
Професійні компетентності, які отримують студенти  
та їх розподіл за темами навчальної дисципліни 

Ком-
пе-
тент-
ності 

Розподіл компетентностей за темами 
1. Загальні теорети-
чні основи, принци-
пи та інструментарій 
організації бухгал-
терського обліку в 
системі управління

2. Організація обліко-
вого процесу та його 

нормативно-
правового забезпе-

чення 

3. Організація 
первинної облі-
кової інформації, 
облікових номен-
клатур та доку-
ментообігу 

4. Основи організації 
управлінського обліку та 
узагальнення даних для 
складання звітності й 

забезпечення контроль-
но-аналітичного процесу 

5. Організація 
роботи виконавців 
облікового проце-
су та формування 
облікових підроз-

ділів. 

6.  Особли-
вості органі-
зації обліку 
активів, ка-
піталу та 

зобов’язань

7. Організаційні 
засади обліку 
доходів, витрат 
та фінансових 
результатів дія-

льності 

8. Організація 
забезпечення 
ефективного 
функціонуван-
ня системи 
бухобліку  

О
бл

ік
ов

і 

Розуміти економіко-
організаційну сут-
ність, принципи бух-
галтерського обліку 
та усвідомлювати 
його місце в мене-
джменті суб'єктів 

господарювання для 
визначення й забез-
печення реалізації 
покладених на сис-
тему обліку функцій 

та завдань 

Критично оцінювати 
ведення облікового 
процесу на стадіях 

первинного, поточного і 
підсумкового синтетич-
ного та аналітичного 

обліку у національній та 
іноземній валютах з 

урахуванням економіко-
організаційних особли-
востей суб'єктів госпо-

дарювання

Знати порядок 
оформлення бух-
галтерських пер-
винних документів 
та усвідомлювати 
вимоги до докуме-
нтування госпо-

дарських операцій 
та функціонально-
го призначення 
документаційної 
системи суб'єкта

Здатність ведення внут-
рішньогосподарського 
(управлінського) обліку 
та забезпечення інтегра-
ції інформації щодо ви-
трат, доходів та резуль-
татів, собівартості, пара-
метрів бюджетів тощо до 
системи підтримки при-
йняття управлінських 

рішень 

 

Здійснювати обліковий процес 
на стадіях первинного, поточно-
го і підсумкового синтетичного 
та аналітичного обліку у націо-
нальній та іноземній валютах за 
об’єктами бухгалтерського облі-
ку та в розрізі етапів облікового 

процесу 

 

Формувати та забез-
печувати підтримку у 
актуальному стані 
шляхом постійного 
оновлення  фахової 
бібліотеки норматив-
но-правових актів з 
регулювання обліку 

Вміти складати 
регістри аналіти-
чного й синтети-
чного обліку, 

здійснювати ви-
правлення поми-

лок 

Здатність формувати 
повну й достовірну інфо-
рмацію про діяльність й 
майновий стан суб'єкта 
господарювання та вмін-
ня складати передбачені 
форми фінансової звіт-

ності

Знати теоретичні 
основи організації 
бухгалтерського 

обліку підприємни-
цької та непідприє-
мницької діяльності 

Приймати участь у про-
цесах внутрішньої рег-
ламентації бухгалтер-
ського обліку, формува-
ти систему  документу-
вання, документообігу 
та бухгалтерського ді-

ловодства

Усвідомлювати 
особливості за-
стосування елек-
тронних докуме-
нтів і порядку 
застосування 
електронного 
цифрового під-

пису 

Вміти розробляти й об-
ґрунтовувати соціально-
економічні показники, що 
характеризують діяль-
ність суб'єктів господа-
рювання та володіти ме-
тодикою їх розрахунку за 

даними обліку 
Приймати участь в 
розробці облікової 

політики. Обґрунтову-
вати зміни до обліко-
вої політики з їх розк-
риттям у фінансовій 

звітності 

Вміти розкривати обліко-
ву інформацію за МСФЗ 

Вміти узагальнювати інфо-
рмацію облікових регістрів 
та робити відповідні розра-

хунки

 



 

Ком
-пе-
тен-
тно-
сті 

Розподіл компетентностей за темами
1. Загальні теорети-
чні основи, принци-
пи та інструментарій 
організації бухгал-
терського обліку в 
системі управління

2. Організація обліко-
вого процесу та його 

нормативно-
правового забезпе-

чення 

3. Організація 
первинної облі-
кової інформації, 
облікових номен-
клатур та доку-
ментообігу 

4. Основи організації 
управлінського обліку та 
узагальнення даних для 
складання звітності й 

забезпечення контроль-
но-аналітичного процесу 

5. Організація 
роботи виконавців 
облікового проце-
су та формування 
облікових підроз-

ділів. 

