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1. Теми практичних занять  

 

ТЕМА  1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії. 

Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах 

Практичне заняття  – 2 год. 

План: 

 

1. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського 

обліку. 

2. Система рахунків бухгалтерського обліку та метод подвійного 

запису. 

3. Балансове узагальнення. Зміни в балансі під впливом господарських 

операцій.  

4. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
предмет судової бухгалтерії, метод та методологія судової бухгалтерії, джерела 

судової бухгалтерії, поняття та види обліку на підприємстві. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 1.101-1.110 
 

 

ТЕМА 2. Первинні бухгалтерські документи. Синтетичний та 

аналітичний облік 

Практичне  заняття  – 2 год 

 

План: 

 

1. Первинні бухгалтерські документи, їх класифікація. 

2. Складання бухгалтерських документів, їх зберігання, втрата та 

знищення.  

3. Синтетичний і аналітичний облік, їх взаємні зв'язки.   

4. Методи документального аналізу.  

5. Використання показників і даних бухгалтерського обліку в 

юридичній практиці. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

облікові документи, класифікація облікових документів, документообіг, 

підроблені документи, безтоварні документи, документальний аналіз, 

інвентаризація, фактичний контроль. 

Завдання 1 

З поданого переліку вкажіть реквізити документів, які є обов'язковими як 

для первинних, так і для зведених документів. Заповніть на підставі отриманих 

даних наведену нижче таблицю. 

Вихідні дані: 

file:///H:/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_2.Поняття_господарського_обліку._Пр%23_2.Поняття_господарського_обліку._Пр
file:///H:/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_2.Поняття_господарського_обліку._Пр%23_2.Поняття_господарського_обліку._Пр
file:///H:/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_4._Класифікація_рахунків_бухгалтерс%23_4._Класифікація_рахунків_бухгалтерс
file:///H:/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_4._Класифікація_рахунків_бухгалтерс%23_4._Класифікація_рахунків_бухгалтерс
file:///H:/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_
file:///H:/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_
file:///H:/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк%23_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк
file:///H:/СБ%20лекції/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA2.HTM%23_1._Первинні_бухгалтерські_документи%23_1._Первинні_бухгалтерські_документи
file:///H:/СБ%20лекції/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA2.HTM%23_1._Первинні_бухгалтерські_документи%23_1._Первинні_бухгалтерські_документи
file:///H:/СБ%20лекції/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA2.HTM%23_1._Первинні_бухгалтерські_документи%23_1._Первинні_бухгалтерські_документи
file:///H:/СБ%20лекції/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA2.HTM%23_2._Синтетичний_і_аналітичний_облік,%23_2._Синтетичний_і_аналітичний_облік,
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І. Назва документу (форми). 

2. Дата і місце складання. 

3. Назва підприємства, від імені якого складено документ. 

4. Зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської 

операції. 

5. Посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і 

правильність її оформлення. 

6. Особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, 

яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

7. Відбиток печатки. 

8. Юридична адреса підприємства, від імені якого складено документ. 

9. Ідентифікаційний код підприємства, від імені якого складено документ. 

10. Форма власності підприємства, від імені якого складено документ. 

Номер поточного рахунку підприємства, від імені якого складено 

документ в ОПЕРУ банку. 

 

Обов'язкові реквізити 

документів 

Реквізити, які не є 

обов'язковими 
  

  
 

Завдання 2 

Необхідно обрати правильну відповідь.  

Вихідні дані:  

1) записи на синтетичному рахунку 30 "Каса" здійснюються на підставі:  

- прибуткових та видаткових касових ордерів; 

- касової книги; 

- відривних листків касової книги та первинних документів, які до них 

додаються;  

- первинних документів з надходження та витрачання коштів. 

2) записи на синтетичному рахунку 31 "Рахунки в банках" здійснюються 

на підставі наступних первинних документів та регістрів: 

- платіжних доручень; 

- рахунків; 

- виписок із поточного рахунку з доданими до них первинними 

документами; 

- довідок бухгалтерії. 

 

Завдання 3 
Необхідно обрати правильну відповідь. 

Вихідні дані: 

1) у прибутковому касовому ордері допущені помилки: неправильно 

записана прописом сума отриманих грошей. У цьому випадку слід: 

- виправити помилковий запис кульковою ручкою пастою темного 

кольору; 
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- виправити коректором помилковий запис та написати правильно; 

- переписати документ; 

- замалювати запис білою коригуючою рідиною та на висохлій поверхні  

написати правильну суму;  

- підчистити запис гострим лезом та написати правильно. 

