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ПЕРЕДМОВА 

 
У період проведення економічних реформ в Україні набагато зросли 

правопорушення у господарській діяльності суб’єктів господарювання. Кризові 

явища в економіці України, криміналізація більшості її галузей є результатом 

недосконалої чинної законодавчої бази та наявності в нормативно-правових 

актах значної кількості необґрунтованих правових норм та обмежень щодо 

економічної діяльності. 

Розширення сфер легальної господарської діяльності багаточисленних 

економічних суб’єктів різних організаційно-правових форм та форм власності 

об’єктивно приводить до необхідності збільшення методів застосування 

спеціальних бухгалтерсько-облікових знань в юридичній (правозастосовчій) 

діяльності. 

Основним завданням чинного законодавства в Україні є захист законних 

інтересів держави, підприємців і споживачів у господарській сфері. Існуюча 

система юридичного обслуговування підприємств та населення забезпечує, як 

правило, нотаріальну або адвокатську підтримку. Тому в даний час є досить 

актуальним застосування економічних експертиз як джерела доказів у судових 

процесах. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни „Організація і 

методика судово-економічної експертизи” складена відповідно до освітньо-

професійної програми для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження 

закономірностей утворення і відображення інформації у бухгалтерському та 

податковому обліку за господарськими операціями по справах, що 

перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду. 

Міждисциплінарні зв’язки. Викладання дисципліни „Організація і 

методика судово-економічної експертизи” ґрунтується на попередньому 
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вивченні студентами закону України „Про судову експертизу”, підзаконних 

актів щодо організації судово-бухгалтерської експертизи, вимогах освітньо-

професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, 

знаннях таких дисциплін, як „Бухгалтерський облік”, „Контроль і ревізія”, 

„Аудит”, „Міжнародні стандарти аудиту”, „Податкова система”, „Податковий 

облік” а також практичного досвіду експертної діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Організаційні засади судово-економічної експертизи. 

2. Методика проведення та узагальнення результатів судово-економічної 

експертизи. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Організація і методика 

судово-економічної експертизи” є надання необхідної суми знань, яка 

відповідає діючим вимогам до фахівців вищої кваліфікації з економічних 

спеціальностей, зокрема з профілю контрольно-ревізійної діяльності, 

дослідження закономірностей утворення і відображення інформації у 

бухгалтерському та податковому обліку за господарськими операціями по 

справах, що перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього 

слідства чи суду. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Організація і методика 

судово-економічної експертизи” є поглиблення загальноекономічної та 

професійної підготовки майбутніх фахівців, які на підставі методів і прийомів 

судово-економічної експертизи виявляють негативні явища в роботі суб’єктів 

фінансово-господарської діяльності і розробляють пропозиції щодо їх 

усунення. 

До завдань судово-економічної експертизи відноситься встановлення: 

документальної обґрунтованості розміру нестач або надлишків товарно-

матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення; 

документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, 
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зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, основних 

засобів, надання послуг; 

документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових 

коштів, цінних паперів; 

документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з 

нарахування та виплати заробітної плати і інших виплат; 

відповідності чинному законодавству відображення в податковому 

обліку доходів та витрат по фінансово-господарських операціях, що 

підлягають оподаткуванню податком на прибуток; 

відповідності чинному законодавству відображення в податковому 

обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ; 

відповідності відображення фінансово-господарських операцій вимогам 

нормативних актів з обліку, звітності. 

Вивчення дисципліни «Організація і методика судово-економічної 

експертизи» дозволяє забезпечити формування у студентів магістерського 

рівня підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування» наступних 

компетентностей:  

глобальні:  

- знання особливостей і тенденцій сучасного економічного розвитку;  

- вміння проводити дослідження експертного характеру;  

- критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі 

проблеми на інноваційній основі.  

загальні:  

- здатність до аналізу і синтезу;  

- здатність до організації і планування;  

- засвоєння базових знань з професії;  

- усне і письмове спілкування рідною мовою, а також удосконалення 

навиків використання іноземної мови фахового характеру;  

- застосування у фаховій практиці комп’ютерних навичок;  

- розв’язання проблем і прийняття рішень із застосуванням креативного 
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підходу;  

- здатність до критики та самокритики, самонавчання;  

- взаємодія (робота в команді);  

- етичні зобов’язання загального і професійного характеру;  

- здатність застосовувати знання на практиці;  

- дослідницькі навики і уміння.  

