
 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА 

ЕКСПЕРТИЗА 
 

Кафедра Фінансів та бухгалтерського обліку 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4/120 год 

Курс  4 

Семестр  8 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента професійної підготовки 

ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна 

робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни - оволодіння майбутніми 

фахівцями необхідними теоретичними 

знаннями та практичними навичками з 

процесуальних норм організації та проведення 

судово-бухгалтерських експертиз, навчити 

студентів методично грамотно застосовувати 

прийоми і процедури судово-економічної 

експертизи на практиці.  

Предмет дисципліни – принципи організації 

проведення судово-бухгалтерських досліджень, 

форми і види судових експертиз, 

характеристика і методичні прийоми 

проведення дослідження експертом-

бухгалтером основних фінансово-

господарських операцій у різних галузях 

економіки.  

Завдання дисципліни: - сформувати та 

розвинути у студентів глобальні, загальні і 

професійні компетентності;  

- оволодіння студентами організаційними і 

методичними способами попередження 

правопорушень підприємцями;  

- дотримання законодавства у 



бухгалтерському обліку при відображенні 

господарських операцій, закріплення 

відповідальності і виявлення осіб та організацій, 

які повинні відшкодовувати заподіяні збитки;  

- складання відповідних підсумкових 

документів для правоохоронних органів при 

вирішенні цивільних, господарських і 

кримінальних справ;  

- навчити застосовувати набуті теоретичні 

знання при вирішенні конкретних практичних 

завдань щодо здійснення судово-економічної 

експертизи. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході 

професійної діяльності у галузі бухгалтерського 

та податкового обліку, економіки та фінансово-

кредитних відносин або у процесі навчання, що 

передбачає застосування окремих методів і 

положень бухгалтерського обліку та 

характеризується невизначеністю умов і 

необхідністю врахування комплексу вимог 

здійснення професійної та навчальної 

діяльності 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово.  

ЗК11. Навички використання сучасних 

інформаційних систем і комунікаційних 

технологій.  

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних 

завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

СК03. Здатність до відображення інформації 

про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права та 

податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з 



бухгалтерського обліку і оподаткування.  

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави.  

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування 

бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації 

обліку, вибору системи оподаткування та 

формування звітності на підприємствах. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані 

інформаційні системи і комп’ютерні технології 

для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

ПР16. Володіти та застосовувати знання 

державної та іноземної мови для формування 

ділових паперів і спілкування у професійній 

діяльності. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і 

методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з метою 

обґрунтування доцільності їх запровадження на 



підприємстві. 

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та 

управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Зміст дисципліни  Тема 1. Предмет і метод судово-бухгалтерської 

експертизи.  

Тема 2. Права, обов’язки і відповідальність 

експерта-бухгалтера  

Тема 3. Відмінності судово-бухгалтерської 

експертизи від аудиторських перевірок і ревізій, 

що проводяться за вимогою правоохоронних 

органів.  

Тема 4. Значення методу бухгалтерського 

обліку у розслідуванні і попередженні злочинів. 

Тема 5. Методика експертного дослідження 

інвентаризації матеріальних цінностей. 

 Тема 6. Експертне дослідження операцій з 

грошовими коштами.  

Тема 7. Експертне дослідження основних 

господарських операцій підприємства.  

Тема 8. Розкриття злочинів, що пов’язані з 

ухиленням від сплати податків і фінансовими 

злочинами.  

Тема 9. Особливості організації і проведення 

документальної ревізії за ініціативою 

правоохоронних органів 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно зараховано 



82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


