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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 
дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування студентами теоретико-організаційних 

основ бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи, механізму реалізації 

інструментів судово-бухгалтерської експертизи для розкриття економічних правопорушень. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 

год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні заняття, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  Наявність знань з загальноекономічних питань 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Знати різні підходи і методи вирішення завдань у 

сфері професійної діяльності; уміти прогнозувати і 

негативні наслідки прийнятих рішень; 

 Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки 

взаємодії з представниками різних професійних 

груп; 

  Визначати сутність об’єктів обліку та судової 

експертизи та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності; 

 Володіти методичним інструментарієм обліку та 

судово-бухгалтерської експертизи 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 Здатність спілкуватися із представниками інших професійних 

груп; 

 Здатність до пошуку, обробки і аналізу інформації з різних 

джерел; 

 Здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові 

акти, реалізувати норми права в обліку та оподаткуванні 

 

 

 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретико-організаційні засади бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи 

Тема 1. Організація 

бухгалтерського обліку 

в Україні, його 

значення у роботі 

правоохоронних 

органів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати тези або статтю на тему 

«Тенденції розвитку бухгалтерського обліку 

в сучасній Україні». 

Тема 2. Предмет і 

метод бухгалтерського 

обліку 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання 1 та 2 для самостійної 

роботи 

Тема 3. Рахунки 

бухгалтерського обліку 

та подвійний запис 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання 3 та 4 для самостійної 

роботи 

Тема 4. Балансове 

узагальнення та 

звітність підприємств 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Виконати завдання 5 та 6 для самостійної 

роботи 

Тема 5. Організація, 

призначення та етапи 

проведення судово-

бухгалтерської 

експертизи 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати тези або статтю на тему 

«Тенденції розвитку економічної експертизи 

в сучасній Україні». 

Тема 6. Прийоми та 

методи дослідження 

бухгалтерських 

документів у практиці 

роботи 

правоохоронних 

органів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування поточна 

модульна робота 

Підготувати доповідь на тему: «Роль 

документування в обліку та судовій 

експертизі». 

 

Тема 7. Висновки та 

реалізація матеріалів 

судово-бухгалтерської 

експертизи 

 Підготувати реферат на тему: «Висновок 

експерта як джерело доказів у суді». 

 

Модуль 2. Судово-бухгалтерська експертиза як інструмент запобігання правопорушенням у сфері господарювання 

Тема 8. Судово-

бухгалтерська 

експертиза операцій в 

касі та на рахунках у 

банках 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання 7 та 8 для самостійної 

роботи  

Тема 9. Судово-

бухгалтерська 

експертиза розрахунків 

з дебіторами та 

кредиторами 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання  9 та 10 для самостійної 

роботи 

Тема 10. Судово-

бухгалтерська 

експертиза розрахунків 

з бюджетом 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання 11 та 12 для самостійної 

роботи 

Тема 11. Судово-

бухгалтерська 

експертиза операцій із 

запасами 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати завдання 13 та 14 для самостійної 

роботи 

Тема 12. Судово-

бухгалтерська 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

Виконати завдання 15 та 56 для самостійної 

роботи 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

експертиза операцій з 

основними засобами та 

нематеріальними 

активами 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Тема 13. Особливості 

судово-бухгалтерської 

експертизи фінансових 

результатів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Виконати завдання 17 для самостійної 

роботи 

 

Інформаційні джерела 
1. Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 

2015. – 504 с.    

2. Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію 

судового експерта / авт.-укл.: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х.: Право, 2016. – 928 с.   

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та 

доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/996-14. 

3. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

4. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. [для студ. Вищих навч. закл.] / В.Я. Плаксієнко, Ю.А. 

Верига, В.А. Кулик. Є.А. Карпенко. – Київ : ЦУЛ. 2019. – 509 с. 

 5. Шило В. П.  Судово-бухгалтерська  експертиза: підручник / В. П. Шило,  С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк; за ред. О. М. 

Брадул, В. В. Сопко. – К.:  Кондор, 2014. – 452 с.  

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (29 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 8-13): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (29 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12


Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


