
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Судово-бухгалтерська експертиза» 

 

Спеціальність:  071  « Облік і оподаткування» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити /90 годин  

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

обліку і оподаткування.   

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами сутності 

судово-бухгалтерської експертизи як об’єкту дослідження; 

методик проведення судово-бухгалтерської експертизи її 

організації; оформлення результатів судово-бухгалтерської 

експертизи; набуття навичок здійснення судово-бухгалтерської 

експертизи та оформлення її результатів; забезпечення достатнього 

рівня підготовки спеціалістів із спеціальності «Облік і аудит» з 

бухгалтерського обліку.  
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть вміти: 

здійснювати перевірку за допомогою документальних даних 

розміру недостач або лишків активів і грошових коштів, 

визначення періоду та місця їх утворення, а також розміру завданої 

матеріальної шкоди; виявляти недоліків в організації 

бухгалтерського обліку, звітності та контролі господарської 

діяльності підприємства, які сприяли або могли сприяти завданню 

матеріальної шкоди або перешкоджали її своєчасному виявленню; 

встановлювати відповідності відображення в бухгалтерському 

обліку здійснених господарських операцій вимогам чинних 

нормативних актів; визначати кола посадових осіб, на яких 

покладено обов’язок забезпечити дотримання вимог нормативно-

правових актів з бухгалтерського обліку і контролю; 

встановлювати правильність визначення оподатковуваного 

прибутку (доходу) підприємств різних форм власності й 

обчислення розмірів податків. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У  результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності: знати сутність судово-

бухгалтерської експертизи та її правове регулювання; 
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орієнтуватися в процесі планування судово-бухгалтерської 

експертизи; знати методи забезпечення судово-бухгалтерської 

експертизи; вміти проводити експертні дослідження первинних 

документів та облікових регістрів; знати порядок складання 

експертного висновку та методи дослідження та оцінки 

експертного висновку;  вміти використовувати теоретичні знання в 

процесі подальшого навчання за спеціалізацією “Облік і аудит”;  

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. 
 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Судові експертизи і експертні дослідження  та їх 

роль в правоохоронній діяльності. Судово-бухгалтерська експертиза, 

її сутність. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи та 

порядок її проведення. Правове регулювання судово-експертної 

діяльності. Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи. Методичне 

забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.  Організаційна 

стадія судово-бухгалтерської експертизи та експертних 

досліджень. Методологія узагальнення та реалізація результатів 

судово-бухгалтерської експертизи.  Методика проведення судово-

бухгалтерської експертизи основних засобів, нематеріальних активів і 

товарно-матеріальних цінностей.  Методика проведення судово-

бухгалтерської експертизи операцій з грошовими коштами. 

Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи з 

нарахування та виплати заробітної плати.  Методика проведення 

судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з обігом 

цінних паперів.  Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи кредитно-фінансових операцій. Методика проведення 

судово-бухгалтерської експертизи при виявленні і розслідуванні 

податкових правопорушень. Методика проведення судово-

бухгалтерської експертизи  фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання двох  

модульних (підсумкових) контрольних  робіт та домашнє завдання. 

 

Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, 

практичне заняття, тестування, підготовка рефератів) 

 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Організація і методика 

аудиту», «Особливості складання звітності на авіаційних 

підприємствах», «Адміністрування податків», «Бухгалтерський 

облік в управлінні підприємством». 
 

Пореквізити Знання та навички з навчальної дисципліни «Судово-

бухгалтерська експертиза» знадобляться при проходженні 

виробничої і переддипломної практики, допоможуть успішно 



написати та захистити випускну роботу.  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-

бухгалтерської експертизи: підручник/ МОН України.  –

 Київ: Каравела, 2008. – 240 с. 

2. Івашина Є.М., Попович О.В. Судово-бухгалтерська експертиза: 

методичні рекомендації до практичних занять для студентів 

спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ МОН МС України, 

Національний авіаційний університет ; Івашина Євгенія 

Михайлівна, уклад.  – Київ: НАУ, 2011. – 33 с. 

3. Гуцаленко Л. В., Михальчишина Л. Г., Сидорчук В. М., Пентюк 

І. К.  Судово-бухгалтерська експертиза: навчальний посібник.  –

 Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 352 с. 

Робоча програма (посилання на репозитарій):  

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41100 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ:    Попович Оксана Василівна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk 

Тел.: 406-77-22 

E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.112 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

У багатьох громадян, що займаються підприємницькою 

діяльністю, у підприємств малого і середнього бізнесу постійно 

виникають колізії юридичного характеру. Для кваліфікованого 

вирішення таких проблем необхідна не тільки правова освіта, а й 

спеціальні знання фінансового, управлінського, податкового 

обліку, економічного аналізу, державного фінансового контролю, 

аудиту, фінансів та, зокрема, з такої важливої інституції, як 

судово-бухгалтерська експертиза. 

Лінк на дисципліну 
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