професійні:  

- знати нормативно-правові акти, що регулюють судово-експертну 

діяльність та її організаційне забезпечення;  

- розуміти процесуальний порядок призначення та проведення судово-

економічної експертизи та її стадії;  

- визначати і застосовувати методику проведення судово-економічної 

експертизи на стадії попереднього розслідування та при розгляді справи у суді 

в кримінальному, цивільному і господарському процесах;  

- проводити всебічне дослідження документів бухгалтерського, 

податкового обліку і фінансової звітності та формувати підсумкові документи 

експерта-економіств.  

Оволодівши зазначеним комплексом знань студенти повинні:  

знати: - сутність судово-економічної експертизи, її значення та 

взаємозв’язок із бухгалтерським обліком;  

- правові основи організації судово-експертної діяльності;  

- процесуальний порядок призначення судово-економічної експертизи;  

- методику експертних досліджень основних фінансово-господарських 

операцій;  

- порядок формування підсумкових документів судово-економічної 

експертизи.  

вміти: - користуватися нормативно-правовими актами, які 

регламентують порядок здійснення судово-експертної діяльності;  

- методично грамотно застосовувати прийоми та процедури судово-

економічної експертизи на практиці;  
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- ознайомлюватися та досліджувати матеріали кримінальних, цивільних, 

господарських справ, що стосуються предмета судово-економічної експертизи; 

- проводити всебічне дослідження документів справи та формувати 

підсумковий документ експерта-економіста. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити. 

Програма розрахована на 90 год: 16 год лекції, 14 год практичні заняття, 

60 год - на самостійне вивчення дисципліни. 



 10

СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ» 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Організаційні засади судово-економічної експертизи 

Тема 1. Теоретичні 
засади і організація 
судово-економічної 
експертизи 

24 4 4   16 16 1 1   14 

Тема 2. Особливості 
проведення судово-
економічної 
експертизи на стадії 
попереднього 
розслідування та в 
судовому розгляді, у 
справах про 
кримінальні, 
адміністративні 
правопорушення, у 
господарському та 
цивільному процесах 

18 2 2   14 16 1 1   14 

Разом за змістовим 
модулем 1 42 6 6   30 46 2 2   42 

Змістовний модуль 2.  Методика проведення та узагальнення результатів судово-
економічної експертизи. 

Тема 3. Методика 
економічної 
експертизи окремих 
об’єктів 
бухгалтерського і 
податкового обліку, 
інформації про 
економічну 
діяльність, 
фінансово-кредитних 
операцій 

34 8 6   20 14     14 

Тема 5. Завершальна 
стадія судово-
економічної 
експертизи 

14 2 2   10 18 2 2   14 

Разом за змістовим 
модулем 2 48 10 8   30 44 2 2   40 

Усього годин 90 16 14   60 90 4 4   82 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ» 
 

Змістовий модуль 1 «Організаційні засади судово-економічної 

експертизи». 

Тема 1. Теоретичні засади і організація судово-економічної 

експертизи 

Поняття про судові експертизи та їх зв’язок з правоохоронною 

діяльністю. Правовідносини та правопорядок і значення судово-економічної 

експертизи у їх забезпеченні. Види судових експертиз, їх класифікація за 

організаційними та предметними ознаками. Судово-експертні установи в 

Україні. Судово-економічні експертизи, їх поділ. Завдання судово-економічної 

експертизи та їх зміст. Відмінність судово-економічної експертизи від ревізії 

фінансово-господарської діяльності та аудиту. 

Предмет судово-економічної експертизи. Об’єкти судово-економічної 

експертизи. Дослідження об’єктів судово-економічної експертизи. Методи, 

методичні прийоми і процедури судово-економічної експертизи. 

Загальнонаукові методичні прийоми, які використовують при проведенні 

судово-економічної експертизи. Конкретні наукові емпіричні прийоми, які 

використовують при проведенні судово-економічної експертизи.  

