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1. Теми практичних занять 

 
ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Практичне заняття№ 1 – 4 год. 
 

План: 

1. Економічний аналіз. Поняття, зміст та прийоми економічного аналізу 

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

3. Історія розвитку судової бухгалтерії. 

4. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку. 

5. Балансове узагальнення. Зміни в балансі під впливом господарських 

операцій.  

6. Система рахунків бухгалтерського обліку та метод подвійного запису. 
 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- знати структуру судової бухгалтерії. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- аналізувати зміни в балансі під впливом господарських операцій;  

- робити балансове узагальнення; 

- знати метод подвійного запису 

 

Практичне завдання: 

Задача № 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: 

1. 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. 

11. Номер поточного рахунку підприємства, від імені якого складено документ 

в оперативне управління банку. 

 

file:///M:/Лекції/Судова%20бухгалтерія/5.%20Метод%20рек%20до%20СЗ%20та%20ПЗ/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк%23_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк
file:///M:/Лекції/Судова%20бухгалтерія/5.%20Метод%20рек%20до%20СЗ%20та%20ПЗ/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_2.Поняття_господарського_обліку._Пр%23_2.Поняття_господарського_обліку._Пр
file:///M:/Лекції/Судова%20бухгалтерія/5.%20Метод%20рек%20до%20СЗ%20та%20ПЗ/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_
file:///M:/Лекції/Судова%20бухгалтерія/5.%20Метод%20рек%20до%20СЗ%20та%20ПЗ/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_%23_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_
file:///M:/Лекції/Судова%20бухгалтерія/5.%20Метод%20рек%20до%20СЗ%20та%20ПЗ/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM%23_4._Класифікація_рахунків_бухгалтерс%23_4._Класифікація_рахунків_бухгалтерс
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Обов'язкові реквізити документів Реквізити, які не є обов'язковими 

для первинних документів 
  

для зведених документів 

  

 

Рекомендована література до Теми 1: 

1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.6-1.5.9, 1.5.10-1.5.38, 1.5.41, 1.5.45, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.11, 2.8, 5.2, 6.1-15. 

 

ТЕМА 2. ФОРМИ І ЕТАПИ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ. МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

Практичне  заняття № 1– 4 год. 

План: 

1. Документи в бухгалтерському обліку. Первинні та зведені, вимоги до їх 

оформлення. 

2. Складання бухгалтерських документів, їх зберігання, втрата та знищення.  

3. Порядок виправлення помилок у документах. 

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

5. Методи документального аналізу.  

6. Використання показників і даних бухгалтерського обліку в юридичній 

практиці. 

7. Порядок ведення та оформлення касових операцій. Каса. 

8. Розкрадання коштів та їх виявлення.  

9. Інвентаризація та оформлення її проведення 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- знати порядок виправлення помилок у документах;  

- володіти методами документального аналізу. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- проводити інвентаризацію. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 2.  

Ґрунтовно відповісти на запитання, скласти схему чи порівняльну таблицю: 

1. Розкрити сутність та види фінансово-господарського контролю. 

2. Визначити, якими органами в нашій країні здійснюється державний і 

недержавний контроль. 

3. Визначити, якими органами в нашій країні здійснюється відомчий і 

позавідомчий контроль. 

4. Розкрити сутність попереднього, поточного і наступного контролю. 

5. Розкрити сутність документального і фактичного контролю. 

6. Показати мету, завдання та різновиди  документальної ревізії.  

../5.%20Метод%20рек%20до%20СЗ%20та%20ПЗ/СБ%20лекції/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA2.HTM#_1._Первинні_бухгалтерські_документи#_1._Первинні_бухгалтерські_документи
../5.%20Метод%20рек%20до%20СЗ%20та%20ПЗ/СБ%20лекції/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA2.HTM#_2._Синтетичний_і_аналітичний_облік,#_2._Синтетичний_і_аналітичний_облік,
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7. Зазначити випадки, при яких призначається і здійснюється додаткова та 

повторна документальна ревізія.  

Визначити порядок призначення та проведення ревізії. 

