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1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика дисципліни  «ОБЛІК У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»  

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни  

денна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 4  
Галузь знань  

07 – «Управління та 
адміністрування»  

Вибіркова 

Модулів – 2  Спеціальність 071 «Облік і 
оподаткування»  Рік підготовки:   

Змістових модулів – 2  

Освітній ступінь:  
магістр 

перший (магістр) 
семестр  

Загальна кількість 
годин - 120 

1 
Лекції  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: аудиторних 
– 3  
самостійної роботи – 
4,5   

32  
Практичні, семінарські  

16 
Лабораторні  

 
Самостійна робота  

72 
Вид контролю: екзамен 
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2. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі 
Облік у цифровій економіці тісно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану: 

«Інформаційні системи і технології в обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», 
«Звітність підприємств» тощо. Облік у цифровій економіці є основою для вивчення таких 
дисциплін як: «Фінансовий та стратегічний аналіз», «Податкове планування та мінімізація 
податкових ризиків», «Організація бухгалтерського обліку», «Фінансова звітність», «Системи 
бізнес-аналітики», «Аналітика і комунікація в проектній діяльності», «Фінансове дизайн-
мислення», «Управління бізнесом», «Сучасні концепції інноваційного розвитку», «Управління 
продуктом та продажем», «Логістичні інформаційні системи», «Контрольно-аналітичне 
забезпечення управління публічними фінансами» тощо.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік у цифровій економіці» є висвітлення 
стану, особливостей та перспектив розвитку обліку в умовах цифровізації економіки та 
актуалізація розроблення нової цифрової облікової парадигми, а саме: 

− визначення поняття «цифровий облік» та його сутнісних характеристик (зв’язок 
бухгалтерського обліку та інформаційних технологій);  

− проведення ретроспективного огляду історичних передумов і витоків цифрового обліку; 
− визначення впливу Інтернету та пов’язаних з ним бізнес-процесів на облікові технології; 
− дослідження електронної комерції та її вплив на облікові процеси. 
уміти:  
У результаті опанування дисципліни студент повинен мати цілісне уявлення про: 

- сутність поняття «цифровий облік»;  
- вимоги до системи бухгалтерського обліку в умовах цифровізації;  
- ключові напрями ведення електронного бізнесу та оцінювати ризики, які 

пов’язані з його веденням;  
- сутність Інтернет-торгівлі та її нормативно-правове забезпечення;  
- особливості обліку і оподаткування Інтернет-торгівлі;  
- етапи електронізації грошової сфери;  
- класифікацію електронних грошей;  
- особливості подання електронної звітності;  
- цифрові послуги у сфері оподаткування;  
- основні підходи до визначення економічної безпеки підприємства. 
Студент має також володіти методами та інструментарієм:  
- застосовувати інформаційні технології у сфері бухгалтерського обліку;  
- використовувати хмарні технології для швидкого доступу до бухгалтерської 

інформації; 
- впроваджувати технології Інтернет речей, що відкривають перспективи 

удосконалення первинного обліку на підприємстві;  
- здійснювати нарахування амортизації на Web-сайт;  
- проводити облік електронних грошей;  
- застосовувати цифрові технології для підготовки фінансової звітності 

підприємства. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами.;  
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- уміння аналізувати й приймати обґрунтовані рішення. 
фахових: 
- здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань. 
- здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
- здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану 

функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.  
- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах у межах спеціальності. 
Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 
 

3. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Результатами навчання за навчальною дисципліною «Облік у цифровій економіці» 

Код Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

РНД 1 
демонструє знання та розуміння економічних категорії, законів, причинно-наслідкові 
та функціональні зв’язків, що супроводжують обліково-аналітичний процес на 
підприємствах, організаціях та установах. 

