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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни  

«Судова бухгалтерія» 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Методологічна база судової бухгалтерії. 

2. Елементи методу бухгалтерського обліку. 

3. Види бухгалтерської звітності. 

4. Схема групування балансу. 

5. Активні рахунки. 

6. Пасивні рахунки. 

7. Нормативно-правове регулювання курсу “Судова бухгалтерія”. 

8. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні. 

9. Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні. 

10. Класифікація бухгалтерських рахунків синтетичного і аналітичного 

бухгалтерського обліку. 

11. Дати визначення та приклади кореспонденції бухгалтерських 

рахунків. 

1). Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

судової бухгалтерії. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складіть баланс підприємства. 

 

ТЕМА 2. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ. 

СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Перевірка первинних документів. 

2. Групування документів. 

3. Інвентаризація. 

4. Особливості складання оборотної відомості за синтетичними 

рахунками. 

5. Особливості складання оборотної відомості за аналітичними 

рахунками. 

6. Особливості складання сальдової відомості. 

7. Способи комплексної перевірки господарських операцій у процесі 

відновлення. 

8. Методи дослідження документів. 

9. Методи документальної перевірки. 

10. Особливості обліку грошових коштів. 



11. Нормативне регулювання щодо ведення бухгалтерських документів 

в Україні. 

12. Особливості взаємозв’язку  аналітичного та синтетичного рахунків. 

13. Порядок складання регістрів синтетичного та аналітичного 

рахунків. 

14. Особливості використання облікових документів при виявленні та 

розслідуванні корисливих злочинів. 

 

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових 

публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються 

проблеми судової бухгалтерії. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Складіть оборотну відомість. 

4) Складіть сальдову відомість. 

 

 

ТЕМА 3. УЧАСТЬ ФАХІВЦЯ-БУХГАЛТЕРА У СЛІДЧИХ (СУДОВИХ) 

ДІЯХ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Види та етапи інвентаризацій. 

2. Особливості застосування знань бухгалтерського обліку у 

розслідуванні та судових розглядах кримінальних справ. 

3. Спеціальні бухгалтерські знання. 

4. Діяльність із попередження злочинів, пов’язаних з ухиленням від 

сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. 

5. Нормативне регулювання щодо участі фахівця-бухгалтера в слідчих 

та судових діях в Україні. 

6. Особливості не процесуальної участі фахівця-бухгалтера в слідчих 

діях. 

7.Визначити види консультацій фахівця-бухгалтера на стадії 

порушення кримінальної справи та в період досудового слідства. 

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

9. Особливості використання матеріалів інвентаризації при виявленні 

та розслідуванні корисливих злочинів. 

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових 

публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються 

проблеми судової бухгалтерії. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

 

ТЕМА 4. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА 

ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для самостійного вивчення: 



1. Нормативне регулювання системи фінансового контролю в Україні. 

2. Нормативно-правове регулювання проведення документальної ревізії 

в Україні. 

3.Повна або часткова матеріальна відповідальність осіб, які 

спричинили шкоду підприємству. 

4. Особливості проведення документальної ревізії по завданню 

правоохоронних органів. 

5. Особливості призначення додаткової та повторної документальної 

ревізії. 

1) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

судової бухгалтерії. 

 

ТЕМА 5. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в 

Україні. 

2. На основі яких документів складається аудиторський висновок та 

аудиторська  експертиза. 

3. Нормативно-правове регулювання проведення виїзних і не 

виїзних документальних перевірок органами державної податкової служби 

України. 

4. Визначити складові частини акту документальної перевірки 

органів державної податкової служби та які дані в них відображаються. 

5. Нормативно-правове регулювання проведення первинного та 

державного фінансового моніторингу. 

6. Які фінансові операції підлягають обов’язковому і внутрішньому 

фінансовому моніторингу. 

7.Дати визначення обов’язковому та внутрішньому фінансовому 

моніторингу. 

1) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

судової бухгалтерії. 

 

ТЕМА 6. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

Питання для самостійного вивчення: 

1.Особливості проведення  судово-економічної експертизи. 

2.Нормативне регулювання  судово-економічної експертизи. 

3.Складові частини висновку судово-економічної експертизи та їх 

нормативно-правове регулювання. 

4. Оцінка слідчим та судом висновку судово-економічної експертизи 



1) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

судової бухгалтерії. 

 

  

  



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times 

New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш, друга – Зміст роботи.  

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (судові рішення) однієї судової справи в сфері виконання 

судовогорішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

Основні вимоги:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/


1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 
3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі в 

конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 



Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може скласти 2 

ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням посилання 

(для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), оформлений 

власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне реферативне 

повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint (з наданням 

електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки 

на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/

