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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  

Таблиця 1 - Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Аналіз 

господарської діяльності 

Постреквізити: Організація і методика аудиту, Фінансовий аналіз 

Мова викладання Українська            

Статус дисципліни  вибіркова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: загальна кількість: 1 семестр - , 2 семестр - 150 

- лекції: 20 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 40 

- самостійна робота: 90 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр - 150 

- лекції: 1 семестр - , 2 семестр - 10 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр - , 2 семестр - 12 

- самостійна робота: 1 семестр - , 2 семестр - 128 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр - , 2 семестр - ПМК 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

Мета навчальної дисципліни: опанування студентами теоретико-

організаційних основ судово-бухгалтерської експертизи, механізму реалізації 

інструментів судово-бухгалтерської експертизи для розкриття економічних 

правопорушень.  

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дисципліни є:  

сформувати у здобувачів систему знань з теоретичних основ організації та 

методики судово-бухгалтерської експертизи господарських операцій підприємств і 

організацій різних форм власності та галузевої приналежності; 

створити умови для оволодіння здобувачами методикою судово-

бухгалтерської експертизи та попередження економічних правопорушень; 

сформувати практичні навички з оформлення матеріалів судово-

бухгалтерської експертизи, складання висновку експерта-бухгалтера, його захисту у 

суді; 

навчити обґрунтовувати заходи із запобігання економічних правопорушень за 

результатами судово-бухгалтерської експертизи 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=158808&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=158808&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=158774&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=158808&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=158808&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=158808&displayformat=dictionary
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Таблиця 2 - Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти здобувач 
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; 

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності; 

Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств; 

Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності; 

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві сучасним процесам в економіці; 

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; 

Застосовувати знання права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання; 

Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи судово-

бухгалтерської експертизи 

Тема 1. Суть, функції, предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи 

1.Суть, завдання і види судово-бухгалтерської експертизи. 

2.Поняття предмету і об’єктів судово-бухгалтерської експертизи. 

3.Функції судово-бухгалтерської експертизи в регулюванні фінансово-

господарських відносин на підприємстві. 

4.Методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи. 

Тема 2. Організація судово-бухгалтерської експертизи 

1.Організаційні форми судово-бухгалтерської експертизи. 

2.Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи. 

3.Права, обов’язки і відповідальність експертів-бухгалтерів. 

4.Планування і організація роботи експертів-бухгалтерів. 

Тема 3. Призначення та етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи 

1.Підстава і порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи на етапі 

попереднього розслідування справи. 

2.Проведення судово-бухгалтерської експертизи на етапі попереднього 

розслідування. 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98439#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98439#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98439#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98439#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98439#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98447#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98447#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98447#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98447#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98456#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98456#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98456#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98456#q2
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3.Проведення додаткової і повторної судово-бухгалтерської експертизи за 

рішенням суду. 

Тема 4. Висновки та реалізація матеріалів судово-бухгалтерської експертизи 

1.Структура висновку судово-бухгалтерської експертизи, його доказове 

значення, зміст, форма та порядок викладення матеріалу. 

2.Основні недоліки у висновках експертів-бухгалтерів. 

3.Повідомлення про неможливість проведення судово-бухгалтерської 

експертизи і видачі висновку. 

4.Розгляд висновку бухгалтера-експерта і його оцінка слідчим та судом. 

5.Реалізація пропозицій в порядку прокурорського нагляду або рішень суду. 

 

Змістовий модуль 2. Дослідження судово-бухгалтерською експертизою 

основних господарських операцій 

Тема 5. Судово-бухгалтерська експертиза операцій у касі та на рахунках 

банку 

1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення судово-бухгалтерської 

експертизи операцій у касі та на рахунках банку. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій у касі. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза операцій з цінними паперами. 

4.Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій на рахунках банку. 

Тема 6. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з дебіторами і 

кредиторами 

1.Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з персоналом. 

