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Мета: надання студентам фундаментальних знань з методології ведення обліку та 

оподаткування в цифрову епоху, облікового відображення діяльності підприємств, які 

працюють на засадах цифрової економіки, для забезпечення ефективної їх роботи в умовах 

цифрових трансформацій. Основним завданням вивчення дисципліни є оволодіння 

студентами практичними навичками ведення обліку та оподаткування підприємств в 

цифровій економіці. 

По закінченні вивчення дисципліни студент буде знати суть та основні засади 

функціонування цифрової економіки, перелік та зміст цифрових технологій для ведення 

бухгалтерського обліку і оподаткування, їх вплив на зміни у термінології, методології та 

підходах до визначення об’єктів бухгалтерського обліку і оподаткування, сутність 

Інтернет-підприємництва та принципи його функціонування, законодавчі вимоги до 

ведення обліку і оподаткування Інтернет-торгівлі, розрахунків за допомогою електронних 

грошей та віртуальних валют, складання і подання звітності у цифрову епоху, а також 

постулати кібергігієни роботи бухгалтера й основні загрози обліковій інформації у 

кіберпросторі.  

Також студент вмітиме ефективно використовувати трансформовані під впливом 

цифрових технологій елементи методу бухгалтерського обліку, інструменти електронного 

листування, техніки онлайн-переговорів, спільної командної роботи, обліковувати об’єкти 

бухгалтерського обліку цифрової епохи, відображати у бухгалтерському обліку та обліку в 

цілях оподаткування операції у сфері онлайн-бізнесу, зокрема Інтернет-торгівлі, 

розрахунків у сфері цифрового банкінгу, вибирати сучасні цифрові інструменти складання 

електронної звітності, у т.ч. переведення її у інтерактивний та XBRL-формат, 

застосовувати заходи захисту облікової інформації у кіберпросторі. 
 

Зміст дисципліни (перелік тем):  

Тема 1. Цифрова економіка: сутність та особливості функціонування. 

Тема 2. Застосування цифрових інструментів в обліку та оподаткуванні. 

Тема 3. Трансформація бухгалтерського обліку і оподаткування у цифрову епоху.  

Тема 4. Електронний бізнес: підходи до обліку та оподаткування в Україні.   

Тема 5. Облік і оподаткування інтернет-торгівлі. 

Тема 6. Облік та оподаткування грошових розрахунків у цифровій економіці.  

Тема 7. Звітність підприємства у цифровій економці. 

Тема 8. Інформаційна безпека та захист облікової інформації в цифровій економіці . 