6.  Особли-
вості органі-
зації обліку 
активів, ка-
піталу та 

зобов’язань

7. Організаційні 
засади обліку 
доходів, витрат 
та фінансових 
результатів дія-

льності 

8. Організація 
забезпечення 
ефективного 
функціонуван-
ня системи 
бухобліку  

О
рг
ан
із
ац

ій
ні

 

Вміти формувати й 
упорядковувати ін-
струментарій органі-
зації бухгалтерського 
обліку як цілісного 
процесу підготовки, 
узагальнення та пе-
редачі інформації . 
Обґрунтовувати об-
рані методи та про-
цедури організації 

обліку у відповідності 
до умов функціону-
вання суб'єкта

Обґрунтовувати вибір 
елементів облікової 
політики в розрізі 

складових організації 
бухгалтерського облі-
ку, в першу чергу, ме-
тодичних, щодо  яких 
існують альтернативні 
позиції в нормативних 
документах, або які 
підлягають врегулю-
ванню на мікрорівні 

Вміти формувати 
облікові номенк-
латури в розрізі 
об'єктів й етапів 
обліку та у взає-
мозв'язку з клю-
човими показни-
ками ефеткивно-
сті діяльності 

суб'єкта господа-
рювання 

Вміти на основі усвідом-
лення місця облікової ін-
формації в управлінні су-
б'єктом господарювання 
здійснювати постановку й 
обирати складові системи 
управлінського обліку 

Оптимізувати 
чисельність 

виконавців об-
лікового проце-
су та здійсню-
вати розподіл їх 
функціональних 

обов'язків 

Обґрунтовувати складові мето-
дичного, технологічного та ор-
ганізаційного забезпечення бух-
галтерського обліку в частині 
окремих об’єктів облікового 

спостереження та формулюва-
ти відповідні розділи наказу про 

облікову політику 

Вміти про-
водити кри-
тичний ана-
ліз та вияв-
ляти потре-
бу у своєча-
сних змінах 
в організації 
облікового 
процесу 

Спроможність організації 
системи внутрішнього 
контролю, інтегрованої 
до системи управління 

суб'єкта господарювання, 
та формування відповід-
ного набору контрольних 

номенклатур 

Вміти фор-
мувати ви-
моги до ви-
бору про-
грамного 

забезпечен-
ня обліково-
го процесу 
та вносити 
пропозиції 
щодо його 
удоскона-
лення 

Ідентифікувати об'єкти 
організації бухгалтер-
ського обліку, їх підпо-
рядкованість та взає-
мозв'язок для забезпе-
чення їх розкриття в 
проектних матеріалах 
щодо створення опти-
мально функціонуючої 
системи обліку та ада-
птування до вимог 

національного розвитку 
й автоматизації обліку 

Вміти організовувати 
обліковий процес на 
стадіях:  первинного, 
поточного і підсумково-
го синтетичного та ана-
літичного обліку у наці-
ональній та іноземній 
валютах; забезпечення 
технологічної обробки 
облікової інформації; 
створення ефективної 
організації роботи облі-

кового персоналу 

Розробляти фор-
ми внутрішніх пе-
рвинних докумен-
тів та облікових 
регістрів, внутріш-
ньої звітності для 
забезпечення 
керівництва 

суб’єкта господа-
рювання необхід-
ною інформацією 
з метою прийняття 
управлінських 

рішень 

Формулювати 
пропозиції щодо 
організації облі-
ку, облікового 

процесу, роботи 
облікових стру-
ктур та внутрі-
шньогосподар-
ського контро-
лю і аналізу 

Розв'язувати за-
вдання, пов'язані 
з мобілізацією та 
раціональним 
використанням 
виробничих ресу-
рсів суб'єкта з 

урахуванням його 
економіко-орга-
нізаційних харак-
теристик та пріо-
ритетів  форму-
вання його ресур-
сного потенціалу 

Забезпечу-
вати відо-

браження та 
усвідомлю-
вати особ-
ливості ор-
ганізації 
обліку ви-
трат (за-

трат), дохо-
дів та ре-
зультатів 
діяльності 
внутрішньо-
господарсь-
кого обліку 

