
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.10 
2.2. Назва. Судово-бухгалтерська експертиза. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 
2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Мац Т. П. 
2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

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. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародних рівнях з метою 
обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві. 

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. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Опанування теоретичних засад і принципів організації судово-

бухгалтерської експертизи в Україні. Методика здійснення судово-
бухгалтерської експертизи грошових коштів, розрахункових і кредитних 

операцій, використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці, 

запасів, необоротних активів, капіталу, витрат, доходів і фінансових 

результатів підприємств різних видів діяльності. Освоєння знань зі 
складання окремих документів в ході експертизи, написання висновків, 

бухгалтера-експерта. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник 

для студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 2009. 84 с. 

2. Гуцаленко Л. В., Михальчишина Л. Г., Сидорчук В. М., Пентюк І. 

К. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посібник. К. : Центр учбової 



літератури, 2011. 352 с. 
3. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 

4038 – ХІІ. URL: http// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (дата звернення 

06.06.2019). 

4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 

1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (дата 

звернення 06.06.2019). 
5. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посібник для студентів 

вищих навчальних закладів ; за ред. д.е.н. М. Д. Корінька. К.: Видавництво 

ТОВ «Типографія «Клякса», 2012 р. 432 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; 

розв’язування задач та ситуацій; написання рефератів; 

− підсумковий контроль – іспит. 
2.13. Мова викладання. Державна. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