2) в акті на списання МШП була допущена помилка при зазначенні марки 

матеріалу: замість марки "18-ХНВА" написали марку "ст. 20". Яким чином слід  

виправити помилковий запис? 

- виправити помилковий запис кульковою ручкою пастою темного 

кольору; 

- використати метод виправлення "червоне сторно"; 

замалювати запис білою коригуючою рідиною та на висохлій поверхні  

написати правильну суму; 

- переписати документ; 

- підчистити запис гострим лезом та написати правильно. 
 

Завдання 4 

Визначити, які документи оформляються в наступних ситуаціях: 

1. Відпуск продукції зі складу безпосередньо представнику покупця або 

замовника. 

2. Відправлення продукції здійснюється автомобільним, залізничним або 

іншим видом транспорту. 

3. Відвантаження готової продукції покупцю. 

4. Надходження та витрачання матеріалів, комплектуючих виробів. 

5. Оприбуткування матеріалів від постачальників. 

6. Придбання матеріалів підзвітними особами за готівку у фізичних осіб. 

7. Надходження на склад напівфабрикатів власного виробництва. 

8. Відпуск матеріалів зі складу. 

9. Видача заробітної плати працівникам підприємства. 

10. Нарахування заробітної плати. 

11.Ведення аналітичного обліку об'єктів основних засобів та 

нематеріальних активів. 

12. Приймання об'єктів на інвентарний облік. 

 

Завдання 5 

Вказані залишки з бухгалтерських рахунків необхідно згрупувати 

відповідно статтям балансу по пасиву та по активу; загальна сума у пасиві та 

активі повинна скласти 220000 тис грн. В задачі існує помилка, яку необхідно 

знайти. 

Основні засоби ………………………………….217843 

Виробництво …………………………………….180 

Каса ………………………………………………10 

Поточний рахунок у банку ……………………..1900 

Розрахунки з підзвітними особами (дебет) ……67 

Статутний фонд (капітал) ………………………219986 
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Розрахунки з підзвітними особами (кредит)…. 4 

 

Разом (Баланс) ………………………………….220000 

 

Завдання 6 

Вказані залишки з бухгалтерських рахунків необхідно згрупувати 

відповідно до статей балансу по пасиву та активу скласти оборотну відомість 

по синтетичних рахунках, з оборотів (7855) та кінцевого залишку (362890) 

загальну суму початкову слухач повинен скласти самостійно. 

Основні засоби ………………………………..313400 

Сировина і матеріали …………………………23000 

Паливо …………………………………………6870 

Каса ……………………………………………14 

Поточний рахунок у банку …………………..20000 

Розрахунки з підзвітними особами ………….6 (дебет) 

Розрахунки з постачальниками ………………4740 

Статутний фонд (капітал) …………………….348650 

Розрахунки з оплати праці ……………………6900 

Короткострокові кредити банку ……………..3000 

 

При вивчення цієї теми курсант повинен засвоїти поняття документа та 

його реквізитів, порядок складання первинних документів та ведення 

бухгалтерського документообігу, складання регістрів синтетичного та 

аналітичного рахунків, засвоїти взаємозв’язок аналітичних та синтетичних 

рахунків, основи нормативно-правового регулювання складання та зберігання 

бухгалтерських документів, оформлення їх вилучення, втрати і знищення, 

можливості та порядок використання показників і даних бухгалтерського 

обліку в юридичній практиці. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 1.101-1.110, 

2.1, 2.12, 2.26 

 

ТЕМА 3. Участь фахівця-бухгалтера у слідчих (судових) діях 

Практичне заняття– 2 год 

 

План: 

 

1. Непроцесуальні форми використання спеціальних бухгалтерських 

знань. 

2. Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх значення. 

3. Участь спеціаліста-бухгалтера у проведенні окремих слідчих дій. 

4. Використання допомоги спеціаліста-бухгалтера у профілактичній 

діяльності при проведенні слідчих дій. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

спеціаліст-бухгалтер, спеціальні бухгалтерські знання, допомога спеціаліста-

бухгалтера, консультація спеціаліста-бухгалтера,  профілактична діяльність 

спеціаліста-бухгалтера. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 1.101-1.110 

 

ТЕМА 4. Інвентаризація та ревізія як основні форми виявлення 

правопорушень у господарській діяльності 

Практичне  заняття –4 год 

 

План: 

 

1. Сутність і види фінансово-господарського контролю. 