Загальна організація судової експертизи в Україні. Порядок атестації 

судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них. Організація 

інформаційного забезпечення судово-економічної експертизи. Суть інформації, 

її види та роль в судово-економічній експертизі. Класифікація інформаційного 

забезпечення судово-економічної експертизи. Облікова документація та її 

використання в судово-економічній експертизі.  

 

Тема 2. Особливості проведення судово-економічної експертизи на 

стадії попереднього розслідування та в судовому розгляді, у справах про 
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кримінальні, адміністративні правопорушення, у господарському та 

цивільному процесах 

Необхідність призначення судово-економічної експертизи. Типові умови 

призначення судово-економічної експертизи. Порядок призначення судово-

економічної експертизи за кримінальними та цивільними справами. Зміст та 

структура постанови (ухвали) про призначення судово-економічної 

експертизи. Документи, які додаються до постанови про призначення 

судово-економічної експертизи. Вимоги до формулювання питань, що 

виносяться на експертне дослідження. Порядок отримання додаткових 

документів, необхідних для проведення експертного дослідження. Проведення 

судово-економічної експертизи на стадії попереднього розслідування. 

Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах. Взаємодія 

експерта-економіста з органами, що призначили судово-економічну експертизу. 

Методика проведення економічної експертизи в суді. Права, обов’язки і 

відповідальність судового експерта. Організація професійної діяльності 

експерта-економіста. Права обвинувачуваного в разі призначення та 

провадження судово-економічної експертизи. 

 

Змістовий модуль 2 «Методика проведення та узагальнення 

результатів судово-економічної експертизи» 

 

Тема 3. Методика економічної експертизи окремих об’єктів 

бухгалтерського і податкового обліку, інформації про економічну 

діяльність, фінансово-кредитних операцій 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 

порушень з ознаками зловживань щодо операцій з необоротними 

матеріальними та нематеріальними активами. Законодавчо-нормативна і 

фактографічна інформація та методичні прийоми експертного дослідження 

операцій з необоротними матеріальними та нематеріальними активами. 

Методика експертного дослідження господарських операцій з основними 
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засобами та іншими необоротними матеріальними та «матеріальними 

активами, довгостроковими фінансовими та, капітальними інвестиціями, 

довгостроковою дебіторською заборгованістю, відстроченими податковими 

активами, негативним гудвілом. 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 

порушень з ознаками зловживань щодо операцій з матеріальними запасами. 

Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та методичні прийоми 

експертного дослідження операцій з матеріальними запасами. Методика 

експертного дослідження господарських операцій з виробничими запасами; 

виробництва, браку у виробництві напівфабрикатів, готової продукції, товарів; 

малоцінними та швидкозношуваними предметами, поточними біологічними 

активами та продукції сільськогосподарського виробництва. 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 

порушень з ознаками зловживань щодо операцій з коштами, розрахунками та 

іншими активами. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та 

методичні прийоми експертного дослідження операцій з коштами, 

розрахунками та іншими активами. Методика експертного дослідження 

господарських операцій з коштами у касі, на рахунках у банку та іншими 

коштами; короткостроковими векселями (одержаними); поточними 

фінансовими інвестиціями; розрахунків з покупцями та замовниками, з різними 

дебіторами. 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 

порушень з ознаками зловживань щодо операцій з власним капіталом. 

Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та методичні прийоми 

експертного дослідження операцій з власним капіталом. Методика експертного 

дослідження господарських операцій із зареєстрованим капіталом, додатковим 

і резервним капіталом, нерозподіленим прибутком (непокритими збитками), 

вилученим і неоплаченим капіталом. 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 

порушень з ознаками зловживань щодо операцій з довгостроковими 
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зобов'язаннями. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та 

методичні прийоми експертного дослідження операцій з довгостроковими 

зобов'язаннями. Методика експертного дослідження господарських операцій з 

довгостроковими позиками, векселями (виданими), зобов'язаннями по 

облігаціях, зобов'язаннями з фінансової оренди та оренди цілісних майнових 

комплексів, відстроченими податковими зобов'язаннями та іншими. 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 

порушень з ознаками зловживань щодо операцій з поточними зобов'язаннями. 

Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та методичні 

прийоми експертного дослідження операцій з поточними зобов'язаннями. 

Методика експертного дослідження господарських операцій з 

короткостроковими позиками, поточною заборгованістю по довгострокових 

зобов'язаннях, короткостроковими векселями (виданими), розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, розрахунків за податками і платежами, 

розрахунків зі страхування, з оплати праці, з учасниками, розрахунків по інших 

операціях. 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 

порушень з ознаками зловживань щодо витрат діяльності суб'єкта 

господарювання. 

Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та методичні 

прийоми експертного дослідження витрат діяльності суб'єкта господарювання. 

Методика експертного дослідження витрат за видами господарської 

діяльності: собівартість реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг; 

загальновиробничих і адміністративних витрат; витрат на збут та інших витрат 

операційної діяльності; фінансових витрат, витрат від участі у капіталі, 

податку на прибуток та інших. Методика експертного дослідження витрат 

діяльності суб'єкта господарювання за елементами: матеріальних, витрат на 

оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації, інших операційних 

витрат і затрат. 

Об'єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових 
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порушень з ознаками зловживань щодо операцій, пов'язаних з формуванням 

доходів та фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання. 

Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та методичні прийоми 

експертного дослідження операцій, пов'язаних з формуванням доходів та 

фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання. Методика 

експертного дослідження доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і 

послуг, інших операційних доходів, від участі у капіталі, фінансових та інших 

доходів. Експертне дослідження фінансових результатів діяльності суб'єктів 

господарювання. 

Методика проведення судово-економічної експертизи правопорушень, 

пов’язаних з ухиляннями від сплати податків. 

Методика проведення судово-економічної експертизи документів про 

економічну діяльність підприємств та організацій. 

Методика проведення судово-економічної експертизи фінансово-

кредитних операцій підприємств та організацій. 

 

Тема 4. Методика узагальнення результатів судово-економічної 

експертизи 

Основні вимоги до оформлення висновку експерта-економіста. Структура 

висновку судово-економічної експертизи. Правова регламентація висновку 

експерта-економіста. Зміст вступної, досліджуваної та підсумкової частин 

висновку експерта-економіста. Методика складання експертного висновку. 

Характеристика додатків до висновку експерта. Особливості складання висновку 

експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про 

неможливість дати висновок. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим. 

Реалізація експертного висновку в судовому процесі. Виявлення та усунення 

обставин, що сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судово-

економічної експертизи. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Теоретичні засади і організація судово-економічної 
експертизи (4 години) 

Виконання ситуаційних завдань з характеристики змісту та особливостей і 
основних видів cудових експертиз, з характеристики предмету та об’єктів і 
основних методичних прийомів судово-економічної експертизи, суб’єктів та 
засад організації судових експертиз. 

 
Тема 2. Особливості проведення судово-економічної експертизи на 

стадії попереднього розслідування та в судовому розгляді, у справах про 
кримінальні, адміністративні правопорушення, у господарському та 
цивільному процесах (2 години) 

Виконання ситуаційних завдань з методики організаційної стадії судово-
економічної експертизи, оцінки змісту розпорядчих документів на проведення 
експертизи, підготовки клопотання для надання на дослідження додаткових 
матеріалів. 

 
Тема 3. Методика економічної експертизи окремих об’єктів 

бухгалтерського і податкового обліку, інформації про економічну 
діяльність, фінансово-кредитних операцій (6 годин) 

Виконання ситуаційних завдань з методики та особливостей експертного 
дослідження операцій з власним капіталом, коштами, основними засобами, 
товарно-матеріальними цінностями, за податками та платежами, фінансово-
кредитними операціями, інформації про економічну діяльність підприємств та 
організацій 

 
Тема 6. Методика узагальнення результатів судово-економічної 

експертизи (2 години) 
Виконання ситуаційних завдань з методики результативної стадії судово-

економічної експертизи та особливостей складання висновку експертизи, 
висновку спеціаліста та повідомлення про неможливість дачі висновку 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студента є важливою складовою у підготовці 

кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до 

компетентної професійної діяльності на рівні світових стандартів. 

