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ВСТУП 

Важливу роль у засвоєнні навчальних матеріалів дисципліни «Судова 

фінансово-економічна експертиза» відіграє не лише активна участь здобувачів 

вищої освіти на лекційних та семінарських заняттях, а й їх самостійна та 

індивідуальна робота, спрямована по поглиблене вивчення дисципліни та 

виконання індивідуально-дослідних завдань. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 

занять. Самостійна та індивідуальна робота над засвоєнням навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого 

навчального закладу, навчальних кабінетах, а також вдома.  

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

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

передусім активізувати творчу самостійну роботу студента, який може обирати 

з тих видів і форм, що були рекомендовані викладачем. 

Запропоновані завдання, якщо інше не визначено, можна виконувати у 

формі есе, порівняльних таблиць, схем, аналітичного огляду.  

Теми доповідей, статей та інших видів індивідуально-дослідних завдань 

охоплюють змістовні питання, які потребують самостійної, творчої та 

цілеспрямованої роботи щодо опанування правових актів, навчальних та 

наукових джерел. Окремі повідомлення заслуховуються та обговорюються під 

час відповідних занять, або без доповіді перевіряються і оцінюються 

викладачем. Питання, що найбільше зацікавили студента можуть стати 

основою подальшого наукового дослідження, результатом якого може бути 

виступ на науковому гуртку кафедри, участь у круглому столі чи конференції 

тощо.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНІ САМОСТІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНІ 

ЗАВДАННЯ:  

 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

 

1. Охарактеризувати об’єкти економічного аналізу та їх відмінність.  

2. Розкрити основні складові фінансового аналізу. 

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. Розкрити суть видів господарського обліку; методів бухгалтерського обліку. 

6. Проаналізувати зміни в балансі під впливом господарських операцій та 

класифікацію бухгалтерських синтетичних і аналітичних рахунків. 

7. Розкрити особливості організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні. 

8. Підготувати електронну базу даних «Навчально-методичні та наукові роботи 

останніх років, присвячені судовій фінансово-економічній експертизі» (за 

5 років). 

9. Розробити схему «Система законодавства, що регулює бухгалтерський облік 

в Україні».  

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. 

 

1. Розкрити значення та надати класифікацію бухгалтерських документів. 

2. Охарактеризувати види бухгалтерських рахунків, їх призначення. 

3. Проаналізувати план рахунків бухгалтерського обліку, правила його 

застосування. 

4. Зазначити вимоги до бухгалтерської документації. 

5. Зазначити порядок виправлення помилок у документах бухгалтерського 

обліку. 

6. Розкрити форми бухгалтерського обліку та суть автоматизованої форми 

обліку.  

7.  Розкрити форми і етапи облікової роботи, процедуру відновлення 

бухгалтерського обліку. 

8.  Зазначити способи комплексної перевірки господарських операцій у 

процесі відновлення документів. 

9.  Розкрити сутність виявлення та документування найпоширеніших 

способів розкрадання готівки. 



10.  Розкрити особливості виявлення та розслідування корисливих злочинів, 

пов’язаних з матеріальними ресурсами. 

11.  Розглянути оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками 

як спосіб перевірки та узагальнення поточного бухгалтерського обліку.  

12. Скласти таблицю-порівняння з методів аналізу облікових даних: метод 

відновлення кількісно-сумового обліку; метод зворотної калькуляції; метод 

фактичної перевірки господарських операцій; метод взаємного контролю; 

зустрічна перевірка. 

13. Скласти таблицю або схему «Класифікація бухгалтерських документів». 

14. Підготувати наочний матеріал щодо прикладів підробки документів та 

виявлення цих підробок.  

15. Скласти схему ведення документообігу та його організації на підприємстві. 

16. Підготувати документи для проведення інвентаризації на підприємстві. 

17. Розглянути поняття та види інвентаризації. 

18. Виділити законодавче регулювання проведення та застосування 

інвентаризації в Україні.  

19. Охарактеризувати документи, якими оформлюється проведення 

інвентаризації.  

20. Визначити основні способи фальсифікації результатів інвентаризації та їх 

виявлення. 

21. Розкрити поняття «природного убутку» та його урахування.  

22. Розглянути використання матеріалів інвентаризації слідчими та 

правозахисниками.  

23. Використовуючи Інструкції Про вимоги щодо оформлення документів у 

системі МВС України оформити схеми: 

– Порядку звернення до адресатів документів (до організацій, структурних 

підрозділів, посадових осіб та громадян). 

– Способу введення документі в обіг (затвердження) 

– Відміток про наявність податків. 

– Загальних вимог щодо бланків та оформлення документів. 

 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. 

 

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). 