РНД 2 застосовує набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретує отримані результати 

РНД 3 
демонструє вміння використовувати здобуті знання для проведення аналізу 
соціально-економічних явищ і проблем, який базується на використанні облікової 
інформації   

РНД 4  демонструє знання та розуміння нормативно-правових актів з регулювання 
бухгалтерського обліку в Україні 

РНД 5 демонструє базові навички с формування критичних висновків щодо результатів 
діяльності підприємств що ґрунтуються на аналізі облікової інформації 

РНД 6 володіє методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності підприємств 

РНД 7 

демонструє здатність опрацювання законодавчих та нормативно-правових актів, 
навчальної літератури, досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених 
бухгалтерському обліку діяльності підприємств, організації та установ, що є основою 
для подальшого навчання з високим рівнем автономності в процесі майбутньої 
професійної діяльності 

Результати навчання за освітніми програмами спеціальності  071 Облік та оподаткування та за 
навчальною дисципліною  «Облік у цифровій економіці» 

Результати навчання за освітньою програмою Результати навчання за дисципліною 
(год 8) 

Код Зміст Знання Уміння Комунікація Автономність 
та 

відповідальніс
ть 

РН 1 

Знати та розуміти економічні категорії, 
закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, які існують між процесами та 
явищами на різних рівнях економічних систем  

РНД 4    

РН 2 

Знати і розуміти місце і значення облікової, 
аналітичної, контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні проблем 

РНД 3    

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/071_2019_b.pdf
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сфері соціальної, економічної і екологічної 
відповідальності підприємств  

РН 4 

Розуміти особливості практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств різних 
форм власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 

РНД 2    

РН 6 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування та розуміти 
їх роль і місце в господарській діяльності 

 РНД 1   

РН 11 

Володіти загальнонауковими та спеціальними 
методами дослідження соціально-
економічних явищ і господарських процесів 
на підприємстві 

 РНД 6   

РН 17 
Виконувати професійні функції з урахуванням 
вимог соціальної відповідальності, трудової 
дисципліни, планування та управління часом. 

  РНД 5  

 РН 20 

Розуміти організаційно-економічний механізм 
управління підприємством та оцінювати 
ефективність прийняття рішень з 
використанням обліково-аналітичної 
інформації 

   РНД 7 



7 
 

 
4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма  

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
  

(с
ем

ін
ар

сь
кі

) з
ан

ят
тя

 
Л

аб
ор

ат
ор

ні
   

(к
он

та
кт

ні
) з

ан
ят

тя
 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і з
ан

ят
тя

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
  

ст
уд

ен
та

 

Тема 1. Цифровізація як вектор модернізації системи 
бухгалтерського обліку 4 1   8 

Тема 2. Цифровий облік: поняття і сутнісні характеристики  3 2   8 
Тема 3.Цифрові технології в обліку 3 2   8 
Тема 4. Електронний бізнес: переваги та ризики в період 
цифрової трансформації обліку 4 1   8 

Тема 5. Особливості бухгалтерського обліку в Інтернет-торгівлі 3 2   8 
Тема 6. Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження 
електронних грошей 4 2   8 

Тема 7. Підготовка та подання звітності підприємства в умовах 
цифрової економіки 4    8 

Тема 8. Цифровізація у сфері оподаткування 3 6   8 
Тема 9. Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського обліку  4 4   8 

Усього: 32 16   72 
Підсумковий контроль: екзамен 3 

Разом: Годин 120 
Кредитів 4 
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4.2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (РІВЕНЬ В Аналіз і контроль бізнес-процесів) 

 
Тема 1.  

Цифровізація як вектор модернізації системи бухгалтерського обліку 
Нормативно-правові документи, які регламентують процес цифровізації економічних процесів в 

Україні. Взаємодія цифровізації системи управління та системи бухгалтерського обліку 
підприємства. Вимоги до системи бухгалтерського обліку в умовах цифровізації. Вплив 
цифровізації на елементи методу бухгалтерського обліку. 

 
Тема 2.  

Цифровий облік: поняття і сутнісні характеристики 
Теоретичні і практичні основи цифрової економіки. Вплив цифрових технологій на 

інноваційний розвиток і суспільний прогрес. Ідентифікація вектору розвитку 
бухгалтерського обліку в умовах цифровізації. Сутність поняття «цифровий облік». 
Історичні витоки цифрового обліку. 

 
Тема 3. 

Цифрові технології в обліку 
Особливості застосування інформаційних технологій у сфері бухгалтерського обліку. 

Використання хмарних технологій внутрішніми і зовнішніми користувачами для швидкого 
доступу до бухгалтерської інформації. Переваги використання технології програмних 
роботів та штучного інтелекту. Застосування технології блокчейн для забезпечення 
цілісності облікових даних. Можливості використання технології роботи з великими 
даними у бухгалтерському обліку. Особливості впровадження технології Інтернет речей, 
що відкриває перспективи удосконалення організації первинного обліку на підприємстві. 

