
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Облікові наукові школи» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Українські і світові облікові наукові школи за декілька століть своєї 

багатої та динамічної історії  нагромадили велику базу знань і узагальненого 
практичного досвіду щодо проблем, напрямків, тем та перспектив розвитку 
бухгалтерського обліку, як науки, практичної і професійної діяльності, що може 
бути дуже корисним для майбутніх науковців та практичних працівників у 
сфері обліку та оподаткування і буде сприяти їх поліпшенню.  Дисципліна 
«Облікові наукові школи» спрямована на формування у студентів теоретичних 
знань про облікові наукові школи та вироблення практичних навичок зі 
створення і побудови ефективної діяльності таких шкіл та їх провідних 
представників. Дисципліна орієнтує на пошук неформальних взаємозв’язків і 
взаємозалежностей між українськими обліковими науковими школами та 
зарубіжними обліковими науковими школами, зокрема  італійськими, 
німецькими, французькими, англо-американськими.   

Метою дисципліни є підготовка  професійно-компетентного, економічно 
зорієнтованого фахівця з високим рівнем облікової  грамотності, як важливої 
складової його професійної культури. Засвоєння цього курсу має виробити у 
здобувачів  навички практичного використання прийомів і методик ведення 
досліджень стану та динаміки розвитку облікових наукових шкіл у світі й 
Україні, що сприятиме формуванню висококваліфікованих наукових фахівців у 
галузі обліку та оподаткування. 

Завдання вивчення дисципліни: 
- знати – суть терміну «облікова наукова школа», функції й ознаки цієї 

школи, напрямки формування і оцінка ефективності її роботи тощо; 
- вміти – оцінити  стан, здобутки і перспективи розвитку певної облікової 

наукової школи чи окремих його представників; 
- нормувати – одержані здобувачем спеціалізовані наукові знання про 

напрямки, теми наукових досліджень та ідеї представників  українських, 
західноєвропейських та інших світових облікових наукових шкіл; набуті 
облікові науково-дослідницькі вміння і навички з метою динамічного розвитку 
цих шкіл та її представників як творчих особистостей і носіїв соціально-
економічного прогресу в усіх його проявах; 

- цінувати – здобутки українських та зарубіжних облікових наукових шкіл 
та особистісний науковий і професійний досвід кожного провідного вченого, 
високі зразки духовності у середовищі вчених-обліковців і професійних 
бухгалтерів. 

Метою проведення лекцій є ознайомлення здобувачів з категорійним 
апаратом, інструментарієм щодо  облікових наукових шкіл в економіці сталого 
розвитку, а також проблемами методології та методики дослідження облікових 
наукових шкіл, світовим досвідом облікової, аналітичної і контрольної роботи. 
Завдання проведення лекцій полягають у:  

- формулюванні у здобувачів цілісної системи теоретичних знань з курсу 
«Облікові наукові школи»; 



- викладанні здобувачам у відповідності з програмою та робочим планом 
основних питань щодо  облікових наукових шкіл, звертаючи основну увагу на 
економічний зміст терміну «облікова наукова школа», функції й ознаки такої 
школи; визначення напрямків формування й оцінки ефективності роботи 
облікової наукової школи; встановлення часу виникнення та історичних етапів 
розвитку облікових наукових шкіл, можливі напрямки поліпшення та 
використання в практичній діяльності. 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб сформувати у 
здобувача практичні навички щодо  облікових наукових шкіл з метою їх 
використання у подальшій прикладній фаховій діяльності. Завдання проведення 
практичних занять: 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях з 
дисципліни «Облікові наукові школи»  ; 

- набути навичок організації та проведення дослідження функцій й ознак 
облікової наукової школи; 

- оволодіти методикою оцінки ефективності діяльності  облікових 
наукових шкіл; 

- навчитися грамотно інтерпретувати одержані знання про облікові 
наукові школи для формулювання  аналітичних висновків; 

- використовувати результати дослідження щодо облікових наукових 
шкіл в практичній управлінській та науковій діяльності. 


