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1. Завдання для самостійної роботи 

 

Самостійна робота - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу є обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, яка завершує 

повне вивчення програми навчальної дисципліни. Окремі питання здобувачі 

вищої освіти опрацьовують без викладача із обов’язковим контролем. 

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в екзаменаційні, 

залікові чи модульні завдання. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до 

заліку.  

Здобувачам вищої освіти для отримання максимальної кількості балів за 

самостійну роботу пропонується виконати наступні завдання:  

- ведення термінологічного словника з дисципліни; 

- опрацювання та конспектування питань, які виносяться на самостійне 

вивчення  

Вимоги до самостійної та індивідуальної роботи 

1. Термінологічний словник з дисципліни заповнюється здобувачем 

вищої освіти власноручно в окремо заведений зошит чи на аркуші паперу 

формату А4. Для повного вивчення дисципліни здобувачу необхідно записати 

та запам’ятати не менше 10 термінів з кожної теми дисципліни. 

2. Конспектування опрацьованих питань для самостійного вивчення 

здійснюється у конспект семінарських занять чи в окремо заведений зошит 

(термінологічний словник). При конспектуванні опрацьованих питань для 

самостійного вивчення у конспект семінарських занять обов’язково робиться 

помітка «питання для самостійного вивчення». 

Перелік запропонованих завдань не є вичерпним. Здобувачі вищої освіти 

можуть виконувати будь-які інші завдання, але з обов’язковим погодженням з 

викладачем. 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

 

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

Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах 

 

1. Нормативно-правове регулювання організації та здійснення судової 

бухгалтерії. 

2. Правові засади регулювання організації, ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні. 

3. Особливості ведення бухгалтерського обліку в Україні. 

4.  Подвійний запис, його суть і контрольне значення. 

5. Оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками як 

спосіб перевірки та узагальнення поточного бухгалтерського обліку. 
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6. Позабалансові рахунки. 

7. Напрямки реформування національної системи бухгалтерського обліку. 

 

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 

 

1. Нормативне регулювання ведення бухгалтерського обліку в Україні. 

2. Особливості взаємозв’язку  аналітичного та синтетичного рахунків. 

3. Порядок складання регістрів синтетичного та аналітичного рахунків. 

4. Поняття та особливості локальних і суцільних необґрунтованих 

записів. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 1.101, 1.104, 

1.107-1.110 

 

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

 

1. Нормативне регулювання участі фахівця-бухгалтера в слідчих та 

судових діях в Україні. 

2. Особливості непроцесуальної участі фахівця-бухгалтера в слідчих діях. 

3. Види консультацій фахівця-бухгалтера на стадії порушення 

кримінальної справи та в період досудового слідства. 

4. Особливості участі спеціаліста-бухгалтера в окремих слідчих діях. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 1.101, 1.102, 

1.107-1.110 

 

ТЕМА 4.   Інвентаризація та ревізія як основні форми виявлення 

правопорушень  у господарській діяльності 

 

1. Нормативне регулювання системи фінансового контролю в Україні. 

2. Ревізія за стадіями кримінального процесу. 

3. Повна або часткова матеріальна відповідальність осіб, які спричинили 

шкоду підприємству. 

4. Відображення у бухгалтерському обліку фактів виявлення недостач та 

надлишків товарно-матеріальних цінностей. 

 

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

1.101, 1.104, 1.107-1.110 

 

ТЕМА 5.  Інші форми виявлення негативних змін у господарській 

діяльності підприємств  
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1. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

2. Документи,  на основі яких складається аудиторський висновок та 

аудиторська  експертиза. 

3. Нормативно-правове регулювання проведення виїзних і не виїзних 

документальних перевірок органами державної податкової служби України. 

4. Складові частини акту документальної перевірки органів державної 

податкової служби ,  зміст. 

5. Нормативно-правове регулювання проведення первинного та 

державного фінансового моніторингу. 

6. Обов’язковий та внутрішній фінансовий моніторинг. 

7. Фінансові операції, які підлягають обов’язковому і внутрішньому 

фінансовому моніторингу. 

 

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

1.101, 1.104, 1.107-1.110 

 

ТЕМА 6. Судово-бухгалтерська експертиза  

 

1. Питання, які вирішує судово-бухгалтерська експертиза.  

2. Роль слідчого (суду) при здійсненні судово-бухгалтерської експертизи.  

3. Правова регламентація і методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи в експертних установах та у суді. 

4. Призначення, підстави та стадії проведення додаткової і повторної 

судово-бухгалтерської експертизи. 

5. Підстави для призначення додаткової та повторної експертизи. 