2.Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, 

пов’язаних із ухиленням від сплати податків, зборів, податкових платежів. 

Тема 7. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з матеріальними 

активами 

1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення судово-бухгалтерської 

експертизи запасів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій з виробничими 

запасами. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза готової продукції. 

4.Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи товарних операцій. 

Тема 8. Судово-бухгалтерська експертиза фінансових результатів 

1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення судово-бухгалтерської 

експертизи фінансових результатів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів. 

 
 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98456#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98456#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98467#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98467#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98467#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98467#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98467#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98467#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98467#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни  

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Змістовий модуль І . Теоретико-організаційні основи судово-бухгалтерської експертизи  

Тема 1. Суть, функції, предмет і метод судово-

бухгалтерської експертизи 

Лекція 1. 
1.Суть, завдання і види судово-бухгалтерської 

експертизи. 

2.Поняття предмету і об’єктів судово-

бухгалтерської експертизи. 
3.Функції судово-бухгалтерської експертизи в 

регулюванні фінансово-господарських відносин на 

підприємстві. 
4.Методичні прийоми судово-бухгалтерської 

експертизи. 

2 Тема 1. Суть, функції, предмет і метод судово-

бухгалтерської експертизи 

Заняття 1-2 
1.Суть, завдання і види судово-бухгалтерської 

експертизи. 

2.Поняття предмету і об’єктів судово-

бухгалтерської експертизи. 
3.Функції судово-бухгалтерської експертизи в 

регулюванні фінансово-господарських відносин 

на підприємстві. 
4.Методичні прийоми судово-бухгалтерської 

експертизи. 

4 Тема 1. Суть, функції, предмет 

і метод судово-бухгалтерської 

експертизи 
1.Суть, завдання і види судово-

бухгалтерської експертизи. 

2.Поняття предмету і об’єктів 

судово-бухгалтерської 
експертизи. 

3.Функції судово-бухгалтерської 

експертизи в регулюванні 
фінансово-господарських 

відносин на підприємстві. 

4.Методичні прийоми судово-
бухгалтерської експертизи. 

10 

Тема 2. Організація судово-бухгалтерської 

експертизи 

Лекція 2. 
1.Організаційні форми судово-бухгалтерської 

експертизи. 

2.Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи. 

3.Права, обов’язки і відповідальність експертів-
бухгалтерів. 

4.Планування і організація роботи експертів-

бухгалтерів. 

2 Тема 2. Організація судово-бухгалтерської 

експертизи 

Заняття 3-5 
1.Організаційні форми судово-бухгалтерської 

експертизи. 

2.Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи. 

3.Права, обов’язки і відповідальність експертів-
бухгалтерів. 

4.Планування і організація роботи експертів-

бухгалтерів. 

6 Тема 2. Організація судово-

бухгалтерської експертизи 

1.Організаційні форми судово-
бухгалтерської експертизи. 

2.Суб’єкти судово-

бухгалтерської експертизи. 

3.Права, обов’язки і 
відповідальність експертів-

бухгалтерів. 

4.Планування і організація 
роботи експертів-бухгалтерів. 

12 

Тема 3. Призначення та етапи проведення 

судово-бухгалтерської експертизи 

Лекція 3. 
1.Підстава і порядок призначення судово-

2 Тема 3. Призначення та етапи проведення 

судово-бухгалтерської експертизи 

Заняття 6-8 
1.Підстава і порядок призначення судово-

6 Тема 3. Призначення та етапи 

проведення судово-

бухгалтерської експертизи 
1.Підстава і порядок 

12 
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бухгалтерської експертизи на етапі попереднього 

розслідування справи. 

2.Проведення судово-бухгалтерської експертизи 

на етапі попереднього розслідування. 
3.Проведення додаткової і повторної судово-

бухгалтерської експертизи за рішенням суду. 

бухгалтерської експертизи на етапі попереднього 

розслідування справи. 