  

Рекомендована література до Теми 2: 1.2.1-1.2.8, 1.3.1, 1.3.5-1.3.10, 1.4.3, 

1.4.7, 1.5, 2.1, 2.3, 2.7, 3.3, 3.7, 5.4, 6.1-6.3, 6.8, 6.9, 6.15. 

 

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА 

ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне  заняття № 2– 2 год. 

План: 

1. Сутність і види фінансово-господарського контролю. 

2. Завдання, порядок призначення і проведення документальної ревізії, 

документальне оформлення її результатів. 

3. Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. 

4. Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою правоохоронних органів 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- аналізувати результати документальної ревізії;  

- аналізувати документальне оформлення результатів ревізії 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 

- знати особливості ревізії, здійснюваної за вимогою правоохоронних органів 

 

Практичні завдання: 

Завдання 3.  

Необхідно обрати та обґрунтувати правильну відповідь.  

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; 

- виправити коректором помилковий запис та написати правильно; 

- переписати документ; 

- 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"; 

- переписати документ; 

- підчистити запис гострим лезом та написати правильно 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.3, 1.3.6 -1.3.10, 

1.3.12, 1.4.1-1.4.3, 1.5.1,1.5.2, 1.30, 2.1, 2.2, 2.3, 3.8, 3.11, 3.12, 4.1, 4.10, 6.2, 6.8, 6.9, 

6.10, 6.12, 6.14. 
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ТЕМА 4. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Практичне  заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Аудит як форма фінансового контролю. Взаємодія аудитора (аудиторської 

служби) із слідчими органами. 

2. Документальна податкова перевірка як форма контролю за дотриманням 

податкового законодавства. 

3. Фінансовий моніторинг як сукупність заходів запобігання та протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню 

тероризму 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- аналізувати взаємодію аудитора (аудиторської служби) із слідчими органами;  

- аналізувати Документальна податкова перевірка 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 

- використовувати фінансовий моніторинг для запобігання та протидії 

легалізації доходів. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 4.  

Визначити, які документи оформляються в наступних ситуаціях: 
Господарська операція Документ, що складається  

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. Надходження на склад напівфабрикатів власного 

виробництва. 

 

7. Відпуск матеріалів зі складу для власних потреб.  

8. Видача заробітної плати працівникам підприємства.  

9. Нарахування заробітної плати.  

10.Ведення аналітичного обліку об'єктів основних засобів 

та нематеріальних активів. 

 

11. Приймання об'єктів на інвентарний облік.  

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.3-1.3.10, 

1.3.12, 1.4.1-1.4.7, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.16-20, 1.5.35, 1.5.46, 2.1 -2.3, 3.8, 3.10, 2.8, 4.1, 5.5, 

6.1-6.3, 6.5, 6.10-6.15. 
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ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Практичне  заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Загальна організація судової експертизи в Україні. 

2. Права, обов’язки та відповідальність судового експерта. 

3. Використання практичної допомоги фахівця-економіста у слідчих (судових) 

діях 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- аналізувати порядок проведення та оформлення результатів інвентаризації;  

- аналізувати доцільність і необхідність участі спеціаліста-економіста на стадії 

порушення кримінальної справи та в період досудового слідства 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 

- використовувати знання спеціаліста-економіста в практичній діяльності. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 5. 

1. Дати характеристику рахунку, визначити його код згідно з Планом 

бухгалтерських рахунків. 

2. Відкрити рахунок (за приведеною формою), записати зміни по дебету та 

кредиту рахунку, визначити обороти та кінцеве сальдо. 

3. Записати, що означає кінцеве сальдо по даному рахунку, визначити його 

відношення до балансу. 

Необхідно визначити тип рахунку: активний, пасивний чи активно-пасивний 

(в залежності від цього проводити записи по рахунку). Далі слід визначити номер 

(код) рахунку чи субрахунку згідно з Планом бухгалтерських рахунків. 

Рахунок відкрити за формою: 

―назва рахунку‖ 

Д-т       (код)        К-т 
С-до на 1……(по активним рахункам) С-до на 1……(по пасивним рахункам) 

Операції №_______________ 

                №_______________      

                №_______________ 

Операції №_______________ 

                №_______________ 

                №________________ 

Оборот Оборот 

С-до на 1……(по активним рахункам) С-до на 1…..(по пасивним рахункам) 

 

Обороти визначаються як сума господарських операцій окремо по дебету та 

кредиту рахунку, не включаючи початкове сальдо. 