 
Тема 4. 

Електронний бізнес: переваги та ризики в період цифрової трансформації обліку 
Доцільність створення, ведення та розвиток електронного бізнесу. Ключові напрями ведення 

електронного бізнесу. Переваги ведення електронного бізнесу з використанням мережевих 
технологій. Ризики, пов’язані із веденням електронного бізнесу. 

 
Тема 5. 

Особливості бухгалтерського обліку в Інтернет-торгівлі 
Сутність Інтерне-торгівлі. Нормативно-правове регулювання Інтернет-торгівлі. Особливості 

обліку і оподаткування Інтернет-торгівлі. Облік витрат на створення та функціонування 
Інтернет-магазину. Особливості нарахування амортизації на WEB-сайт. Класифікація 
операцій в торгівлі через Інтернет-магазин для цілей бухгалтерського обліку.  

 
 

Тема 6. 
Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження електронних грошей 

Етапи електронізації грошової сфери. Нормативно-правове забезпечення операцій з 
використанням електронних платіжних засобів. Визначення та сутність терміну 
«електронні гроші». Порівняльна характеристика сучасних форм грошей. Класифікація 
електронних грошей. Особливості розрахунків з використанням електронних грошей. Облік 
електронних грошей. Переваги використання електронних грошей у сучасному світі. 

 
Тема 7. 

Підготовка та подання звітності підприємства в умовах цифрової економіки 
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Застосування цифрових технологій для підготовки фінансової звітності підприємства. 
Класифікація та особливості їх функціонування сервісів для подання електронної звітності. 
Особливості подання електронної звітності.  

 
Тема 8. 

Цифровізація у сфері оподаткування 
Діджиталізація справляння податків: зарубіжний досвід та перспективи для України. 

Нормативно-правове забезпечення питань оподаткування в умовах розбудови цифрової 
економіки. Цифрові послуги у сфері оподаткування в Україні. Перспективи впровадження 
цифрових технологій у сфері справляння податків. 

 
Тема 9. 

Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського обліку 
Вплив інформаційних технологій на економічну безпеку діяльності підприємства в сучасних 

умовах. Основні підходи до визначення економічної безпеки підприємства. Доцільність 
інформаційної безпеки під час ведення бухгалтерського обліку. Заходи щодо попередження 
ймовірних інформаційних небезпек для обліково-аналітичної діяльності. 

 
5. Теми практичних занять 

Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма  
Практичні  

(семінарські) 
заняття 

Тема 1. Цифровізація як вектор модернізації системи бухгалтерського 
обліку 1 

Тема 2. Цифровий облік: поняття і сутнісні характеристики  2 
Тема 3.Цифрові технології в обліку 2 
Тема 4. Електронний бізнес: переваги та ризики в період цифрової 
трансформації обліку 1 

Тема 5. Особливості бухгалтерського обліку в Інтернет-торгівлі 2 
Тема 6. Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження електронних 
грошей 2 

Тема 7. Підготовка та подання звітності підприємства в умовах 
цифрової економіки  

Тема 8. Цифровізація у сфері оподаткування 2 
Тема 9. Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського обліку  2 

Усього: 16 
 

6. Самостійна робота 

Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма  
Самостійна 

робота  
студента 

Тема 1. Цифровізація як вектор модернізації системи бухгалтерського 
обліку 8 

Тема 2. Цифровий облік: поняття і сутнісні характеристики  8 
Тема 3.Цифрові технології в обліку 8 
Тема 4. Електронний бізнес: переваги та ризики в період цифрової 
трансформації обліку 8 



10 
 

Тема 5. Особливості бухгалтерського обліку в Інтернет-торгівлі 8 
Тема 6. Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження електронних 
грошей 8 

Тема 7. Підготовка та подання звітності підприємства в умовах 
цифрової економіки 8 

Тема 8. Цифровізація у сфері оподаткування 8 
Тема 9. Інформаційна безпека сучасного бухгалтерського обліку  8 

Усього: 72 
 

7. Методи навчання 
1. Пояснювально-ілюстративний метод.  
2. Репродуктивний метод.  
3. Частково-пошуковий метод.  
4.  Дослідницький метод. 
5. Проблемно-пошуковий метод 
6. Пояснення.  
7. Інструктаж.  
8. Лекція:  
• Інформаційна лекція 
• Лекція – прес-конференція 
• Проблемна лекція 
• Лекція — візуалізація 
9. Бесіда: 
— вступна бесіда; 
— бесіда-повідомлення; 
— бесіда-повторення; 
— контрольна бесіда. 
За характером діяльності студентів бесіда буває: 
— репродуктивна (спрямована на відтворення раніш засвоєного матеріалу); 
— евристична, або сократівська (викладач своїми за питаннями скеровує учнів, 

студентів на формування нових понять, висновків, правил, використовуючи набуті ними 
знання, спостереження); 

— катехізисна (полягає у відтворенні тверджень, що потребують дослівного 
запам'ятовування). 