2. Завдання, порядок призначення і проведення інвентаризації, 

документальне оформлення її результатів. 

3. Завдання, порядок призначення і проведення документальної 

ревізії, документальне оформлення її результатів. 

4. Відмінність між інвентаризацією та документальною ревізією.  

5. Реалізація результатів інвентаризації та документальної ревізії. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
контроль, інвентаризація, повторна інвентаризація, ревізія, первинна ревізія, 

повторна ревізія, суцільна та вибіркова ревізія, комплексна ревізія,  

інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, акт документальної ревізії. 

Завдання 1 

Документально оформити проведення інвентаризації (заповнити 

інвентаризаційний опис). 

Порівняти результати інвентаризації з обліковими даними. Заповнити 

відомість звірення. 

Методичні вказівки 

 Для проведення інвентаризаційної роботи за письмовим наказом 

керівника на підприємстві утворюється постійно діюча інвентаризаційна 

комісія у складі керівника структурного підрозділу або іншого працівника 

апарату управління (для малих підприємств), головного бухгалтера чи його 

заступника (якщо таких немає, то іншого робітника бухгалтерії). До складу 

комісії доцільно залучати спеціалістів, які добре обізнані у складських справах 

(технологія зберігання ТМЦ), інженерно-технічних робітників, які здатні дати 

оцінку технічного стану засобу (об’єкта основних фондів), економістів і 

спеціалістів з маркетингу (які добре знають облікову справу і можуть скласти 

ринкову вартість будь-якого активу). Комісію очолює керівник підприємства чи 

його заступник (головний інженер). 
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Нижче наведений примірний наказ керівника підприємства про 

проведення інвентаризації. 

 
Підприємство ____________________________ 

Код ЄДРПОУ ____________________________ 

Код за УКУД  ____________________________ 

 

НАКАЗ № ____ 

Про проведення інвентаризації 

 

“____” ________________ 200_ р. 

 

 

 Для підтвердження достовірності балансу у зв’язку з підготовкою до складання 

і здачі річної фінансової звітності підприємства, керуючись Законом України ―Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖ від 16.07.1999 р., положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які 

регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку фінансової звітності, 

 

НАКАЗУЮ: 
Провести повну інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства, під час якої 

перевірити їх наявність і документальне підтвердження, дослідити стан і придатність для 

подальшого використання, за необхідності провести їх оцінку, станом на: 

а) інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (на складі, в тому числі тих, що 

знаходяться на відповідальному зберіганні; в цехах і незавершеному виробництві; тих, що 

знаходяться у дорозі; готова продукція і товари відвантажені) і розрахунків з дебіторами і 

кредиторами – на ―____‖ ______________ 200_ р. Строки проведення з ―____‖ 

______________ до ―____‖ _____________ 200_ р.; 

б) інвентаризацію наявності грошових коштів, цінних паперів – на ―___‖ 

_________200_ р. Строки проведення з ―____‖ до ―____‖ _____________ 200_ р.; 

в) інвентаризацію основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, 

нематеріальних активів, фінансових вкладень - на ―____‖ ______________ 200_ р. Строки 

проведення з ―____‖ до ―____‖ листопада 200_ р.; 

Інвентаризацію провести постійно діючій інвентаризаційній комісії у складі: 

Голова комісії - _______________________________________ 

Члени комісії    _______________________________________ 

         _______________________________________ 

         _______________________________________ 

         _______________________________________ 

Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Постійно діючий інвентаризаційній комісії у 5-денний строк (не пізніше ―____‖ 

_______________) після закінчення інвентаризації подати матеріали інвентаризації на 

затвердження. 

При проведенні інвентаризації інвентаризаційним комісіям керуватися наступними 

документами: 

а) п.п. 1-2 ст. 10 Закону України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні‖ від 16.07.1999 р.; 
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б) Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, 

грошових засобів, документів і розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів 

України № 69 від 11.08.1994 р. 

Перевірка каси підприємства проводиться раптово, без попередження про те касира. 

Зі змістом наказу під розписку ознайомити всіх осіб, які мають відношення до 

проведення інвентаризації. 

