
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Діджиталізація обліку» 

 
Загальний опис дисципліни. Дисципліна «Діджиталізація обліку» 

оперує інструментарієм облікової діяльності в умовах цифровізації 
суспільства та економіки. Вона є складовою частиною навчального циклу 
підготовки докторів філософії. Вивчення навчальної дисципліни 
«Діджиталізація обліку» дає змогу оволодіти знаннями та навичками 
стосовно використання технології обробки інформації в автоматизованих 
інформаційних системах обліку.  

Об'єктом навчальної дисципліни є система бухгалтерського обліку та 
облікові процеси в умовах впровадження інформаційних технологій і 
систем. 

Предметом навчальної дисципліни є автоматизовані інформаційні 
системи обліку і інформаційне забезпечення підприємства в умовах 
цифровізації економіки і суспільства. 

Метою дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та 
практичних навичок у галузі функціонування та використання комп’ютерних 
систем і технологій та можливостей їх використання в бухгалтерському 
обліку для діджиталізації облікових функцій. 

Завдання вивчення дисципліни: 
Основні завдання дисципліни полягають у набутті теоретичних знань 

щодо сутності, принципів і основ проектування та організації технологічного 
процесу цифровізації обліку та управління бізнес процесами з використанням 
сучасного програмного і технічного забезпечення.  

Завдання проведення лекцій занять: 
– визначення ролі діджиталізації економічних процесів при переході 

до цифрового суспільства та цифрової економіки; 
– визначення основних тенденцій в розвитку інформаційних 

технологій та перспектив їх використання для діджиталізації бізнесу; 
– опис процесу перетворення облікових даних в інформацію та знання, 

необхідних для прийняття управлінських рішень; 
– визначення ролі інформаційних ресурсів та інформаційних потоків 

підприємства в процесі діджиталізації бізнес процесів; 
– вироблення процесного мислення та здатності до використання 

процесного підходу при діджиталізації облікових функцій. 
Завдання проведення практичних занять полягає у здатності слухачів 

курсів 
знати: 
– понятійний та категорійний апарат щодо обґрунтування змін у галузі 

цифрової економіки; 
– розуміння поняття діджиталізації економічних процесів та їх роль в 

цифровому суспільстві та економіці; 



– стан процесів діджиталізації обліку в Україні; 
– характерні риси автоматизованих систем обліку таких класів: 

системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, інформаційні 
системи організаційного управління, системи електронного документообігу; 

– сутність процесного підходу до діджиталізації бізнес процесів; 
вміти: 
– аналізувати тенденції розвитку та використання інформаційних 

технологій та інформаційних систем в бухгалтерському обліку; 
– визначати характерні риси цифрового суспільства та економіки; 
– аналізувати взаємозв'язки бухгалтерського обліку з управлінням та 

характеризувати потоки зовнішньої, маркетингової, нормативної, 
директивної, планово-оперативної, облікової, фінансової, аналітичної 
інформації підприємства; 

– аналізувати переваги та недоліки процесно-орієнтованого та 
функціонально-орієнтованого підходів до організації та методики 
автоматизованого обліку; 

– визначати основні критерії успішного ведення бізнесу в умовах 
діджиталізації обліку; 

– аналізувати сучасні тенденції ринку програмного забезпечення для 
цілей діджиталізації обліку та управління. 

 


