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Оцінка методів навчання магістрів бухгалтерському обліку: емпіричний
аналіз «без дебетів і кредитів»
Курс бухгалтерського обліку для магістрів, що викладається у двох великих університетах
Середнього Заходу США, забезпечує природне експериментальне середовище для аналізу
необхідності використання понять «дебет»/«кредит» у вступному курсі з бухгалтерського
обліку. Для цього студенти курсу діляться на дві групи: ті, які були ознайомлені з
вищезгаданими поняттями під час вступного курсу, і ті, що не були ознайомлені.
Успішність навчання обох груп оцінювалася протягом семестру. Результати регресійного
аналізу свідчать про те, що початкові знання про поняття «дебет»/«кредит» дають лише
незначні переваги у першому проміжному етапі. Також вони свідчать про те, що середній
бал (у стандартних тестах) є різним для обох груп після проходження курсу з
бухгалтерського обліку для магістрів. Результати дослідження також свідчать про те, що
ознайомлення з поняттями «дебет»/«кредит» у вступному курсі з бухгалтерського обліку
не дає жодних переваг у подальшому вивченні матеріалу.
Ключові слова: навчальні навички, бухгалтерська збалансованість, дебет/кредит,
викладання бухгалтерського обліку, навчальний план.
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Атул Раи, Крейг Сиснерос
Оценка методов обучения магистров бухгалтерскому учету: эмпирический
анализ «без дебетов и кредитов»
Курс бухгалтерского учета для магистров, который преподается в двух крупных
университетах Среднего Запада США, обеспечивает естественную экспериментальную
среду для анализа необходимости использования понятий «дебет»/«кредит» в вводном
курсе бухгалтерского учета. Для этого студенты курса делятся на две группы: те, которые
были ознакомлены с вышеупомянутыми понятиями во время вступительного курса, и те,
которые не были ознакомлены. Успешность обучения обеих групп оценивалась в течение
семестра. Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, что начальные
знания о понятиях «дебет»/«кредит» дают лишь незначительные преимущества на первом
промежуточном этапе. Также они свидетельствуют о том, что средний балл (в стандартных
тестах) является разным для обеих групп после прохождения курса бухгалтерского учета
для магистров. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что ознакомление с
понятиями «дебет»/«кредит» в вводном курсе бухгалтерского учета не дает никаких
преимуществ в дальнейшем изучении материала.
Ключевые слова: учебные навыки, бухгалтерская сбалансированность, дебет/кредит,
преподавание бухгалтерского учета, учебный план.
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