9. Скласти порівняльну таблицю видів ревізій. 

10. Підготувати електронну базу даних «Нормативне регулювання системи 

фінансового контролю в Україні». 

11. Скласти схему (або таблицю) видів матеріальної шкоди, встановленої 

ревізією. 

12. Скласти схему-характеристику «Взаємодія між органами влади, 

правоохоронними структурами, податковими адміністраціями та іншими 

фінансовими установами в процесі здійснення документальної ревізії».  

13. Скласти схему проведення і реалізація результатів ревізії. 

14. Скласти схему-порядок проведення ревізії на підприємстві, показати 

структура акту ревізії. 

 

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, 1.4.9, 1.4.16, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.7, 1.5.16-20, 1.5.35, 1.5.39, 

1.5.45, 2.1 -2.3, 3.8, 3.10, 2.8, 4.1, 5.1 – 5.5, 6.1-6.3, 6.5, 6.10, 6.13. 

 

ТЕМА 4. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ.  

 

1. Розкрити завдання Фіскальної служби.  

2. Розкрити аудит як форму фінансового контролю. 

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. 

8. Розкрити сутність економічного аналізу та його прийомів. 

9. Підготувати електронну базу нормативно-правових актів, що 

регламентують аудиторську діяльність в Україні. 

10. Зібрати документи, на основі яких складається аудиторський висновок та 

аудиторська  експертиза. 

11. Порівняти обов’язковий та внутрішній фінансовий моніторинг. 

12. Скласти схему «Основні завдання аудиторських фірм як суб’єктів  

незалежного контролю». 

13. Скласти схему завдань та функцій органів податкового контролю. 



14. Скласти схему-порядок проведення аудиторської перевірки на 

підприємстві, показати структуру аудиторського висновку. 

 

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, 1.4.10, 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 5. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 

ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

 

1. Визначити особливості організації судово-економічної експертизи в 

Україні.  

2. Скласти алгоритм порядку атестації судових експертів. 

3. Визначити кваліфікаційні вимоги до судових експертів. 

4. Схематично зобразити права, обов’язки та відповідальність судового 

експерта. 

5. Розкрити обов’язки керівника експертної установи.  

6. Розкрити права обвинувачуваного в разі призначення та провадження 

судово-економічної експертизи. 

7. Зазначити можливості використання практичної допомоги фахівця-

економіста у слідчих (судових) діях. 

8. Форми консультацій спеціаліста-економіста та їх значення в юридичній 

практиці. 

9. Пояснити використання допомоги спеціаліста-економіста у профілактичній 

діяльності при проведенні слідчих дій. 

10. Розкрити діяльність правоохоронних органів по боротьбі з економічною 

злочинністю. 

11.  Визначити суть профілактики економічних злочинів. 

12.  Скласти перелік питань, що ставляться до фахівця-економіста у слідчих 

(судових) діях. 

13. Скласти схему проведення слідчих дій (із залученням фахівця-економіста). 

14. Скласти акт перевірки Головної книги на вміст протилежних рахункових 

записів.  

15. Скласти акт перевірки встановлення факту заниження прибутку, 

отриманого за певний період. 

16. Яким чином можуть бути підвищені певні статті витрат при складанні 

балансу? Що являє собою механізм викривлення фактичних цін?  

17. Скласти порядок проведення слідчих дій фахівцем-економістом. 

Відокремити його повноваження та функції від роботи працівника ОВС.  

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, 1.4.8, 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. 

 

1. Зазначити роль слідчого (суду) при здійсненні  судової фінансово-

економічної експертизи.  

2. Розкрити суть правової регламентації судової фінансово-економічної 

експертизи на стадії попереднього розслідування. 

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

4. Які є профілактичні заходи судової фінансово-економічної експертизи 

щодо запобігання правопорушень у господарській діяльності. 

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

6. Дослідити та проаналізувати Постанову «Про судову експертизу в 

кримінальних і цивільних справах». 

7.  Розглянути фактори оцінки слідчим висновку судової фінансово-

економічної експертизи. 

8. Значення Інструкції Міністерства юстиції України «Про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень». 

9. Скласти таблицю «Відмінність судової економічно-фінансової експертизи 

від ревізії та аудиту». 

10. Охарактеризувати правову регламентацію і методику проведення судової 

фінансово-економічної експертизи в експертних установах та у суді. 

11. За допомогою схеми показати призначення, підстави та стадії проведення 

додаткової і повторної судової фінансово-економічної експертизи. 

12. Розробити схему стадій процесу судової фінансово-економічної 

експертизи, показати структуру експертного висновку. 

13. Скласти схему «питання, які вирішує судової фінансово-економічної 

експертизи». 

