінансової звітності. Методо-
логію слід розуміти також як опис логічної системи
взаємозв'язаних цілей та понять, що створюють під-
систему фінансового обліку та звітності [5, с. 148].
Т.А. Бутинець під методологією бухгалтерського обліку
розуміє науку про методи наукового дослідження, тоб-
то знання всієї сукупності прийомів і засобів теоре-
тичного пізнання господарських явищ — об'єктів бух-
галтерського обліку з точки зору їх законності, доціль-
ності і достовірності [6, с. 478].

Засновником процедурного підходу до побудови
методології бухгалтерського обліку у вітчизняній теорії
обліку є О.П. Рудановський. Вчений виділяв в якості
основних методологічних процедур реєстрацію, систе-
матизацію, координацію (1925 р.) та оцінку (1928 р.) [7,
с. 465—467]. Ідеї О.П. Рудановського в подальшому роз-
вивалися О.М. Галаганом, який виокремлював в сукуп-
ності методів бухгалтерського обліку спостереження,
класифікацію, індукцію і дедукцію, синтез та аналіз [7,
с. 472]. Разом з тим зазначений підхід не знайшов широ-
кого використання і підтримки серед науковців того
часу. Підвищений інтерес дослідників до процедурного
підходу почав спостерігатися з 1999 р. ХХ ст. після ре-
формування вітчизняної системи бухгалтерського об-
ліку.

Більшого поширення в теорії бухгалтерського об-
ліку набув адитивний підхід, що підтверджується рядом
сучасних вітчизняних вчених, зокрема, у працях С.Ф.
Голова [8]. Свою назву адитивний підхід дістав від лат.
additivus або additio, тобто такий, що додається. За та-
кого підходу методологію бухгалтерського обліку роз-
глядають як сукупність способів (прийомів). При цьому
традиційний набір елементів методу обліку формував-
ся поступово та пройшов низку наукових дискусій.

Розвиток адитивного підходу визначений характе-
ром наукової думки радянського періоду. Дослідження
наукових праць початку ХХ ст. показує, що книговидан-
ня довоєнних, військових та повоєнних років розкрива-
ло наукові дискусії з приводу предмета, задач та мето-
ду бухгалтерського обліку. Подібні висновки робить
О.Б. Абдалова, досліджуючи теоретичні аспекти оцін-
ки в управлінні підприємством. Зокрема автор зауважує,
що радянський період у розвитку бухгалтерського об-
ліку протягом 30—50-х рр. характеризується активним
розвитком змісту предмету і методу обліку та елементів,
що його складають [9, с. 166].

Проте методологічний напрям в обліковій науці не
був тривалим. Починаючи з 60-х рр. ХХ ст. методологія
обліку відходить на другий план. Вченими, які приділя-
ли увагу проблемам облікової методології, переважно
здійснювалося поступове введення в науковий обіг того
чи іншого методу обліку. Так, А.М. Лозинським [10] у
1938 р. виділявся один елемент методу бухгалтерського
обліку — подвійний запис. У 1942 р. П.Н. Василенко у
праці "Курс бухгалтерии (для техникумов и курсовой
сети)" [11] до складу методів бухгалтерського обліку
включав вже чотири елементи: документування, рахун-
ки, подвійний запис та баланс. А.А. Афанасьєв [12] у
1952 р. розширив сукупність елементів методу обліку до
шести: документування, оцінка, калькулювання, рахун-
ки, подвійний запис та баланс. Підтримуючи попередні
наукові дослідження, Н.В. Дембінський [13] у 1957 р.
додає сьомий елемент методу — інвентаризацію, хоча
найбільшу вагу приділяє балансу. Набір елементів ме-
тоду бухгалтерського обліку у складі восьми складових
вперше зустрічається у 1959 р. у праці П.Н. Василенко
"Основи бухгалтерського обліку" [14] та включає доку-
ментування, рахунки, подвійний запис, баланс, інвента-
ризацію, оцінку, калькулювання та звітність. Також
вісім елементів методу виділяє А.Л. Бикова [15] у своїй
праці 1962 р. У подальшому більшість вчених переваж-
но повторює зазначений набір елементів методу.

Паралельні наукові дослідження, що проводились
вченими-статистиками також зосереджувались на про-
блемах методології. Зокрема у "Статистико-економіч-
них нарисах" (1958 р.) академік С.Г. Струмілін зауважує
на позитивній ролі уніфікації та стандартизації методів
обліку, здійсненої бухгалтерами старої школи [16, с. 11].
Вчений також наголошував на необхідності розвитку
практичних аспектів бухгалтерського обліку.