 

Директор 

 ___________________      ____________________________________ 

(підпис)     (ПІБ) 

 

Дані про наявність тих чи інших цінностей з відміткою назви, відмінних 

ознак, включаючи номенклатурний номер, одиниці виміру та кількість 

фактично виявлених натуральних одиниць, записуються в Інвентаризаційний 

опис, форма якого наведена нижче. 

 
______________________________ 

 (назва підприємства) 

Інвентаризаційний опис №_____  

від “____” _______________ 200_ р. 

товарно–матеріальних цінностей, що знаходяться  

___________________________________ 

(назва об’єкту)  

на відповідальному зберіганні ________________________________________ 

(посада, ПІБ матеріально відповідальної особи) 

 

Інвентаризація проведена відповідно наказу від “____” ___________ 200_ р., 
№ _______. 

 

№

 

п/

п 

Номе

нкла-турний 

номер 

Н

айме-

нуван-

ня 

мате-

ріалу 

Р

озмір 

(тип) 

С

орт або 

марка 

О

дини-

ця 

виміру 

Ф

акт. 

наяв- 

н

ість 

Ц

іна, 

грн. 

П

ри- 

м

ітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

  

Одержані дані, що приводяться в інвентаризаційному описі, 

порівнюються з обліковими даними про залишки тих же матеріальних 

цінностей. Таке співставлення називають звіренням фактичних та облікових 

залишків і записують у Відомість звірення товарно–матеріальних 

цінностей, форма якої наведена нижче. 

 
____________________________ 
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 (назва підприємства) 

 

 

Відомість звірення № ______ результатів інвентаризації 

на “_____“ _________________ 200_ р. 

на основі наказу № ______ від ―____― ______________ 200_ р. фактичної наявності 

товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні 

__________________________________________  

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

     Зняття залишків: 

     розпочато: ―____‖ ______________ 200_ р. 

     закінчено:  ―____― ______________ 200_ р. 

 

При інвентаризації виявлено наступне: 

 

№

 з/п 

Номе

нкла-турний 

№ 

Найменув

ання матеріалу 

О

диниці 

виміру 

Ц

іна, 

грн. 

Результати 

інвентаризації 

надли

шки 

нестач

а 

к

ільк. 

С

ума, 

грн. 

к

ільк. 

С

ума, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Пересортиця 

Списані 

нестачі в межах 

норми 

Віднесені 

нестачі на винних 

осіб 

надлишки нестача 
кі

льк. 

С

ума, грн. 

кі

льк. 

С

ума, грн. 
кі

льк. 

С

ума, грн. 

кі

льк. 

С

ума, грн. 

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 В результаті співставлення облікових даних з фактичними можуть 

бути виявлені наступні факти: 

а) фактичний і обліковий залишки співпадають; 

б) фактичний залишок менше облікового – нестача товарно–матеріальних 

цінностей; 

в) фактичний залишок більше облікового – надлишки товарно–

матеріальних цінностей. 

 Наприклад, при проведенні інвентаризації була виявлена нестача 

продукції, виробництво якої не завершене, а сума фактичних витрат становила 

250 грн. Середня фактична собівартість цього виду готової продукції – 644 грн., 

середня ціна реалізації - 1 100 грн. З матеріально відповідальної особи була 

стягнута сума 1 100 грн. В обліку зроблені такі записи: 

 

Д-т 375 К-т 716    250 грн. 
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Д-т 30, 31 К-т 375 1 100 грн. 

Д-т 375 К-т 791    850 грн. 

 Згідно з Порядком № 116 п.2 сума збитків розраховується за 

формулою: 

Рз = ((Бв – А) х Іінф + ПДВ + Азб) х К,  де 

 

 Рз – сума збитків; 

 Бв  - балансова вартість на дату, коли встановлена нестача; 

 А – амортизаційні відрахування; 

 Іінф – індекс інфляції; 

 ПДВ – податок на додану вартість; 

 Азб – акцизний збір; 

 К – коефіцієнт відшкодування збитків. 

 

 Якщо винна особа не встановлена чи знайдені надлишки, їх суми 

відносяться на результати фінансово–господарської діяльності підприємства. 

 Крім того, в результаті інвентаризації виявлено наступне: 

В
аріант  

Результат інвентаризації  Вихідні дані 

1 
Нестача 20 стільців Бв = 74 грн.; А = 20% Бв;  

К = 2 

2 
Нестача 10 столів Бв = 120 грн.; А = 20% Бв;  

К = 2 

3 
Нестача бланків довіреностей (30 

шт.) 