14. Скласти таблицю-порівняння повноважень та обов’язків фахівців, 

залучених до проведення судової фінансово-економічної експертизи. 

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. 

 

Інші види й форми самостійних та індивідуально-дослідних завдань: 

 

1. Підготовка та захист есе на засідання наукового гуртка (або на 

семінарському занятті) за пропонованою тематикою з курсу, а також за темами, 

узгодженими із викладачем. 

2. Розробка сценарію ділової гри на семінарське заняття. 

3. Підготовка навчально-методичних наочних матеріалів з окремих 

питань тем курсу.  

4. Підготовка конкурсної наукової роботи з проблематики навчального 

курсу. 

5. Підготовка наукової фахової статті з проблематики навчального курсу 

та її видання. 



6. Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл 

тощо з проблематики навчального курсу. 

7. Підготовка доповіді на засідання наукового гуртка кафедри з 

проблематики навчального курсу. 

8.  Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного вітчизняного 

законодавства та оформлення їх у вигляді тез доповідей чи есе (із захистом)  

9. Аналітичний огляд авторефератів дисертацій або наукових статей (не 

менше 5), присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних 

занять, та оформлення його у вигляді тез доповідей чи есе (із захистом). 

10.  Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури 

за певною темою курсу, що включає позиції, опубліковані за останні три роки. 

11.  Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права з питань, що входять до курсу «Судова 

фінансово-економічна експертиза».  

 

Інформаційне та методичне забезпечення. 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки, 

 оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань 

 

Згідно Інструкції щодо порядку підготовки, оформлення, перевірки, 

рецензування та захисту письмових робіт, затвердженої Наказом ректора 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 03 квітня 

2007 р. № 123, реферат є однією з основних форм самостійної роботи студентів 

і засобом контролю за засвоєнням навчального і нормативного матеріалу в 

обсязі, встановленому програмою. Реферат являє собою стислий виклад 

змісту монографії (однієї або декількох книг), тематичної групи наукових 

статей, матеріалів наукових публікацій з певної проблеми, питання, 

дискусії або концепції. 

Реферат оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 

(210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New 

Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору 

середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Можна також 

подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема реферату; 

прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру 



навчального взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали викладача, що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, реферат складається з наступних частин: зміст, вступ, головна 

частина, висновок, список використаної літератури. Зміст реферату друкується 

на другому листі роботи. Кожну структурну частину письмової роботи треба 

починати з нової сторінки. Сторінки письмової роботи повинні бути 

пронумеровані (титульний аркуш є першою сторінкою, а нумерація 

починається проставлятися зі вступу).  

У вступі зазначаються питання й порядок, у якому вони будуть 

розглядатися, стисло обґрунтовується актуальність теми. По можливості 

наводиться історія питання, що розглядається. 

Головна частина реферату повинна складатися з 2-3 вузлових питань. Саме 

в цій частині розкривається сутність проблеми, викладається основний зміст 

теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення, висновки. Матеріал 

треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних 

відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи. 

Літературні джерела здобувач вищої освіти підбирає самостійно. Для 

підготовки реферату рекомендується використовувати каталог 

періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів. 

Найбільша кількість публікацій з питань судової бухгалтерії та судової 

фінансово-економічної експертизи бухгалтерії міститься у журналах  

«Бухгалтерський облік і аудит», «Фінанси України», «Вісник бюджетної 

організації», «Економіка України», а також у газетах «Все про бухгалтерський 

облік», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес» та ін. Законодавчі акти 

публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних 

виданнях. 

Захист реферату здійснюється в індивідуальному порядку. Процедура 

захисту включає в себе представлення роботи у формі доповіді (до 5-ти хв.) з 

викладом її основних положень, висновків тощо. 

Підготовка комплексного (тематичного) термінологічного словника 

Комплексний термінологічний словник складається з усіх тем дисципліни 

«Судова фінансово-економічна експертиза» і містить не менше 60 термінів. 

Терміни повинні розміщатися в алфавітному порядку.  

Словник оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 

мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. 

До роботи докладається список використаних джерел, кількість яких 

має бути не менше 5 (п’яти). 

Підготовка есе 

Одним з видів індивідуально-дослідних робіт є есе. Есе – коротке твір на 

задану тему, що розкриває і обґрунтовує думку, висловлену в його назві. По 



суті, есе являє собою стислий виклад змісту монографії (однієї або декількох 

книг), тематичної групи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з 

певної проблеми, питання, дискусії або концепції. Есе має бути схематичним і 

структурованим.  