2.Проведення судово-бухгалтерської експертизи 

на етапі попереднього розслідування. 
3.Проведення додаткової і повторної судово-

бухгалтерської експертизи за рішенням суду. 

призначення судово-

бухгалтерської експертизи на 

етапі попереднього 

розслідування справи. 
2.Проведення судово-

бухгалтерської експертизи на 

етапі попереднього 
розслідування. 

3.Проведення додаткової і 

повторної судово-бухгалтерської 

експертизи за рішенням суду. 

Тема 4. Висновки та реалізація матеріалів 

судово-бухгалтерської експертизи 

Лекція 4-5. 
1.Структура висновку судово-бухгалтерської 

експертизи, його доказове значення, зміст, форма 

та порядок викладення матеріалу. 

2.Основні недоліки у висновках експертів-
бухгалтерів. 

3.Повідомлення про неможливість проведення 

судово-бухгалтерської експертизи і видачі 
висновку. 

4.Розгляд висновку бухгалтера-експерта і його 

оцінка слідчим та судом. 
5.Реалізація пропозицій в порядку прокурорського 

нагляду або рішень суду. 

4 Тема 4. Висновки та реалізація матеріалів 

судово-бухгалтерської експертизи 

Заняття 9-10 
1.Структура висновку судово-бухгалтерської 

експертизи, його доказове значення, зміст, форма 

та порядок викладення матеріалу. 

2.Основні недоліки у висновках експертів-
бухгалтерів. 

3.Повідомлення про неможливість проведення 

судово-бухгалтерської експертизи і видачі 
висновку. 

4.Розгляд висновку бухгалтера-експерта і його 

оцінка слідчим та судом. 
5.Реалізація пропозицій в порядку 

прокурорського нагляду або рішень суду. 

4 Тема 4. Висновки та 

реалізація матеріалів судово-

бухгалтерської експертизи 
1.Структура висновку судово-

бухгалтерської експертизи, його 

доказове значення, зміст, форма 

та порядок викладення 
матеріалу. 

2.Основні недоліки у висновках 

експертів-бухгалтерів. 
3.Повідомлення про 

неможливість проведення 

судово-бухгалтерської 
експертизи і видачі висновку. 

4.Розгляд висновку бухгалтера-

експерта і його оцінка слідчим та 

судом. 
5.Реалізація пропозицій в 

порядку прокурорського нагляду 

або рішень суду. 

12 

Змістовий модуль 2. Дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних господарських операцій 

Тема 5. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій у касі та на рахунках банку 

Лекція 6. 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення 

судово-бухгалтерської експертизи операцій у касі 

та на рахунках банку. 

2 Тема 5. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій у касі та на рахунках банку 

Заняття 11-12 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне 

забезпечення судово-бухгалтерської експертизи 

операцій у касі та на рахунках банку. 

4 Тема 5. Судово-бухгалтерська 

експертиза операцій у касі та 

на рахунках банку 
1.Об’єкти, інформаційно-

методичне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи 
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2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій у касі. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза операцій з 

цінними паперами. 
4.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій на рахунках банку. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій у касі. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза операцій з 

цінними паперами. 
4.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій на рахунках банку. 

операцій у касі та на рахунках 

банку. 

2.Методика судово-

бухгалтерської експертизи 
операцій у касі. 

3.Судово-бухгалтерська 

експертиза операцій з цінними 
паперами. 

4.Методика судово-

бухгалтерської експертизи 

операцій на рахунках банку. 

Тема 6. Судово-бухгалтерська експертиза 

розрахунків з дебіторами і кредиторами 

Лекція 7. 
1.Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з 

персоналом. 

2.Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи правопорушень, пов’язаних із 
ухиленням від сплати податків, зборів, податкових 

платежів. 

2 Тема 6. Судово-бухгалтерська експертиза 

розрахунків з дебіторами і кредиторами 

Заняття 13-14 
1.Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з 

персоналом. 