При обчисленні кінцевого сальдо по активному рахунку необхідно користуватися 

формулою: 

С-до к. = С-до п. + О д. – О к. , де 

С-до к. – сальдо кінцеве;  С-до п. – сальдо початкове; 

О д. – обороти по дебету;  О к. – обороти по кредиту. 
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При обчисленні кінцевого сальдо по пасивному рахунку необхідно користуватися 

формулою:                        

С-до к. = С- до п. + О к. –О д. 

Вихідні дані 

№
 

в
ар

іа
н

ту
 

Назва 

рахунку 

Сальдо на 

1.01.(грн.) 
Зміст господарської операції 

1 

Машини та 

обладнання 

62 700 1. Придбано нове обладнання для виготовлення 

продукції на суму  

502 000 грн. 

2. Списано обладнання (знято з виробничого 

процесу) – 60 100 грн. 

3. Поступило обладнання для встановлення на 

виробництві від дочірніх підприємств –  

5 900 грн. 

4. Частина обладнання розібрана на запасні 

частини і реалізована робітникам підприємства 2 

000 грн. 

5. Від засновника підприємства Сидоровича С. О. 

одержано обладнання в рахунок вкладу в 

статутний капітал підприємства 780 грн. 

Запасні 

частини  

50 900 1. Оприбутковані на склад запасні частини по ціні 

купівлі 8 600 грн. 

2. Видані запасні частини матеріально 

відповідальним особам для проведення поточного 

ремонту автомобілів 10 620 грн. 

3. Відпущено зі складу запасні частини стороннім 

організаціям в порядку реалізації 5 930 грн. 

4. Списані запасні частини за наявності браку 12 

000 грн. 

 

2 

Основні 

засоби 

1 250 000 1. Придбано споруду для подальшої 

реконструкції під офіс 4 000 грн. 

2. Куплено автомобіль 7 100 грн. 

3. Придбано ЕОМ 4 500 грн. 

4. Придбані офісні меблі 5 600 грн. 

5. Частина основних засобів ліквідована по 

причині їх остаточного зносу на суму 10 200 грн. 

Розрахунки 

за податками 

й платежами 

9 800 (по 

кредиту) 

1. Перераховано з розрахункового рахунку в 

бюджет податкові суми 10 000 грн. 

2. На розрахунковий рахунок підприємства 

повернені з бюджету лишки грошових коштів по 

податках 200 грн. 

3. Нараховано (визначено) суму податку на 

прибуток - 400 грн. 

4. Нараховано (визначено) податок на додану 

вартість для сплати в бюджет - 1 280 грн. 
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Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2-1.3.10, 1.3.12, 1.4.2, 

1.4.5, 1.4.7, 1.5.13, 1.5.15, 1.5.23, 1.5.28, 1.5.41, 1.5.44-1.5.47, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 

3.5, 3.7-3.9, 2.8, 4.1, 4.2, 6.3 6.7, 6.10. 

 

ТЕМА 6. СУДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

Практичне  заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Поняття судово-економічної експертизи, призначення і проведення. 

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

3. Висновок експерта-економіста та оцінка результатів експертизи. 

4. Питання, які вирішуються судово-економічною експертизою. 

5. Відмінності між судово-економічною експертизою і ревізією, здійснюваною 

по завданню правоохоронних органів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- аналізувати висновок експерта-економіста;  

- оцінювати результати експертизи. 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 

- знати відмінності між судово-економічною експертизою і ревізією, 

здійснюваною по завданню правоохоронних органів. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 6. 

До державної експертної установи для проведення судово-економічної 

експертизи надійшли матеріали кримінальної справи № 1 при постанові слідчого 

відділу податкової міліції ДПА в м. Києві Петренко А.І., в якій на вирішення 

експертизи поставлені такі питання: 

1. Чи є доцільним та економічно обґрунтованим укладення підприємством «А» 

договору № 2 від 01.02.15 р. з комерційною фірмою «Б»? 

2. Хто з посадових осіб підприємства «А» та в якій мірі є відповідальним за 

проведення господарських операцій? 

