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Керівник  

ПІП д.е.н., проф. Дерій Василь Антонович 

Контактна інформація vasylderij@gmail.com, +380965014210 

Опис дисципліни 
 

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.   

 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/ 2 1. Суть, загальна 
характеристика й оцінка 
ефективності розвитку 
облікових наукових шкіл  
 

Володіти базовими уявленнями про зміст, мету  і 
завдання облікових наукових шкіл у світі й Україні. 

Тести, 
питання  

4/ 4 2. Західноєвропейські й 
інші світові облікові 
наукові школи 

Здійснювати пошук інформації та проводити аналіз 
наукових праць, здобутків  західноєвропейських 
облікових  наукових шкіл та інших світових шкіл та 
використовувати  їх при написанні тез доповідей, 
наукових статей, монографій. 

Кейси 

4 / 6 3. Провідні українські 
облікові наукові школи 

Розкрити динамічну систему функціонування  
провідних облікових  наукових шкіл в Україні; 
проаналізувати основні етапи розвитку науки про 
бухгалтерський облік в Україні та за кордоном.  

Тести, 
питання 
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3/ 3 4.  Інші українські облікові 
наукові школи 

Відобразити  стан розвитку  інших облікових  
наукових шкіл в Україні; проаналізувати основні 
етапи та тенденції розвитку науки про 
бухгалтерський облік і в Україні та за кордоном.  
 

Кейси 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, 
програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку.  