Не дивлячись на існуючу потребу та вимоги практи-
ки обліку в розвитку методології, у цілому ряді науко-
вих досліджень ця проблематика не розглядається. Так,
О.Ф. Картушин та К.М. Костін (1970 р.) [17] розвивають
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проблеми теорії бухгалтерського обліку та висвітлюють
завдання обліку, його мету, роль. Казьмін І.С. (1972 р.)
[18] зосереджується на порядку організації обліку та
процесах документування господарських операцій. До-
відник бухгалтера А.М. Федяєва (1974 р.) [19] розкри-
ває заходи з розширення механізації обліку, процес
обліку та нормативні документи. Я.М. Баренгольц (1975
р.) [20] визначає поняття бухгалтерського обліку, його
мету, завдання, наводить зміст системи обліку. Таким
чином, протягом тривалого періоду авторами переваж-
но розвивались теоретичні і практичні аспекти бухгал-
терського обліку.

З переходом вітчизняної економіки до ринкових
відносин система бухгалтерського обліку почала актив-
но перебудовуватися та адаптуватися до нових інфор-
маційних запитів. Трансформація торкнулася мети, зав-
дань, предмету, об'єктів обліку, змінилася система об-
ліку. Пізніше з прийняттям у 1999 р. Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Ук-
раїні" були задекларовані нові принципи обліку, впро-
ваджений новий план рахунків, форми обліку, затверд-
жений пакет фінансової та податкової звітності. Роз-
виток системи бухгалтерського обліку з цього моменту
набув чіткої орієнтації на інвестиційні потреби.

Не дивлячись на суттєві трансформації в теорії та
практиці обліку, його сучасна методологія не відчула
суттєвої динаміки і зупинилася на констатації стандар-
тного набору елементів методу. У більшості наукових
досліджень авторами приймається за основу вісім еле-
ментів методу. Так, Н.А. Канцедал [21] здійснює моде-
лювання взаємодії усталених восьми елементів методу
бухгалтерського обліку. Кондратюк Л. [22] досліджує
функції окремих елементів системи бухгалтерського
обліку та базується на класичному восьми-елементно-
му складі методу обліку. Гоголь Т. [23] вивчає методо-
логію бухгалтерського обліку як напрям наукових до-
сліджень в інноваційній економіці та повністю підтри-
мує сформовані елементи облікової методології.

У нових економічних умовах формуються якісно
різні інформаційні запити користувачів, які з викорис-
танням усталеного набору методів бухгалтерського об-
ліку не можуть бути забезпечені у повній мірі. Відпові-
дно, облікова методологія потребує грунтовної пере-
будови з урахуванням появи нових об'єктів обліку та
інвестиційно-орієнтованих економічних рішень.

Побудова методології обліку за адитивним підхо-
дом на основі восьми елементів панувала у наукових
колах починаючи з 50-х років ХХ століття і продовжує
існувати дотепер. Вважаючи відсутність змін в методо-
логії негативним явищем, М.Ю. Мєдвєдєв зауважує, що
регламентація операційних даних та способів їх оброб-
ки призводить до серйозних втрат [24, с. 107]. За слова-
ми автора, діюча методологія, будучи недостатньо ела-
стичною, не дозволяє суб'єкту обліку перебудовувати-
ся залежно від обставин економічного середовища. Од-
ного разу визначивши облікові прийоми, заздалегідь не
передбачається, що з часом може з'явитися новий, більш
досконалий прийом, який дозволяє вирішити ту ж про-
блему швидше та надійніше. Така методологія орієн-
тується не на кінцевий результат, а на виконання дея-
ких правил, не задаючись питанням відповідають вони
чи ні кожному конкретному випадку.

У зв'язку з цим Л.О. Чайковська зауважує, що су-
часний бухгалтерський облік як складна, внутрішньо
диференційована система, яка включає різні компонен-
ти, володіє всіма атрибутами розвинутої науки — спе-
цифічною предметною областю, понятійним апаратом,
організованим в теорію, набором методів представлен-
ня даних, але широта сфери інтересів до інформації, що
формується в бухгалтерському обліку, викликає не-
обхідність перегляду його теорії та методології, оскіль-
ки відбувається трансформація не тільки форм, але й
окремих концептуальних положень теорії бухгалтерсь-
кого обліку [27, с. 11]. Ця трансформація відбувається

шляхом зміни окремих облікових практик, коригуван-
ня звітних форм, появи нових об'єктів обліку і відносно
частих змін нормативної бази.