Чи підтверджуються документально висновки ревізорів (акт перевірки № 22/2-

96 від 28.10.2015 р.) щодо донарахування підприємству «А» податку на прибуток в 

сумі 60 тис. грн за 2015 р.? 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.8, 1.3.11, 1.3.12, 

1.4.2, 1.4.3, 1.5.4, 1.5.12-1.5.14, 2.5, 2.7, 3.1, 3.10, 3.12, 4.7-4.10, 5.1- 5.6, 6.5, 6.7, 6.9, 

6.10, 6.11, 6.14, 6.15. 
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2. Теми семінарських занять 

 
ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Семінарське заняття – 4 год. 

План: 

1. Місце аналізу в обліковому процесі 

2. Визначити та проаналізувати основні етапи становлення судової 

бухгалтерії. 

3. Значення господарського обліку та його ролі в системі управління 

підприємством. 

4. Проаналізувати ефективність Закону України ―Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні‖. 

5. Охарактеризувати зміни, що відбуваються в балансі під впливом 

господарських операцій. 

6. Розкрити суть видів господарського обліку; методів бухгалтерського 

обліку. 

7. Проаналізувати зміни в балансі під впливом господарських операцій та 

класифікацію бухгалтерських синтетичних і аналітичних рахунків. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
економічний аналіз, судова фінансового-економічна експертиза, судова бухгалтерія, 

господарська операція, господарський облік, балансове узагальнення, рахунки 

бухгалтерського обліку, метод подвійного запису. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 

1.5.6-1.5.9, 1.5.10, 1.5.15-.1.5.27, 1.5.29-1.5.38, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.11, 2.8, 5.1 – 

5.5, 6.13. 

 
ТЕМА 2. ФОРМИ І ЕТАПИ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ. МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

Семінарське заняття № 1– 4 год. 

 

План: 

1. Розкрити значення та надати класифікацію бухгалтерських документів. 

2. Охарактеризувати види бухгалтерських рахунків, їх призначення. 

3. Охарактеризувати подвійний запис, його суть і контрольне значення. 

4. Проаналізувати план рахунків бухгалтерського обліку, правила його 

застосування. 

5. Розкрити методи аналізу облікових даних. 

6. Зазначити вимоги до бухгалтерської документації. 

7. Зазначити порядок виправлення помилок у документах бухгалтерського 

обліку. 

Судова%20бухгалтерія/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM#_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк#_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк
Судова%20бухгалтерія/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM#_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк#_1.Предмет,_метод,_завдання_та_струк
Судова%20бухгалтерія/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM#_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_#_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_
Судова%20бухгалтерія/программа%20судебной%20бухгалтерии/LECTIONS/TEMA1.HTM#_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_#_3._Балансове_узагальнення._Зміни_в_
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8. Зазначити порядок проведення інвентаризації на підприємстві, 

документальне оформлення. 

9. Розкрити форми бухгалтерського обліку та суть автоматизованої форми 

обліку.  

10.  Розкрити форми і етапи облікової роботи, процедуру відновлення 

бухгалтерського обліку. 

11.  Зазначити способи комплексної перевірки господарських операцій у 

процесі відновлення документів. 

12. Розкрити сутність виявлення та документування найпоширеніших способів 

розкрадання готівки.  

13. Розкрити особливості виявлення та розслідування корисливих злочинів, 

пов’язаних з матеріальними ресурсами. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

облікові документи, класифікація облікових документів, документообіг, 

підроблені документи, безтоварні документи, документальний аналіз, 

інвентаризація, фактичний контроль в практиці ОВС, зустрічна перевірка, 

відновлення бухгалтерського обліку. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.2.1-1.2.8, 1.3.1, 1.3.5-1.3.10, 1.4.3, 

1.4.7, 1.5, 2.1, 2.3, 2.7, 3.3, 3.7, 5.1 – 5.5, 6.1-6.3, 6.8, 6.9, 6.14. 

 

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА 

ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. В чому полягає нормативне регулювання системи фінансового контролю в 

Україні. 

2. Зазначити завдання та можливі наслідки проведення документальної ревізії. 

