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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

Предмет вивчення 

дисципліни

Господарські операції та достовірність (вірогідність)

їх відображення у системі бухгалтерського обліку і

звітності, які стали об’єктами розслідування

правоохоронних і судових органів.

Формування системи знань з опанування теоретичних

знаннь та сформувати практичні навички поглибленої

перевірки правильності оформлення документів,

співставлення даних бухгалтерських регістрів з даними

первинних документів,

Вивчення судово-бухгалтерської експертизи та

визначення місця даної дисципліни в системі науки про

контроль, наближення теоретичних знань студентів з

бухгалтерського обліку до його практичного

застосування у нерозривному поєднанні з вимогами

діючого законодавства.



Фахові компетентності
● Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

● Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

● Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

● Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

● Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

● Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

● Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

● Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його

виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

● Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації

обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

● Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю,

аудиту, оподаткування.



Програмні результати навчання
● Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством,

надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової

інформації.

● Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на

підставі діючого податкового законодавства.

● Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів

господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію

для прийняття управлінських рішень.

● Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної

інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

● Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

● Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання

та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
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:
Тема 1. Суть і значення економічного контролю у правоохоронній

діяльності України

Тема 2. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання

Тема 3. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи

Тема 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи

Тема 5. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії

Тема 6. Методика дослідження основних фінансово-господарських

операцій

Тема 7. Дослідження спеціальних об’єктів судово - бухгалтерської

експертизи

Тема 8. Узагальнення, оформлення і реалізація результатів судово-

бухгалтерської експертизи
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