Бв = 1,50 грн.; К = 5 

4 Нестача бензину А-76 (100 л) Бв = 1,10 грн.; К = 2 

5 
Нестача 1000$ США Курс 1$ США за даними 

НБУ – 8,87 грн.; К = 3 

6 Нестача спирту етилового (400 л) Бв = 6,2 грн. 

7 Нестача дорогоцінного металу (60 кг) Бв = 140,72 грн.; К = 2 

8 
Надлишки 2-х стільців Бв = 70 грн.; А = 10% Бв;  

К = 2 

9 
Надлишки 2-х столів Бв = 94 грн.; А = 10% Бв;  

К = 2 

1

0 

Надлишки дизельного палива (5 л) Бв = 1,00 грн.; К = 2 

 

 Завдання 2 

Вказати на факти порушення Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що були виявлені аудитором 

під час інвентаризації, з посиланням на інші нормативні документи. Визначити 

винних осіб. 

 

№

 з/п 
Дані аудиторської перевірки 
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 У накладній № 152 від 14.02.200_ р. на придбані меблі не вказані реквізити 

продавця. 

 У накладній № 100 від 10.01.200_ р. на відпуск запасних частин не 

вказується їх найменування; відсутній підпис керівника підприємства. 

 У прибутковому касовому ордері від 11.01.200_ р. не вказано номер ордера; 

не вказані номери кореспондуючих рахунків. 

 На підприємстві кожного місяця надходять матеріали, проте первинні 

документи на їх оприбуткування відсутні. Матеріально відповідальні особи 

пояснюють це тим, що первинні документи складаються по закінченні звітного 

періоду (місяця). 

 На підприємстві встановлені такі терміни зберігання бухгалтерських 

документів і звітів: 

Річні звіти і баланси – 5 років; 

Головна книга – 2 роки; 

Розрахунково-платіжні документи – 3 роки; 

Інвентаризаційні документи – 3 роки; 

Виконавчі листи – 5 років. 

 У вересні 200_ р. на підприємстві проведена інвентаризація товарно-

матеріальних цінностей. Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання 

розбіжностей затверджені керівником підприємства у листопаді. У тому ж місяці 

результати інвентаризації відображені в обліку. 

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування курсантами знань про 

можливості інвентаризації та документальної ревізії як засобів 

документального встановлення ознак економічних злочинів, формування вмінь 

визначати необхідність, доцільність та підстави для проведення інвентаризації 

та ревізії, складати процесуальні документи, пов’язані з проведенням 

інвентаризації та документальної ревізії, надавати матеріалам інвентаризації та 

ревізії значення доказів у кримінальній справі. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.6, 1.7, 1.38, 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 

1.101-1.109 

 

ТЕМА №5.  Інші форми виявлення негативних змін у господарській 

діяльності підприємств 

Практичне заняття – 2 год 

 

Завдання 1. 

Працівник бухгалтерії БМУ № 8 Козакова А.Н. на допиті, в якості свідка про 

розкрадання грошових коштів, засвідчила, що головний бухгалтер і касир управління 

розкрадають «депонентні суми», що утворюються в результаті відсутності працівника. 

Які методи перевірки і документи необхідно використати для перевірки вищезгаданого 

факту. 
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Завдання 2. 

Заготовлювач Андрійчук П.Ю. надав у вересні 2009 р. у бухгалтерію ТОВ «Світанок» 

накладну на відвантаження залізницею для ТОВ 350 метрів кубічних лісу. Одночасно він 

додав авансовий звіт на 657 грн., в тому числі і відомості на оплату бригаді працівників за 

навантаження у вагони 350 метрів кубічних лісу на суму 525 грн. 

На початку жовтня 2014 р. Закарпатська обласна контора механізованого навантаження 

надіслала ТОВ «Світанок» рахунок за послуги в сумі 435 грн. (за навантаження 350 метрів 

кубічних лісу). 

Треба визначити коло документів, що необхідні для викриття заготовлювача 

Андрійчука П.Ю. в привласненні грошових коштів. 

 

Завдання 3. 

На особистому прийомі у начальника РВВС громадянка Гришко Л.І. повідомила, що 

старший бухгалтер ремонтно-будівельної ділянки N 17 Співенко А.В. протягом 1 кварталу 

цього року у розрахунково-платіжних відомостях для виплати заробітної плати вносила 

прізвища осіб, які не працювали в РБУ № 17. Таким чином, Співенко А.В. і касир Тюріна С.П. 