3. Пояснити необхідність організації та методи роботи органів державного 

фінансового контролю на підприємствах, в установах та організаціях. 

4. Які існують стягнення повної або часткової матеріальної відповідальності осіб, 

які спричинили шкоду підприємству. 

5. Розкрити порядок складання акту комплексної ревізії виробничо-господарської 

діяльності підприємства. 

6. Розкрити особливості здійснення фінансово-економічного контролю. 

7. Зазначити види ревізій та використання результатів документальної ревізії в 

слідчій та судовій практиці. 

8. Розкрити порядок оцінки матеріалів документальної ревізії слідчим (судом). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 



 

 

12 

 

фінансовий контроль, аудит, аудитор, метод аудиторської діяльності, 

аудиторська фірма, поточний аудит, запобіжний аудит, акт аудитора, документальна 

перевірка, планова та позапланова перевірка, комплексна перевірка, камеральна 

перевірка, фінансовий моніторинг. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2-1.3.10, 1.3.12, 1.4.2, 

1.4.5, 1.4.7, 1.4.10, 1.4.15, 1.4.16, 1.5.15, 1.5.23, 1.5.28, 1.5.45, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 

3.5, 3.7-3.9, 2.8, 4.1, 4.2, 5.1 – 5.5, 6.3, 6.7, 6.10. 

 

ТЕМА 4. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Семінарське заняття № 1– 4 год. 

План: 

1. Розкрити аудит як форму фінансового контролю. 

2. Розкрити завдання Міністерства доходів і зборів.  

3. Зазначити профілактичні функції контролюючих органів. 

4. Суть фінансового моніторингу як сукупності заходів запобігання та протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.  

5. Розкрити зміст фінансових операцій, які підлягають обов’язковому і 

внутрішньому фінансовому моніторингу. 

6. Охарактеризувати аудиторські фірми.  

7. Охарактеризувати податковий контроль. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судовий експерт, обов’язки та права судового експерта, спеціаліст-економіст, 

спеціальні економічні знання, допомога спеціаліста-економіста, консультація 

спеціаліста-економіста,  профілактична діяльність спеціаліста-економіста. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.3, 1.3.6 -1.3.10, 

1.3.12, 1.4.1-1.4.3, 1.4.8, 1.5.1,1.5.2, 1.30, 2.1, 2.2, 2.3, 3.8, 3.11, 3.12, 4.1, 5.1 – 5.5, 6.2, 

6.8, 6.9, 6.10. 

 

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Семінарське заняття № 1– 4 год. 

План: 

1. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них. 

2. Обов’язки керівника експертної установи.  

3. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-економічної 

експертизи. 

4. Консультації спеціаліста-економіста та їх значення в юридичній практиці.  

5. Участь спеціаліста-економіста у проведенні окремих слідчих дій. Використання 

допомоги спеціаліста-економіста у профілактичній діяльності при проведенні 

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

судовий експерт, обов’язки та права судового експерта, спеціаліст-економіст, 

спеціальні економічні знання, допомога спеціаліста-економіста, консультація 

спеціаліста-економіста,  профілактична діяльність спеціаліста-економіста. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.3, 1.3.6 -1.3.10, 

1.3.12, 1.4.1-1.4.3, 1.4.8, 1.5.1,1.5.2, 1.30, 2.1, 2.2, 2.3, 3.8, 3.11, 3.12, 4.1, 5.1 – 5.5, 6.2, 

6.8, 6.9, 6.10. 

 

ТЕМА 6. СУДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Організація судово-економічної експертизи в Україні.  

2. Зазначити роль слідчого (суду) при здійсненні  судово-економічної експертизи.  

3. Розкрити суть правової регламентації судово-економічної експертизи на стадії 

попереднього розслідування. 

4. Пояснити права, обов’язки та відповідальність судового експерта. 

5. Як реалізується висновок експерта-економіста у судовому процесі. 

6. Які є профілактичні заходи судово-економічної експертизи щодо запобігання 

правопорушень у господарській діяльності. 

7. Дослідити та проаналізувати Закон України «Про судову експертизу». 

8. Дослідити та проаналізувати Постанову «Про судову експертизу в кримінальних 

і цивільних справах». 