Організації роботи мате-
ріально відповідальних 
осіб зі складання пер-

винних документів, облі-
кових регістрів, звітності 
та їх передачі до бухгал-

терської служби 
Вміти узагальнювати 

інформацію управлінсь-
кого обліку та розробля-
ти на її основі прогнози 
розвитку діяльності 

суб’єктів господарювання 

Розробляти 
вимог до 
вибору та 
внесення 

пропозицій з 
приводу 
удоскона-
лення вико-
ристовува-
ного програ-
много забез-
печення об-
лікового 
процесу 

Вміти раціональ-
но створювати та 
організовувати 
роботу обліко-

вих, контрольних 
та аналітичних  
організаційних 
структур з ураху-
ванням їх право-
вого статусу як 
окремих підроз-

ділів  

Використовувати голо-
вні принципи системно-
го підходу та методи 
теорії організації для 
створення, упорядку-
вання й оптимізації 
системи бухгалтерсь-
кого обліку   в розрізі 
методичних, технологі-
чних та організаційних  

питань 

Усвідомлювати основні 
етапи організації й під-
ходи до регламентації 
облікової роботи. Знати 
складові їх змістовного 
наповнення й особли-
вості практичної реалі-
зації для суб'єктів гос-
подарювання з різним 
ступенем автоматизації 

діяльності 

Розробляти сис-
тему документо-
обігу первинних 
документів, облі-
кових регістрів і 
бухгалтерської 
звітності за сег-
ментами діяль-
ності та в розрізі 
етапів обліку 

Вміти розробляти форми 
внутрішньої звітності для 
забезпечення керівницт-
ва суб’єкта господарю-
вання необхідною інфо-
рмацією для прийняття 
управлінських рішень 

 



 

Ком-
пе-
тент-
ності 

Розподіл компетентностей за темами 
1. Загальні те-
оретичні осно-
ви, принципи та 
інструментарій 
організації об-

ліку 

2. Організація 
облікового про-
цесу та його 
нормативно-
правового за-
безпечення 

3. Організація пер-
винної облікової інфо-
рмації, облікових но-
менклатур та докуме-

нтообігу  

4. Основи організації 
управлінського обліку та 
узагальнення даних для 
складання звітності й за-
безпечення контрольно-
аналітичного процесу

5. Організація роботи 
виконавців облікового 
процесу та форму-
вання облікових під-

розділів.  

6.  Особливо-
сті організації 
обліку акти-
вів, капіталу 

та зо-
бов’язань

7. Організацій-
ні засади облі-
ку доходів, 
витрат та фі-
нансових ре-
зультатів 

8. Організація 
забезпечення 
ефективного 
функціонуван-
ня системи 
бухобліку  

О
рг
ан
із
ац

ій
ні

 (п
ро

до
вж

ен
ня

) 

 

Визначати ви-
моги щодо ви-
бору форм ве-
дення та орга-
нізації бухгал-
терського облі-
ку та адаптува-
ти ці вимоги до 
умов комп'юте-
рного інформа-
ційного сере-

довища 

Організовувати робо-
ту працівників інших 
структурних підрозді-
лів суб'єкта щодо 

складання ними пер-
винних документів, 
облікових регістрів, 

звітності (в тому числі 
внутрішньої) та їх пе-
редачі в  бухгалтерію 

знати основні підходи до 
організації аналітичної ро-
боти суб’єктів господарю-
вання та особливості орга-
нізації робіт по узагальнен-
ню даних обліку при скла-
данні фінансової та внут-

рішньої звітності 

Розробляти заходи 
з підвищення ква-
ліфікації та прове-
дення атестації 
облікових праців-

ників 

  

Усвідомлен-
ня напрямків 
та організа-
ція розвитку 
бухгалтерсь-
кого обліку  

Вміти складати графіки на-
дання звітності зовнішнім 

користувачам та формувати 
системи контролю за якістю і 
своєчасністю роботи бухгал-
терів щодо складання звіт-

ності 

Розуміти матеріаль-
ну й юридичну від-
повідальність облі-
кових працівників та 
знати основні скла-
дові професійної 
етики бухгалтерів 

Визначати порядок 
архівування бухгал-
терських документів 

Ко
нт
ро

ль
ні

 

 

Критично аналі-
зувати діючі 
нормативно-

правові акти та 
виробляти реко-
мендації щодо 
оптимізації облі-
кового процесу 
та усунення 
відхилень від 
чинного законо-
давства у обра-
ній методології 

обліку 

Вміти перевіряти та 
обробляти первинні 
документи, облікові 

регістри й форми звіт-
ності, для забезпе-
чення їх контролю за 
стадіями документоо-

