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Quốc tịch: Italy 

Ngày sinh: 1445 

Ngày mất: 19/6/1517 

 

Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại 

➢ Là nhà toán học thời Trung cổ, cha đẻ của ngành kế toán hiện đại, người phát minh chế 

độ kế toán kép. 

➢ Cuốn sách của Pacioli nêu chi tiết một phương pháp để cân bằng các sổ cái (cân bằng 

thử nghiệm). Ông được xem là người đầu tiên đánh giá sổ sách kế toán độc lập đề nghị 

ngăn cản gian lận. 

➢ Điều thú vị: 500 năm sau khi cuốn sách của Pacioli được xuất bản, ông được vinh danh 

trên con tem của Ý vào 1994. 

Tiểu sử 

 

• Luca Pacioli là đại diện tiêu biểu của thời kỳ Phục hưng. Ông thông hiểu các kiến 

thức về văn học, nghệ thuật, toán học, kinh doanh và nhiều môn khoa học khác. 

• Năm 1470, Pacioli hoàn thành cuốn sách đầu tiên - một cuốn sách giáo khoa về số 

học thương mại, được viết cho các sinh viên của mình. 

• Đến năm 1482, sau khi hoàn thành luận thuyết thứ ba về toán học, Pacioli đã cống 

hiến đời mình cho việc thuyết giáo. Ông đi chu du khắp nước Italy, thuyết trình về 

toán học và đến năm 1486, Pacioli đã hoàn thành cấp đại học tương đương với học 

vị tiến sĩ. 

• Vào năm 1494, ở tuổi 50, Luca Pacioli cho xuất bản ấn phẩm thứ năm của mình. 

Cuốn sách được coi là một bản tóm lược và kiến giải về toán học, trong đó sổ kế 

toán là một trong năm đề mục được ông trình bày với 36 chương, đây là những cơ 

sở tiền đề của hệ thống kế toán ngày nay. 

 

Câu nói nổi bật: “The best outcomes are created by people looking out for themselves”. 

Nguồn: https://klubnayaliga.ru/vi/luka-pacholi-traktat-o-schetah-i-zapisyah-luka-pacholi- 

biografiya-luka/ 
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