Есе оформлюють рукописним способом або за допомогою комп'ютерної 

техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 

півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна 

висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New Roman. Шрифт друку 

повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність 

тексту повинна бути однаковою. Можна також додатково подати таблиці та 

ілюстрації. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема есе; прізвище та 

ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру навчального 

взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали викладача, 

що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, есе складається з наступних частин: вступ, де відображається 

актуальність обраного питання, основна частина та висновок, а також список 

використаної літератури. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані 

(титульний аркуш є першою сторінкою, але нумерація починається 

проставлятися зі вступу). Загальний обсяг роботи складає 5-6 сторінок.  

В основній частині розкривається сутність проблеми, викладається 

основний зміст теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення та 

аналіз. Матеріал треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень 

та непотрібних відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи, статті, що використовувалися студентом мають бути 

доданими до есе (у паперовому чи електронному варіанті обов’язково із 

вихідними даними наукового журналу тощо). 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Для підготовки есе 

рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і 

нормативних матеріалів. 

За необхідності, захист есе здійснюється в індивідуальному порядку. 

Процедура захисту включає в себе представлення роботи студентом у формі 

доповіді (до 5-ти хв.) з викладом її основних положень, висновків тощо.  

 



Аналітичний огляд наукових статей, монографій, авторефератів тощо 

присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних 

занять, доповіді за ними та відповіді на питання 

Аналітичний огляд передбачає опрацювання літератури та наукових 

джерел з метою виявлення загальних рис ступеню вивчення обраної проблеми. 

Обґрунтування актуальності обраного дослідження та перспектив його 

розвитку. Зазначення основних авторів, що займаються вивченням обраного 

питання та їх досягнень у цій галузі.  

Кількість опрацьованих джерел (за виключенням монографій) має бути не 

менше 5 (п’ятьох). Обсяг роботи – друкованих 5-10 аркушів, додати список 

використаних джерел.  

 

Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з 

проблематики навчального курсу  

Доповідь має на меті інформування цільової аудиторії про конкретне 

питання чи проблему. Структура доповіді передбачає елементи наукового 

дослідження: вступ (актуальність), аналіз існуючих розробок питання, 

пропозиції та висновки. Доповідь представляється на науковій конференції, 

семінарі, засіданні круглого столу, наукового гуртку тощо для обговорення. 

Формат доповіді може бути як простим, із заголовками за темами, так і 

складнішим – до нього можуть включатися діаграми, таблиці, малюнки, 

додатки, посилання тощо. 

Щодо обсягів доповіді обмежень немає, але зазвичай виступ з доповіддю 

має тривати не більше 5-10 хвилин. Якщо доповідь або тези доповіді готують 

до друку, то їх оформлення залежить від загальних вимог щодо публікації у 

конкретному виданні.  

 

Причини відмови від прийняття індивідуально-дослідних робіт. 

Індивідуально-дослідні роботи не приймаються до розгляду у разі: 

 неналежного оформлення певних видів робіт, зазначених у методичних 

рекомендаціях; 

 неохайного оформлення; 

 відсутності посилання на джерела, що були використані; 

 використання готових робіт з мережі Internet (роботи проходять перевірку 

на плагіат, індивідуальність роботи має бути вищою за 80%). 

 

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. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA


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  

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 
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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/. 

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 
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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: // 

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

1.5.9. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 

та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

банків України від 17.06.2004 № 280: [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 
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1.5.10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73: [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5.11. Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: 

наказ Міністерства фінансів України № 88 от 24.05.95: [Електрон. 

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

1.5.12. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень, Затверджена наказом Міністерства юстиції від 

8жовтня 1998 року №53/5: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

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

1.5.13. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та 

призначення судових експертиз.  Затверджені наказом Міністерства 

юстиції від 8 жовтня  1998  року  №53/5 : [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 

1.5.14. Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості 

продукції (робіт, послуг) у промисловості від 09.07.2007 № 373: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uazakon.com/documents/date_6m/pg_gcgewy.htm. 

1.5.15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 ―Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах‖. Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 28.05.99р. №137: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

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

1.5.16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖. 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. 

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

1.5.17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 ―Нематеріальні активи‖. 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р. №242: 

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

1.5.18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 ―Запаси‖. Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246: [Електрон. 

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

1.5.19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 ―Дебіторська 

заборгованість‖. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

8.10.99р. №237: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

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

1.5.20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 ―Зобов`язання‖. 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. 

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

1.5.21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 ―Фінансові інвестиції‖. 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. 

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

1.5.22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 ―Оренда‖. Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. №181: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua/. 
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1.5.23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 ―Дохід‖. Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290: [Електрон. 

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

1.5.24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ―Витрати‖. 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318: 

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

1.5.25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 ―Податок на 

прибуток‖. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

28.12.2000р. №353: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

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

1.5.26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 ―Будівельні 

контракти‖. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 
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