2.Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи правопорушень, пов’язаних із 
ухиленням від сплати податків, зборів, 

податкових платежів. 

4 Тема 6. Судово-бухгалтерська 

експертиза розрахунків з 

дебіторами і кредиторами 
1.Судово-бухгалтерська 

експертиза розрахунків з 

персоналом. 

2.Методика проведення судово-
бухгалтерської експертизи 

правопорушень, пов’язаних із 

ухиленням від сплати податків, 
зборів, податкових платежів. 
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Тема 7. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій з матеріальними активами 

Лекція 8. 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення 

судово-бухгалтерської експертизи запасів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
операцій з виробничими запасами. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза готової 

продукції. 
4.Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи товарних операцій. 

2 Тема 7. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій з матеріальними активами 

Заняття 15-17 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне 

забезпечення судово-бухгалтерської експертизи 

запасів. 
2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій з виробничими запасами. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза готової 
продукції. 

4.Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи товарних операцій. 

6 Тема 7. Судово-бухгалтерська 

експертиза операцій з 

матеріальними активами 
1.Об’єкти, інформаційно-

методичне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи 
запасів. 

2.Методика судово-

бухгалтерської експертизи 
операцій з виробничими 

запасами. 

3.Судово-бухгалтерська 

експертиза готової продукції. 
4.Методика проведення судово-

бухгалтерської експертизи 

товарних операцій. 
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Тема 8. Судово-бухгалтерська експертиза 

фінансових результатів 

Лекція 9-10. 

1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення 
судово-бухгалтерської експертизи фінансових 

результатів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
фінансових результатів. 

4 Тема 8. Судово-бухгалтерська експертиза 

фінансових результатів 

Заняття 18-20 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне 
забезпечення судово-бухгалтерської експертизи 

фінансових результатів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
фінансових результатів. 

6 Тема 8. Судово-бухгалтерська 

експертиза фінансових 

результатів 

1.Об’єкти, інформаційно-
методичне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи 

фінансових результатів. 
2.Методика судово-

бухгалтерської експертизи 

фінансових результатів. 
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Таблиця 4 - Тематичний план навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Тема 1. Суть, функції, предмет і метод судово-

бухгалтерської експертизи 

1.Суть, завдання і види судово-бухгалтерської 

експертизи. 
2.Поняття предмету і об’єктів судово-

бухгалтерської експертизи. 

3.Функції судово-бухгалтерської експертизи в 
регулюванні фінансово-господарських відносин на 

підприємстві. 

4.Методичні прийоми судово-бухгалтерської 

експертизи. 

 Тема 1. Суть, функції, предмет і метод судово-

бухгалтерської експертизи 

1.Суть, завдання і види судово-бухгалтерської 

експертизи. 
2.Поняття предмету і об’єктів судово-

бухгалтерської експертизи. 

3.Функції судово-бухгалтерської експертизи в 
регулюванні фінансово-господарських відносин 

на підприємстві. 

4.Методичні прийоми судово-бухгалтерської 

експертизи. 

 Тема 1. Суть, функції, предмет 

і метод судово-бухгалтерської 

експертизи 

1.Суть, завдання і види судово-
бухгалтерської експертизи. 

2.Поняття предмету і об’єктів 

судово-бухгалтерської 
експертизи. 

3.Функції судово-бухгалтерської 

експертизи в регулюванні 

фінансово-господарських 
відносин на підприємстві. 

4.Методичні прийоми судово-

бухгалтерської експертизи. 

16 

Тема 2. Організація судово-бухгалтерської 

експертизи 

Лекція 1. 

1.Організаційні форми судово-бухгалтерської 
експертизи. 

2.Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи. 

3.Права, обов’язки і відповідальність експертів-
бухгалтерів. 

4.Планування і організація роботи експертів-

бухгалтерів. 

2 Тема 2. Організація судово-бухгалтерської 

експертизи 

Заняття 1 
1.Організаційні форми судово-бухгалтерської 
експертизи. 