незаконно отримали біля 4 тисяч гривень. Склавши довідку про бесіду з громадянкою Гришко 

Л.І. начальник РВВС доручив перевірку цих відомостей старшому дільничному інспектору 

Петрик А.В. 

Назвіть документи, які потрібно використати для перевірки вищеназваних відомостей.  

 

В результаті вивчення цієї теми курсанти повинні мати загальні знання  

про аудит як форму фінансового контролю, документальну перевірку органами 

податкової служби як форму контролю за дотриманням податкового 

законодавства,  фінансовий моніторинг як сукупність заходів запобігання та 

протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,  набути вмінь 

визначати доцільність і необхідність використання  результатів вказаних 

перевірок, засвоїти порядок взаємодії з іншими правоохоронними органами. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.6, 1.7, 1.38, 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 

1.101-1.109 

 

ТЕМА 6. Судово-бухгалтерська експертиза 

Практичне заняття– 4год 

 

План: 

 

1. Сутність судово-бухгалтерської експертизи, порядок її призначення 

і проведення. 

2. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта-бухгалтера. 

3. Висновок експерта-бухгалтера та оцінка результатів експертизи. 

4. Відмінності між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією, 

здійснюваною за завданням правоохоронних органів. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
експертиза, об’єкти судово-бухгалтерської експертизи, обов’язки та права 

судового експерта, висновок судово-бухгалтерської експертизи; компетентність 

експерта. 

 

Завдання 1 

Вихідні дані 

До суду звернулось підприємство «Вівастрол» з позовом про визнання 

його прав на частину будинку. Спорудження цього будинку протягом трьох 

років проводилось підприємством «Будсервіс», а інвестування — 

підприємством «Вівастрол».  

Після розгляду справи в суді за клопотанням однієї зі сторін суддею була 

призначена експертиза, на вирішення якої були поставлені такі питання: 

1. Визначити фактичну вартість будинку. 

2. На підставі наданих документів визначити, чи проводило 

підприємство «ВіВастрол» інвестування даного будинку і в яких розмірах. 

Завдання 

1. Визначити вид призначеної експертизи. 

 

Завдання 2  
Вихідні дані 

До державної експертної установи для проведення судово-бухгалтерської 

експертизи надійшли матеріали кримінального провадження.  На вирішення 

експертизи поставлені такі питання: 

1. Чи є доцільним та економічно обґрунтованим укладення 

підприємством «Вівастрол» договору № 2 від 07.10.2014р. з комерційною 

фірмою «Свілс»? 

2. Хто з посадових осіб підприємства «Вівастрол» та в якій мірі є 

відповідальним за проведення господарських операцій? 

3. Чи підтверджуються документально висновки ревізорів (акт 

перевірки № 22/2-96 від 28.01.2015р.) щодо донарахування підприємству 

«Вівастрол» податку на прибуток в сумі 60 тис. грн. за 2015 р.? 

Завдання 

1. Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-

бухгалтера. Пояснити чому. 

2. За питаннями, поставленими у межах компетенції експерта-

бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити. 

Завдання 3  

Вихідні дані 
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На вирішення експерту-бухгалтеру державної установи були поставлені 

такі питання: 

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (акт КРСУ від 

10.04.2014р.) щодо встановлення нестачі грошових коштів у касі підприємства 

«Фарнас» станом на 10.02.2015 р.? 

На дослідження експерту були надані матеріали кримінального 

провадження. 

Експертом у визначені строки було заявлено клопотання про надання 

додатково матеріалів: постанови Кабінету Міністрів України та накази 

Міністерства фінансів України за перший квартал 2015 р.  

Завдання 

1. Визначити, чи можливо за наданими документами відповісти на 

поставлене запитання. Пояснити чому. 

2. Чи правильно складено клопотання щодо об’єктів дослідження? 

Завдання4.  

Вихідні дані 

Відповідно до постанови слідчого експерту-бухгалтеру були поставлені 

такі питання: 

Перевірити правильність застосування розцінок під час розрахунку 

нарядів бригади каменярів. 

Установити, чи обґрунтовано складений кошторис на будівництво школи. 

Визначити компетентність ревізорів, які склали акт ревізії № 382 від 

05.05.2014 р. про встановлення лишків станом на 01.05.2014 р. на підприємстві 

«Ценз». 

Завдання 

Визначити, які з питань належать до компетенції експертів інших 

спеціальностей. 