З огляду на необхідність розвитку методології, ок-
ремими науковцями здійснюються спроби розширити
набір елементів методу. Зокрема, Д. І. Пільменштейн [25]
пропонує доповнити систему методів моделюванням,
О.М. Петрук [26] наголошує на необхідності введення
плану рахунків як елементу методу обліку. Однак ши-
рокої підтримки серед інших науковців такі пропозиції
не знайшли.

У ряді сучасних методологічних досліджень адитив-
ний підхід до побудови методології обліку поєднується
з процесним. Відповідно, в наукових працях спостере-
ження як процес включає в себе прийоми документу-
вання та інвентаризації, вартісне вимірювання — оцін-
ку та калькулювання, групування (систематизація) —
рахунки і подвійний запис, підсумкове узагальнення —
баланс та звітність.

Таке взаємодоповнення підходів підтримує М.С. Пуш-
кар, на думку якого процедурний підхід не означає
відміни адитивного, він може інтегруватися з ним, вка-
зуючи на послідовність процедур та перелік інстру-
ментів, завдяки яким можна виконати ці процедури [1,
с. 29].

На наш погляд, поєднання процедурного та адитив-
ного підходів до побудови облікової методології є не-
достатнім. З ускладненням економічних зв'язків, появою
нових ендогенних та екзогенних факторів впливу, підви-
щенням рівня ризиковості господарського життя мето-
дологія бухгалтерського обліку повинна розглядатися
з точки зору системного підходу, який має виражений
"синтетичний" характер. Системний підхід передбачає
розкриття змісту і структури методології бухгалтерсь-
кого обліку на основі системного аналізу з урахуван-
ням внутрішніх зв'язків елементів, зовнішнього та внут-
рішнього середовища, змісту окремих елементів систе-
ми та особливостей взаємодії між ними.

Як стверджує Л.О. Чайковська, призначення мето-
дології бухгалтерського обліку як складної, динамічної,
цілісної системи способів і прийомів різних рівнів поля-
гає в тому, щоб на основі відповідних принципів (при-
пущень і вимог) забезпечити побудову ефективної сис-
теми бухгалтерського обліку, розвиток тих чи інших
прийомів обробки облікової інформації [27, с. 14].
Відповідно, виходячи з концепції системоутворення
методологія бухгалтерського обліку повинна розгляда-
тися в якості самостійної облікової підсистеми. Мето-
дологія бухгалтерського обліку як підсистема знахо-
диться у стійких зворотних зв'язках з іншими підсисте-
мами загальної облікової системи — теорією та прак-
тикою. Визначення характеру і змісту таких зв'язків ста-
новить важливе наукове завдання. При цьому слід вра-
ховувати, що теорію та методологію обліку потрібно
розглядати нерозривно від облікової практики, оскіль-
ки наука покликана, в першу чергу, вирішувати прак-
тичні потреби бухгалтерів у підготовці достовірної,
своєчасної та релевантної інформації для різних груп
користувачів.

Методологія багато в чому формує зміст системи
бухгалтерського обліку та визначає характер її функ-
ціонування, впливає на процес обробки облікових даних
та їх розкриття у фінансовій звітності. Зміст системи
бухгалтерського обліку та наповнення її підсистем знач-
но змінилося з розпадом СРСР та здобуттям Україною
незалежності, що супроводжувалося відмовою від пла-
ново-адміністративного типу економічної системи та
ринковою орієнтацією, що актуалізувало необхідність
реформування системи бухгалтерського обліку.

Процес реформування бухгалтерського обліку у
1990-х рр. ХХ ст. становив значний інтерес більшості
вітчизняних науковців. Вийшли в світ праці, присвячені
зміні принципів обліку та звітності. Серед них моногра-
фія С.Ф. Голова "Бухгалтерський облік в Україні: аналіз
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стану та перспективи розвитку" [8, с. 78—109]. Автор
звертав увагу на задекларовану у 1992 р. Указом Пре-
зидента України № 303 "Про перехід України до загаль-
ноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та
статистики" від 23.05.1992 р. орієнтацію національної
системи бухгалтерського обліку на міжнародні стандар-
ти. Подальші зміни в нормативних документах послідов-
но підтримували зазначений напрям розвитку бухгал-
терського обліку.