10. Робота з підручником.  
До найпоширеніших видів такої роботи належать: 
— читання тексту з підручника з метою закріплення знань; 
— відповіді на подані в підручниках після тексту теми запитання; 
— заучування текстів правил, законів, віршів та ін.; 
— аналіз таблиць, малюнків та інших ілюстрацій, уміщених у підручнику.  
11. Ілюстрування (воно полягає в демонструванні ілюстрованих посібників, плакатів, 

географічних та історичних карт, схем, рисунків на дошці, картин, фотографій, моделей та ін.).  
12. Демонстрування ( показ матеріалів у динаміці, використання приладів, дослідів, 

технічних установок та ін.) 
13. Самостійне спостереження.  
14. Практичні методи: 
• вправи,  
• практичні роботи. 
Вправи: 
підготовчі (готують студентів до сприймання нових знань і способів їх застосування на 

практиці); 
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— вступні (сприяють засвоєнню нового матеріалу на основі розрізнення споріднених 
понять і дій); 

— пробні (перші завдання на застосування щойно засвоєних знань); 
— тренувальні (сприяють формуванню навичок у стандартних умовах — за зразком, 

інструкцією, завданням); 
— творчі (за змістом і методами виконання наближаються до реальних життєвих 

ситуацій); 
— контрольні (переважно навчальні — письмові, графічні, практичні вправи). 

 
 

8. Методи контролю 
Усне опитування. 
Дискусія та диспут. 
Ділова гра. 
Тести. 
Рольова гра. 
Мозкова атака. 
Аналіз конкретних ситуацій. 

 
 

9. Порядок оцінювання результатів навчання 
 

Критерії оцінювання 
1. Критерієм успішного проходження здобувачем освіти оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 
навчання навчальної дисципліни. 

2. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 
критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку  числової (рейтингової) 
шкали, що використовується. 

 
Шкала переведення балів зі 100-бальної шкали оцінювання в оцінки за національною 

шкалою 
 

Позначення рангу за 
ECTS-рейтингом 

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка за національною 
шкалою 

A 90 – 100 відмінно (5) 
B 81 – 89 добре (4) C 71 – 80 
D 61 – 70 

задовільно (3) E 51 – 60 
FX 21 – 50 незадовільно (2) F    0 – 20 

 
Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути:  
− Комплексна контрольна робота; 
− тези та виступ на конференції з науковою доповіддю; 
− презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи; 
− стандартизовані тести; 
− наскрізні командні проекти; 
− розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  
− результати виконаних завдань та досліджень;   
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− інші види індивідуальних та групових завдань. 
 
 
Форми поточного та підсумкового контролю 

 
1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Облік у цифровій 

економіці» - екзамен. 
2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: комплексна контрольна робота, 

тестування, бліцопитування, поточна контрольна робота, наскрізні командні проекти, розрахунково-
графічні роботи, результати виконаних завдань та досліджень, підготовка тез та виступ на 
конференції з науковою доповіддю, презентація та захист індивідуальної (обліково-аналітичної) 
роботи, колоквіум та інші види індивідуальних та групових завдань. 

3. Розподілу балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Облік у 
цифровій економіці», наведено в таблиці  

 
Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною Облік у 

цифровій економіці» та їх оцінювання 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 
Заочна 

(дистанційна) форма 
навчання 

 Поточний контроль:   
 Комплексна контрольна робота  до 40 балів до 40 балів 
 Тези та виступ на конференції з 
науковою доповіддю або презентація 
та захист індивідуальної (дослідної) 
роботи 

10 балів 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 50 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 50 
 Курсова робота з дисципліни  
оцінюється окремо − − 

Всього 100 100 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Законодавчі та нормативні акти 
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