бігу 

Усвідомлювати сутність, 
види, методи економічного 
контролю та знати порядок 
їх реалізації у разі застосу-
вання комп'ютерних інфо-

рмаційних систем 

Застосувати спо-
соби і прийоми 

документального і 
фактичного конт-
ролю дій посадо-
вих осіб щодо до-
тримання чинного 
законодавства та 
виконання посадо-
вих обов'язків 

Розуміти осо-
бливості здій-
снення внут-
рішнього кон-
тролю за ви-
користанням 
господарсь-
ких засобів і 
джерел їх 

утворювання 

Вміти контро-
лювати та оці-
нювати досто-
вірність визна-
чених резуль-
татів діяльнос-
ті суб'єкта гос-
подарювання 

Вміти визна-
чати еконо-
мічну ефек-
тивність від 
впрова-

дження за-
ходів з удо-
сконалення 
облікового 
процесу та її 
складові 

Вміти забезпечити прове-
дення інвентаризації та 

різного розу заходів систе-
ми внутрішнього контролю 

Формувати вимоги до 
системи контролю за 
рухом документів та 
облікових регістрів 

Вміти проводити перевірку 
на відповідність стану облі-
ку і звітності чинному зако-
нодавству України або ви-

могам МСФЗ 

Планувати контро-
льну діяльність 
облікового персо-

налу 

Обґрунтову-
вати порядок 
проведення 
ревізії вико-
ристання ма-
теріальних, 
трудових і 
фінансових 
ресурсів 

 

Вміти узагальнювати ре-
зультати контролю у звітах 

керівництва  

 



  

Ком-
пе-
тент-
ності 

Розподіл компетентностей за темами 

1. Загальні тео-
ретичні основи, 
принципи та ін-
струментарій 

організації обліку 

2. Організація 
облікового про-
цесу та його 
нормативно-
правового за-
безпечення 

3. Організація 
первинної облі-
кової інформації, 
облікових номен-
клатур та доку-
ментообігу 

4. Основи організації 
управлінського обліку та 
узагальнення даних для 
складання звітності й за-
безпечення контрольно-
аналітичного процесу

5. Організація роботи 
виконавців облікового 
процесу та формування 
облікових підрозділів.  

6.  Особли-
вості органі-
зації обліку 
активів, ка-
піталу та 

зобов’язань

7. Організаційні 
засади обліку 
доходів, витрат 
та фінансових 
результатів  

8. Організація 
забезпечення 
ефективного 
функціонуван-
ня системи 
бухобліку  

А
на
лі
ти
чн

і 

 

Робити висновки 
щодо якості та 
раціональності 

організації бухгал-
терського обліку, 
контрольного і 
аналітичного 

процесу. Обгрун-
товувати пропо-
зиції щодо покра-
щення зазначених 

питань 

 

Обґрунтовувати склад 
аналітичних номенклатур 
для визначати вплив фак-
торів на основні показники 
діяльності суб'єкта госпо-

дарювання
оцінювати якість орга-
нізації та роботи ство-
рених облікових струк-

тур 
  

Оцінювати 
якість орга-
нізації облі-
кового про-

цесу 

Знати організаційні етапи 
проведення економічного 
аналізу та вміти застосову-
вати результати економіч-
ного аналізу для прийняття 

управлінських рішень.

Оцінювати 
якість облі-
кової інфор-

мації 

Н
ау
ко
во

-д
ос

лі
дн

і 

Здатність відбо-
ру методів й за-
собів вирішення 
поставлених 
завдань дослі-

дження 

Розробляти 
особисту нау-
кову позицію по 
визначеній те-

матиці 
 

Вміння збирання, обробки, 
аналізу й систематизації 

інформації за темою дослі-
дження 

Забезпечувати актив-
ну творчу професійну 
та соціальну участь в 

обліковій сфері 
  

знати та 
володіти 

методиками 
наукових 

досліджень з 
організації 
обліку  

Здійснювати під-
бір і критичний 
огляд літератур-
них джерел, різ-
них точок зору 

проводити 
наукові дос-
лідження з 
організації 
обліку 

Ет
ич

ні
 

    

Здатність впроваджува-
ти в діяльність облікових 

підрозділів етичних 
норм та вимог профе-
сійних організацій 

   

П
ед

аг
ог
іч
ні

 

    

організовувати підгото-
вку та навчання обліко-
вого персоналу при 
організації обліку на 
підприємстві, в органі-
заціях і установах

  

Здатність 
розробляти 
план впрова-
дження нау-
кових дослі-

джень 
 