Визначити питання, що виходять за межі компетенції експерта-

бухгалтера, але можуть бути переформульовані у відповідності з п. 33 

Інструкції про призначення та проведення судових експертиз (наказ Мін’юсту 

України від 08.10.1998 р. № 53/5). Переформулюйте ці питання. 

Завдання 5.  

Вихідні дані 

Згідно з актом перевірки № 25 від 10.01.2015 р., складеним ревізорами 

ДПІ, підприємству «Дентал-А» донараховано прибуткового податку з громадян 

у сумі 3000 грн. за 2014р., внесків до Пенсійного фонду України — у розмірі 

4000 грн. за цей же період. 
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На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі питання: 

1. Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки № 25 від 

10.01.2015 р. щодо донарахувань за 2014р. прибуткового податку в сумі 3000 

грн. та внесків до Пенсійного фонду України — 4000 грн? 

На дослідження надані матеріали: 

 відомості нарахування заробітної плати по підприємству «Дентал-

А» за 2013—2014 рр. 

Завдання 

1. Визначити, чи можливо за наданими на дослідження документами 

відповісти на поставлене слідчим запитання. 

2. У разі необхідності скласти перелік документів, необхідних для 

вирішення поставленого питання, та оформити клопотання про надання 

додаткових документів. 

Завдання 6  

Вихідні дані 

На дослідження судовому експерту-бухгалтеру поставлене таке 

запитання: 

1. Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних 

цінностей на підприємстві «Фарнас» станом на 01.11.2015 р.? 

На дослідження експерту надані всі необхідні документи. 

У ході дослідження експертом встановлено, що інвентаризація ТМЦ 

проводилась на даному підприємстві станом на 01.01.2015 р., а також на 

01.11.2015 р.  

На підставі наданих на дослідження первинних документів експертом 

розрахований обліковий залишок ТМЦ станом на 01.11.2015 р. Після 

зіставлення облікового залишку з даними фактичного залишку експертом 

виявлені лишки ТМЦ станом на 01.11.2015 р. 

Завдання 

1. Сформулюйте висновок, який випливає з проведеного дослідження. 

 

Завдання 7  

Вихідні дані 

Для проведення судово-бухгалтерської експертизи 03.03.2015 р. до 

державної експертної установи надійшла постанова  

На вирішення експертизи поставлені такі запитання: 

1. Чи підтверджується документально придбання в грудні 2014 р. 

підприємством «Олімп» комп’ютера за договором купівлі-продажу № 42 від 

01.08.2014р. за накладною № 20 від 12.08.2014 р. на загальну суму 22200 грн? 
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2. Чи відповідно до чинного законодавства складена накладна № 20 

від 12.08.2014 р.? 

Для проведення дослідження експерту надані: 

 головна книга корпорації «Олімп» за 2014р; 

 касова книга корпорації «Олімп» за 2014р. 

Експертом 05.03.2015 р. було заявлене клопотання про надання 

необхідних матеріалів. 

Завдання 

1. Визначити перелік документів, необхідних для відповіді на 

поставлені запитання, та оформити клопотання. 

 

Вивчення цієї теми передбачає опанування знань про сутність і 

можливості судово-бухгалтерської експертизи  як наукового методу збору 

доказів при розслідуванні кримінальних справ, формування вмінь визначати 

необхідність, доцільність та підстави для проведення експертизи, складати 

процесуальні документи, пов’язані з проведенням судово-бухгалтерської 

експертизи, правильно оцінювати висновок експерта-бухгалтера, визначати 

необхідність призначення додаткової та повторної судово-бухгалтерської 

експертизи. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.6, 1.14 1.42, 1.45, 1.65, 1.67, 

1.70, 1.75, 1.101-1.109 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано викладає 
його в усній чи письмовій формі, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
питань та практичних завдань, знає чинне законодавство. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає в усній 
чи письмовій формі. Розкриває основний зміст теоретичних питань та практичних 
завдань. При розкритті питання допускає деякі несуттєві неточності та незначні 
помилки. 

3 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст в усній чи 
письмовій формі. При відповіді не достатньо аргументації та всебічного аналізу. 
Розкриваючи питання допускає окремі суттєві неточності та помилки. У відповіді 
посилається на нормативні акти які втратили чинність. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Поверхово викладає матеріал під 
час усної чи письмової відповіді. Недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускає суттєві неточності. У відповіді відсутня аргументація та 
всебічний аналіз. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