9.  Розглянути фактори оцінки слідчим висновку судово-економічної експертизи. 

10.  Значення Інструкції Міністерства юстиції України «Про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень». 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

експертиза, об’єкти судово-економічної експертизи, висновок судово-

економічної експертизи; компетентність експерта. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.8, 1.3.11, 1.3.12, 

1.4.2, 1.4.3, 1.5.4, 1.5.12-1.5.14, 2.5, 2.7, 3.1, 3.10, 3.12, 4.7-4.10, 5.1- 5.5, 6.5, 6.7, 6.9, 

6.10, 6.11, 6.14, 6.15. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання необхідних 

законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Судова фінансово-

економічна експертиза», міжнародних та міждержавних угод з 

обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того 

потребують; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; демонстрація здатності висловлення та аргументування 

власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання з 

дисципліни: «Судова фінансово-економічна експертиза»; виявлення 

творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-

програмного матеріалу виконавчого провадження; засвоєння основної та 

додаткової літератури дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни: «Судова фінансово-економічна експертиза» 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 

думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні 

чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Судова фінансово-економічна 

експертиза»; порушено логіку відповіді та висновків під час відповіді на 

конкретне питання. 

2 

Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни: «Судова фінансово-

економічна експертиза» виконано, деякі з виконаних завдань містять 

істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 
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1 

Питання з дисципліни: «Судова фінансово-економічна експертиза» не 

розкриті; практичне завдання не розв’язано; твердження, зазначені у 

відповіді не аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не 

відповідають правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст 

питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по 

суті. 
0 Відсутність на занятті 



 

 

16 

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення. 

Рекомендована література 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1. Конституція України: № 254к/96-ВР: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.2. Кодекси: 

1.2.1. Господарський кодекс України. 

1.2.2. Господарський процесуальний кодекс України. 

1.2.3. Кримінальний кодекс України. 

1.2.4. Кримінальний процесуальний кодекс  України. 

1.2.5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

1.2.6. Податковий Кодекс. 

1.2.7. Бюджетний кодекс України. 

1.2.8. Цивільний кодекс України. 

1.3. Закони: 

1.3.1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон 

України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.2. Про аудиторську діяльність:  закон України вiд 22.04.1993 № 3125-XII: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

інсайдерської інформації: закон України від 22.04.2011 № 3306-VI.  

1.3.4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні: закон України вiд 26.01.1993 № 2939-XII: [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.5. Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців: 

закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/.  

1.3.6. Про державну таємницю:  закон України  вiд 21.01.1994 № 3855-XII: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення: закон України  від 14.10.2014 № 1702-

VII: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/.  

1.3.8. Про міліцію: закон України вiд 20.12.1990 № 565-XII : [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.9. Про прокуратуру: закон України від 05.11.1991р. № 1789-ХІІ : 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.10. Про службу безпеки України: закон України  вiд 25.03.1992 №2229-XII: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.11. Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994р. № 4038-XII: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.3.12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/3306-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/3306-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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використання бюджетних коштів, державного і комунального майна: закон  України  

від 15.12.2005 N 3202-IV: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.ac-

rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/497655?cat_id=35856. 

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної 

політики: указ Президента  України від 01.06.2005 N 901: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.2. Про затвердження Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, 

нестачі, знищення, (псування) матеріальних цінностей: постанова Кабінету 

Міністрів України  від 22.01.96 р. № 116: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.3. Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського 

обліку із застосуванням міжнародних стандартів: постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.10.98 р. №1706: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.5. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною 

фінансовою інспекцією, її територіальними органами : постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2006 N 550 : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.6. Питання Державної фінансової інспекції Постанова від 07.09.2011 № 

968: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.7. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, 

які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держав: постанова Кабінету 

Міністрів України вiд 27 листопада 1998 р. № 1893: [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.8. Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих 

судових експертів Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 29.03.2012 № 

492/5: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.9. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України від 

23.04.2011 № 499/2011: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/.  

1.4.10. Про Міністерство доходів і зборів України. Указ, Положення від 

18.03.2013 № 141/2013: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.11. Про утворення територіальних органів Державної фінансової інспекції . 