Реформування системи бухгалтерського обліку ви-
магало відповідного перегляду його теоретичних та ме-
тодологічних основ. Основною метою ведення бухгал-
терського обліку згідно ст. 3 Закону України "Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні" було
встановлено надання інформації зацікавленим користу-
вачам для прийняття управлінських рішень [28]. Відпо-
відно до основної мети трансформувались завдання бух-
галтерського обліку, проте методологія обліку практич-
но не зазнала змін. Не дивлячись на поодинокі спроби
розширити систему методів, вона в цілому залишилась
сталою і на сьогодні не враховує нових вимог користу-
вачів у частині інформації, що формується в обліково-
му середовищі. Методологія обліку не враховує кон-
цепції системності бухгалтерського обліку і не може
бути адекватно вбудована в якості його однієї з підсис-
тем.

Необхідність перегляду місця і структури методо-
логії бухгалтерського обліку як підсистеми системи ви-
щого порядку, підтримується сучасними вченими. Зок-
рема М.Ю. Мєдвєдєв вказує, що будь-яка методологія
є недосконалою, але недосконалість облікової методо-
логії багато в чому визначається тим, що цього можна
було б уникнути [24, с. 104]. Найбільшою помилкою є
сприйняття облікової методології як глибоко продума-
ної і логічно обгрунтованої системи, яка має лише не-
значні недоліки. Навпаки, недоліки облікової методо-
логії є всеохоплюючими, хоча кожен з них, безумовно,
і має свою власну об'єктивну історію виникнення та по-
ширення.

Враховуючи динаміку розвитку методології бухгал-
терського обліку як системи, в її структурі слід окремо
виділяти методи, інструменти, способи, прийоми, підхо-
ди, процедури та принципи. Весь вказаний інструмен-
тарій виступає основою для прийняття, обробки, зве-
дення і перетворення облікових даних суб'єктом веден-
ня обліку на інформацію, корисну різним категоріям
користувачів.

Центральну складову облікової методології стано-
вить сукупність методів бухгалтерського обліку, які за-
безпечують розвиток інструментарію, за допомогою
якого вивчається об'єкт обліку. При цьому слід окремо
виділяти такі групи методів, що використовуються бух-
галтерським обліком: загальнонаукові; запозичені з
інших наук; спеціальні (методи, сформовані безпосеред-
ньо у середовищі бухгалтерського обліку).

До загальнонаукових методів, що використовують-
ся бухгалтерським обліком, відносимо насамперед діа-
лектичний метод, а також моделювання. Групу методів,
запозичених з інших наук, складають переважно ста-
тистичні методи та методи контролю. До основних ме-
тодів контролю, що активно увійшли до облікового ме-
тодологічного інструментарію, відносимо: аналіз, пе-
ревірку (звірку), інвентаризацію, спостереження (об-
стеження).

Як самостійна галузь наукових знань, бухгалтерсь-
кий облік має власні спеціальні методи, що забезпечу-
ють виконання його завдань, дослідження предмета
обліку та вивчення об'єктів. Спеціальні методи бухгал-
терського обліку, які властиві виключно цій науці, вклю-
чають документування, оцінку, калькулювання, рахун-
ки і подвійний запис. Вони складаються з елементів, при
цьому метод не можна розглядати як сукупність
прийомів та способів, їх слід вивчати як систему зі склад-
ними багаторівневими зворотними зв'язками.

ВИСНОВКИ
У сучасних економічних умовах розширення світо-

господарських зв'язків у зв'язку з поширенням взаємоп-
роникнення та взаємозалежності економік країн, проце-
сами входження України до світової економіки,
збільшенням рівня ризикованості прийняття рішень, не-
обхідністю прискорення обробки та подання облікової
інформації, методологія бухгалтерського обліку потре-
бує грунтовної трансформації та видозміни. Окремий
розвиток або поєднання процедурного та адитивного
підходів до розвитку облікової методології є недостатнім.

Методологічний інструментарій забезпечує оброб-
ку суб'єктом ведення обліку інформації про об'єкти, які
визначаються предметом бухгалтерського обліку. Пе-
регляд структури методології бухгалтерського обліку
дозволяє сформувати динамічну систему, яка весь час
розвивається та змінюється під впливом нових запитів
користувачів облікової інформації.

Вважаємо, що саме поєднання процедурного та ади-
тивного підходів до побудови облікової методології є
недостатнім. Методологія бухгалтерського обліку по-
винна розглядатися з точки зору системного підходу,
який повинен мати виражений "синтетичний" характер.
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