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Aнотація:
Мета  курсу  (інтегральна  компетентність) „Судово-бухгалтерська

експертиза”  є  навчити  студентів  правильно  застосовувати  теоретичні  знання  з
організації  та  проведення  судово-бухгалтерської  експертизи  на  практиці,
професійно  грамотно  використовувати  у  роботі  сучасні  форми  і  методи
дослідження матеріалів, що надані слідчими чи судовими органами, складати на їх
основі кваліфіковані висновки для розкриття злочинів у сфері господарювання, а
також запобігання їм в майбутньому.

Цілі курсу (програмні компетентності): 
 здатність  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу  обліково-аналітичної

інформації та застосовувати її під час вирішення поставлених завдань; 
  здатність оцінювати і прогнозувати економічні та соціальні події та явища;
 здатність до зрозумілого формування власних висновків, а також знань та

їх пояснень, фахівцям і нефахівцям; 
  здатність  проводити всебічне  дослідження  документів  бухгалтерського

обліку і фінансової звітності та формувати обґрунтовані висновки за наслідками
проведеної  судової  експертизи  з  окремих  питань  фінансово-господарської
діяльності підприємства й складати підсумкові документи експерта-бухгалтера. 

Програмні результати навчання: 
 знати  теоретичні,  методичні,  практичні  положення  контрольного

процесу та оцінювати ефективність системи внутрішнього контролю суб’єктів
господарювання; 

 мати  чітке  уявлення  про  методики  проведення  проведення  експертизи
основних фінансово – господарських операцій з різних галузях економіки.

  уміти  застосовувати  теоретичні  знання  та  навички  контрольно-
перевірочної  роботи  для  всебічного  дослідження  первинних  й  зведених
документів,  облікових регістрів і  бухгалтерської  звітності  з метою виявлення
різних видів фальсифікацій; 

 уміти  готувати  й  обґрунтовувати  висновки  у  сфері  обліку,  аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування; 

 володіти навиками письмової та усної презентації результатів власної
роботи, наукового та практичного матеріалу. 

 вміти  здійснювати  судово-бухгалтерську  експертизу  за  обраною
методикою;

 вміти здійснювати дослідження первинних документів, регістрів обліку
та  здійснювати  експертне  дослідження  спеціальних  об’єктів,  пов’язаних  з
діяльністю підприємства.

Короткий зміст курсу:
Економічний  контроль  у  правоохоронній  діяльності  України.  Загальні

основи судово-бухгалтерської експертизи. Судово-бухгалтерська експертиза, її
види та завдання. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи. Методика



проведення  судово-бухгалтерської  експертизи.  Організація  судово-
бухгалтерської  експертизи. Організаційна  стадія  судово-бухгалтерської
експертизи. Методика  дослідження  судово-бухгалтерською  експертизою
основних  фінансово-господарських  операцій. Завершальна  стадія  судово-
бухгалтерської експертизи