Постанова, Перелік від 20.07.2011 № 765  : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.12. Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи 

Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами Постанова, 

Порядок від 08.08.2001 № 955 : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.13. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною 

фінансовою інспекцією, її територіальними  органами від 20.04.2006 № 550: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/497655?cat_id=35856
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/497655?cat_id=35856
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/550-2006-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/550-2006-%D0%BF
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/499/2011
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/141/2013
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/765-2011-%D0%BF
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/955-2001-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/955-2001-%D0%BF
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/550-2006-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/550-2006-%D0%BF
http://www.rada.gov.ua/
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1.4.14. Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її 

територіальними органами державного фінансового аудиту від 25.03.2006 № 361: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.15. Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту 

та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери 

управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Постанова від 

28 вересня 2011 р. N 1001 : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/84568. 

1.4.16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

інсайдерської інформації: закон України від 22.04.2011 № 3306-VI: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.4.17. Наказ Про затвердження Порядку проведення ревізій Державною 

фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та 

організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею від 

10.04.2012 № 446: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5. Інструкції, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо), інше: 

1.5.1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджена наказом Міністерством фінансів України від 30 листопада 1999р. № 

291: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5.2. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних, товарно-

матеріальних цінностей, цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та 

інших статей балансу, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 

11.08.94 р. № 69: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5.3. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 

обліку. Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5.4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в 

кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8 (зі змінами, внесеними 

згідно з постановою Пленуму ВСУ від 25.05.1998 р. № 15) : [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: // http://www.arbitr.gov.ua/.   

1.5.6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій від 09.12.2011 № 1591: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5.7. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною 

фінансовою інспекцією, її територіальними  органами від 20.04.2006 № 550: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5.8. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку  

від 19.04.2001 № 186: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 
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4.2. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2005. – 247с. 

4.3. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Текст]: монографія / за 

редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С. Герасименка, д-ра екон.наук, проф. А.О. 

Єпіфанова; [C.С. Герасименко, А.О. Єпіфанов, М.Д. Корінько та ін.]. – Суми: 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://legal.nam.edu.ua/monographs/4/index.html 

 

5. Інші джерела: 

1.1  Науковий юридичний журнал «Юридичний вісник» [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу:  http://yurvisnyk.in.ua/index.php/arkhiv-nomerov.html 

1.2 Науково-практичний юридичний журнал «Юридичні записки» Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://juridical-essays.org/uk/arxiv-vypuskov. 

1.3 Аналітико-правовий журнал «Юридичний журнал» [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.justinian.com.ua/magazines.php#archive. 

1.4 Юридичний науковий електронний журнал «De Lege Ferenda» [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.dlf-journal.com.ua/archive.html. 
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1.5 Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  http://lsej.org.ua/index.php/nomeri-

zhurnalu. 

 

6. Інтернет-ресурси: 

6.1. Електронний ресурс http://www.dtkt.com.ua/index.html 

6.2. Електронний ресурс http://buhgalter.com.ua/about.php 

6.3. Електронний ресурс  http://buh.ligazakon.ua/news_main.htm 

6.4. Електронний ресурс http://audit-pro.org.ua/ 

6.5. Електронний ресурс http://www.vobu.com.ua/rus/questions/add/0 

6.6. Електронний ресурс http://proaudit.com.ua/ 

6.7. Електронний ресурс http://minrd.gov.ua/ 

6.8. Електронний ресурс http://www.visnuk.com.ua/ 

6.9. Електронний ресурс http://search.ligazakon.ua/ 

6.10. Електронний ресурс http://www.ucse.com.ua/ 

6.11. Електронний ресурс http://court.gov.ua/ 

6.12. Електронний ресурс http://apu.com.ua 
Електронний ресурс http://195.78.68.73/kru/uk/index 

http://www.dtkt.com.ua/index.html
http://buhgalter.com.ua/about.php
http://buh.ligazakon.ua/news_main.htm
http://audit-pro.org.ua/
http://www.vobu.com.ua/rus/questions/add/0
http://proaudit.com.ua/
http://minrd.gov.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://search.ligazakon.ua/
http://www.ucse.com.ua/
http://court.gov.ua/
http://apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=page.php&id=39