2.Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи. 

3.Права, обов’язки і відповідальність експертів-
бухгалтерів. 

4.Планування і організація роботи експертів-

бухгалтерів. 

2 Тема 2. Організація судово-

бухгалтерської експертизи 

1.Організаційні форми судово-

бухгалтерської експертизи. 
2.Суб’єкти судово-

бухгалтерської експертизи. 

3.Права, обов’язки і 
відповідальність експертів-

бухгалтерів. 

4.Планування і організація 
роботи експертів-бухгалтерів. 

16 

Тема 3. Призначення та етапи проведення 

судово-бухгалтерської експертизи 

Лекція 2. 
1.Підстава і порядок призначення судово-

бухгалтерської експертизи на етапі попереднього 

розслідування справи. 
2.Проведення судово-бухгалтерської експертизи 

2 Тема 3. Призначення та етапи проведення 

судово-бухгалтерської експертизи 

Заняття 2 
1.Підстава і порядок призначення судово-

бухгалтерської експертизи на етапі попереднього 

розслідування справи. 
2.Проведення судово-бухгалтерської експертизи 

2 Тема 3. Призначення та етапи 

проведення судово-

бухгалтерської експертизи 
1.Підстава і порядок 

призначення судово-

бухгалтерської експертизи на 
етапі попереднього 

16 
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на етапі попереднього розслідування. 

3.Проведення додаткової і повторної судово-

бухгалтерської експертизи за рішенням суду. 

на етапі попереднього розслідування. 

3.Проведення додаткової і повторної судово-

бухгалтерської експертизи за рішенням суду. 

розслідування справи. 

2.Проведення судово-

бухгалтерської експертизи на 

етапі попереднього 
розслідування. 

3.Проведення додаткової і 

повторної судово-бухгалтерської 
експертизи за рішенням суду. 

Тема 4. Висновки та реалізація матеріалів 

судово-бухгалтерської експертизи 

Лекція 3. 
1.Структура висновку судово-бухгалтерської 

експертизи, його доказове значення, зміст, форма 

та порядок викладення матеріалу. 
2.Основні недоліки у висновках експертів-

бухгалтерів. 

3.Повідомлення про неможливість проведення 

судово-бухгалтерської експертизи і видачі 
висновку. 

4.Розгляд висновку бухгалтера-експерта і його 

оцінка слідчим та судом. 
5.Реалізація пропозицій в порядку прокурорського 

нагляду або рішень суду. 

2 Тема 4. Висновки та реалізація матеріалів 

судово-бухгалтерської експертизи 

Заняття 3-4 
1.Структура висновку судово-бухгалтерської 

експертизи, його доказове значення, зміст, форма 

та порядок викладення матеріалу. 
2.Основні недоліки у висновках експертів-

бухгалтерів. 

3.Повідомлення про неможливість проведення 

судово-бухгалтерської експертизи і видачі 
висновку. 

4.Розгляд висновку бухгалтера-експерта і його 

оцінка слідчим та судом. 
5.Реалізація пропозицій в порядку 

прокурорського нагляду або рішень суду. 

4 Тема 4. Висновки та 

реалізація матеріалів судово-

бухгалтерської експертизи 
1.Структура висновку судово-

бухгалтерської експертизи, його 

доказове значення, зміст, форма 
та порядок викладення 

матеріалу. 

2.Основні недоліки у висновках 

експертів-бухгалтерів. 
3.Повідомлення про 

неможливість проведення 

судово-бухгалтерської 
експертизи і видачі висновку. 

4.Розгляд висновку бухгалтера-

експерта і його оцінка слідчим та 
судом. 

5.Реалізація пропозицій в 

порядку прокурорського нагляду 

або рішень суду. 

16 

Змістовий модуль 2. Дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних господарських операцій 

Тема 5. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій у касі та на рахунках банку 

1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення 
судово-бухгалтерської експертизи операцій у касі 

та на рахунках банку. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
операцій у касі. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза операцій з 

цінними паперами. 

