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Бухгалтерський облік цифрових активів 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. 

Стрімке становлення сучасних цифрових технологій в світі змусило переоцінити 

значення та місце цифрових активів, представлених виключно в електронній формі 

в складі активів суб’єкта господарювання. Прийняття взимку 2022 року Закону 

України «Про віртуальні активи» дало старт для операцій з віртуальними 

(цифровими) активами, а відтак і їх становлення як  об’єкта бухгалтерського 

обліку. Зазначені факти свідчать про актуальність питань обліку цифрових активів. 

Мета опанування навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік цифрових активів» 

– сформувати знання та набуття навиків організації і методики обліку  й звітності 

цифрових ( віртуальних) активів як новітнього сегменту активів підприємства.  

Тісний зв’язок і логічне поєднання дисципліни «Бухгалтерський облік цифрових 

активів» з традиційними дисциплінами основного професійного циклу підготовки 

«Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Організація 

бухгалтерського обліку», «Організація і методика контролю та аудиту» і новітніх 

облікових дисциплін цифрової економіки «Форензік», «Податковий Е-аудит», 

«Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі», 

«Фінансовий моніторинг» сформуюють найактуальніші професійні компетентності 

випускників. 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач 

вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

– економічну сутність, класифікацію та  значення цифрових (віртуальних) 

активів в розвитку цифрової економіки в Україні та світі; 

– вимоги нормативно-правового регулювання обліку цифрових активів; 

– порядок документального оформлення та відображення в обліку операцій з 

різними видами цифрових активів (криптовалютою, токенами, 

криптодеривативами); 

– механізм фінансового контролю за володінням та використанням цифрових 

активів; 

– організаційні засади та принципи формування та подання звітності щодо 

операцій з цифровими активами; 

вміти: 

–   формувати облікову політику суб’єкта господарювання щодо цифрових 

активів та організовувати облік цифрових активів для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами господарювання; 

– опрацьовувати облікову інформацію про цифрові активи за стадіями 

облікового процесу (шляхом первинного документального оформлення  та 

відображення операцій на рахунках і в звітності); 

– володіти інноваційними технологіями обробки та зберігання інформації щодо 

операцій з цифровими активами; 

– готувати та подавати звітність щодо показників цифрових активів суб’єкта 

господарювання. 



– вирішувати інформаційні потреби користувачів облікової інформації щодо 

цифрових активів шляхом підготовки потрібної інформації , надання консультацій і 

пояснень. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. 

Набуті професійні компетентності дозволять випускникам реалізуватись в професії 

як висококваліфікованим фахівцям, що володіють сучасними інструментами 

управління цифровими активами з метою підвищення ефективності бізнесу та  

відповідають  запитам ринку праці. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

1. Цифрові активи як об’єкт бухгалтерського обліку. 

2. Нормативно- правове регулювання обліку цифрових активів. 

3. Облік криптовалюти. 

4. Облік токенів. 

5. Облік криптодеривативів. 

6. Оподаткування і  звітність щодо операцій з цифровими активами. 

7. Фінансовий  контроль  операцій з цифровими активами. 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

Кругла Марина Миколаївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу;    kruglam@ukr.net 

6. Рекомендовані інформаційні джерела. 
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