6. Реалізація висновку експерта-бухгалтера у судовому процесі. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.8, 1.35, 1.65, 1.67, 1.70, 1.75, 

1.101, 1.104, 1.105-1.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік запропонованих завдань не є вичерпним. Здобувачі вищої 

освіти можуть виконувати будь-які інші завдання, але з обов’язковим 

погодженням з викладачем. 
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2. Індивідуальні завдання 

Індивідуально-дослідні завдання є невід'ємною складовою навчального 

процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання. Ці завдання покликані 

передусім активізувати творчу самостійну роботу здобувача вищої освіти. 

Виконання індивідуальних завдань є обов’язковою умовою допуску до 

залікової роботи.  

Здобувачам вищої освіти для отримання максимальної кількості балів за 

індивідуальну роботу пропонується виконати наступні завдання:  

- написання реферату з дисципліни  

- підготовка та виступ з доповіддю на семінарському занятті  

Перелік індивідуально-дослідних завдань не є вичерпним. Він є 

відкритим, орієнтовним і приблизним. Тобто, враховуючи те, що здобувач 

вищої освіти може зацікавитись окремими проблеми у межах певної тематики з 

курсу, або проблематикою на збігу різних предметів (зокрема економічної 

теорії, господарського, цивільного, адміністративного, фінансового права 

тощо), a також зважаючи на різноманітність і динаміку господарських відносин 

та враховуючи інші фактори, упорядник даного навчально-методичного 

видання спрямовує здобувачів вищої освіти на виявлення власної ініціативи 

стосовно підготовки різних видів, форм і змісту індивідуально-дослідних 

занять. Здобувачі вищої освіти можуть виконувати будь-які інші завдання, але з 

обов’язковим погодженням з викладачем. 

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

Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах 

 

Теми рефератів та доповідей 

 

1. Сутність статистичного, бухгалтерського та оперативного обліку. 

2. Єдність методів бухгалтерського обліку. 

3. Сутність бухгалтерського балансу.  

4. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. 

5.  Бухгалтерія підприємства, її структура та основні функції. 

6. Права та обов`язки головного бухгалтера. 

 

 

ТЕМА 2. Первинні бухгалтерські документи. Синтетичний та 

аналітичний облік 

 

Теми рефератів та доповідей 

 

1. Особливості ведення бухгалтерського документообігу в Україні.  

2. Правове регулювання складання та зберігання бухгалтерських 

документів, оформлення їх втрати і знищення. 

3. Правове регулювання вилучення документів. 



21 

 

  

4. Складання оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними 

рахунками. 

5. Види необґрунтованих записів у бухгалтерському обліку та їх 

ознаки у синтетичних і аналітичних рахунках. 

6. Характеристика документів, які входять в матеріали інвентаризації. 

7. Використання показників і даних аналітичного обліку в юридичній 

практиці.  

8. Використання матеріалів відновленого бухгалтерського обліку в 

юридичній практиці.  

 

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

 

Теми рефератів та доповідей 

 

1. Сутність та види контролю за фінансово-господарською діяльністю 

для виявлення економічних злочинів. 

2. Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічного 

контролю. 

3. Правове забезпечення участі фахівця-бухгалтера при проведенні 

слідчих дій. 

4. Особливості участі спеціаліста-бухгалтера у проведенні слідчих дій. 

 

ТЕМА 4: Інвентаризація та ревізія як основні форми виявлення 

правопорушень  у господарській діяльності 

 

Теми рефератів та доповідей 

 

1. Сутність та види економічного контролю. 

2. Ревізія як метод  документального контролю. 

3. Види документальної ревізії. 

4. Права та обов’язки правоохоронних органів при здійсненні ними 

функцій у сфері боротьби з  господарськими злочинами. 

5. Основні напрямки удосконалення економічного контролю в 

ринкових умовах. 

 

ТЕМА 5: «Інші форми виявлення негативних змін у господарській 

діяльності підприємств » 

 

Теми рефератів та доповідей 

 

1. Аудиторські фірми як суб‘єкти незалежного контролю. 

2. Обов’язковий, договірний і внутрішній аудит. 

3. Права, обов’язки та відповідальність аудиторських фірм і аудиторів. 

4. Фіскальна служба як орган контролю. 
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5. Податкові перевірки як основна організаційна форма податкового 

контролю. 

 

ТЕМА 6: «Судово-бухгалтерська експертиза» 

 

Теми рефератів та доповідей 

 

1. Види судових експертиз і їх класифікація. 

2. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні. 

3. Обов’язки керівника експертної установи та експерта.  

4. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження 

судово-бухгалтерської експертизи. 

5. Профілактичні заходи судово-бухгалтерської експертизи щодо 

запобігання правопорушень у господарській діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома здобувачів вищої освіти на початку вивчення дисципліни 

Перелік запропонованих завдань не є вичерпним. Здобувачі вищої освіти 

можуть виконувати будь-які інші завдання, але з обов’язковим погодженням з 

викладачем. 

 