 Тема 5. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій у касі та на рахунках банку 

1.Об’єкти, інформаційно-методичне 
забезпечення судово-бухгалтерської експертизи 

операцій у касі та на рахунках банку. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
операцій у касі. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза операцій з 

цінними паперами. 

 Тема 5. Судово-бухгалтерська 

експертиза операцій у касі та 

на рахунках банку 
1.Об’єкти, інформаційно-

методичне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи 
операцій у касі та на рахунках 

банку. 

2.Методика судово-

16 
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4.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій на рахунках банку. 

4.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій на рахунках банку. 

бухгалтерської експертизи 

операцій у касі. 

3.Судово-бухгалтерська 

експертиза операцій з цінними 
паперами. 

4.Методика судово-

бухгалтерської експертизи 
операцій на рахунках банку. 

Тема 6. Судово-бухгалтерська експертиза 

розрахунків з дебіторами і кредиторами 

1.Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з 
персоналом. 

2.Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи правопорушень, пов’язаних із 
ухиленням від сплати податків, зборів, податкових 

платежів. 

 Тема 6. Судово-бухгалтерська експертиза 

розрахунків з дебіторами і кредиторами 

1.Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з 
персоналом. 

2.Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи правопорушень, пов’язаних із 
ухиленням від сплати податків, зборів, 

податкових платежів. 

 Тема 6. Судово-бухгалтерська 

експертиза розрахунків з 

дебіторами і кредиторами 
1.Судово-бухгалтерська 

експертиза розрахунків з 

персоналом. 
2.Методика проведення судово-

бухгалтерської експертизи 

правопорушень, пов’язаних із 

ухиленням від сплати податків, 
зборів, податкових платежів. 

16 

Тема 7. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій з матеріальними активами 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення 

судово-бухгалтерської експертизи запасів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 

операцій з виробничими запасами. 
3.Судово-бухгалтерська експертиза готової 

продукції. 

4.Методика проведення судово-бухгалтерської 
експертизи товарних операцій. 

 Тема 7. Судово-бухгалтерська експертиза 

операцій з матеріальними активами 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне 

забезпечення судово-бухгалтерської експертизи 

запасів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
операцій з виробничими запасами. 

3.Судово-бухгалтерська експертиза готової 

продукції. 
4.Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи товарних операцій. 

 Тема 7. Судово-бухгалтерська 

експертиза операцій з 
матеріальними активами 

1.Об’єкти, інформаційно-

методичне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи 
запасів. 

2.Методика судово-

бухгалтерської експертизи 
операцій з виробничими 

запасами. 

3.Судово-бухгалтерська 
експертиза готової продукції. 

4.Методика проведення судово-

бухгалтерської експертизи 

товарних операцій. 

16 

Тема 8. Судово-бухгалтерська експертиза 

фінансових результатів 

Лекція 4-5. 

4 Тема 8. Судово-бухгалтерська експертиза 

фінансових результатів 

Заняття 5-6 

4 Тема 8. Судово-бухгалтерська 

експертиза фінансових 

результатів 

16 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98484#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98495#l6p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98506#l7p4


14 

 
1.Об’єкти, інформаційно-методичне забезпечення 

судово-бухгалтерської експертизи фінансових 

результатів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
фінансових результатів. 

1.Об’єкти, інформаційно-методичне 

забезпечення судово-бухгалтерської експертизи 

фінансових результатів. 

2.Методика судово-бухгалтерської експертизи 
фінансових результатів. 

1.Об’єкти, інформаційно-

методичне забезпечення судово-

бухгалтерської експертизи 

фінансових результатів. 
2.Методика судово-

бухгалтерської експертизи 

фінансових результатів. 

Разом 10  12  128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=98516#l8p2


15 

 

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань 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  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення повторного 

підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни та проведенням підсумкового 

контролю 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  
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