У відповідності до Положення про організацію самостійної роботи 

студентів у Вінницькому національному аграрному університеті, до 

Методичних рекомендацій щодо організації наскрізної самостійної роботи 

студентів під час підготовки фахівців галузі знань 071 – «Управління та 

адміністрування» спеціальності «Облік та аудит» та Навчального плану 

підготовки магістрів з обліку і оподаткування самостійна робота студентів з 

дисципліни «Організація і методика судово-економічної експертизи» включає 

підготовку до навчальних занять та виконання індивідуальних завдань. 

Відповідно до Навчального плану на самостійну роботу виділено 60 год. / 

2 кредити. 

 

Підготовка до навчальних занять включає вивчення матеріалу за 

наступними темами: 

Тема 1: Теоретичні засади і організація судово-економічної експертизи 

Тема 2: Особливості проведення судово-економічної експертизи на стадії 

попереднього розслідування та в судовому розгляді, у справах про кримінальні, 

адміністративні правопорушення, у господарському та цивільному процесах 

Тема 3: Методика економічної експертизи окремих об’єктів 

бухгалтерського і податкового обліку, інформації про економічну  

Тема 4: Методика узагальнення результатів судово-економічної 

експертизи 

Рекомендовані літературні джерела для опрацювання: 1-95. 

 

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Відповідно до Методичних рекомендацій для виконання самостійної 
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роботи з дисципліни «Організація і методика судово-економічної експертизи» 

студенти виконують індивідуальні тестові та практичні завдання за 

наступними темами: 

Тема 1: Теоретичні засади і організація судово-економічної експертизи 

Тема 2: Особливості проведення судово-економічної експертизи на стадії 

попереднього розслідування та в судовому розгляді, у справах про кримінальні, 

адміністративні правопорушення, у господарському та цивільному процесах 

Тема 3: Методика економічної експертизи окремих об’єктів 

бухгалтерського і податкового обліку, інформації про економічну  

Тема 4: Методика узагальнення результатів судово-економічної 

експертизи 

 

Тематика індивідуальних завдань 

1  Експертне дослідження касових операцій  

2  Об'єкти судово-економічної експертизи  

3  Зміст експертного дослідження у судово-економічній експертизі  

4  Методологія судово-економічної експертизи  

5 Експертне дослідження операцій з надходження і вибуття основних засобів  

6 Класифікація експертиз за організаційними і предметними ознаками  

7 Характеристика нормативно-правових процедур експертного дослідження  

8 Зустрічна перевірка документів та її застосування у процесі експертного 

дослідження  

9  Система класифікації інформаційного забезпечення судово-економічної 

експертизи  

10  Експертне дослідження операцій з надходження і вибуття малоцінних і 

швидкозношуваних предметів  

11  Фактографічна інформація судово-бухгалтерської експертизи  

12  Стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва 

продукції, робіт, послуг  

13  Розрахунково-аналітичні методичні прийоми експертного дослідження  
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14  Групування результатів експертного дослідження  

15  Гіпотеза та її місце в експертному дослідженні  

16  Основні варіанти поєднання розрахунково-аналітичних і документальних 

методичних прийомів експертного дослідження розрахунків з оплати праці  

17  Методика проведення судово-економічної експертизи  

18  Об'єкти судово-економічної експертизи грошових операцій  

19  Документальні методичні прийоми експертного дослідження грошових і 

розрахункових операцій  

20  Експертне дослідження розрахунків з покупцями  

21  Основні вимоги до оформлення висновку експерта-економіста 

22  Релевантна інформація судово-економічної експертизи  

23  Експертне дослідження розрахунків за податками і платежами  

24  Взаємний контроль операцій і документів при проведенні судово-

економічної експертизи  

25  Структура стандарту проведення судово-економічної експертизи  

26  Організаційно-методичні аспекти виявлення та документування 

економічних злочинів  

27  Зміст поняття "процедура експертного дослідження"  

28  Предмет і метод судово-економічної експертизи  

29  Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-

економічної експертизи  

30  Експертне дослідження операцій з реалізації товарів, продукції, робіт, 

послуг  

31  Основні принципи реалізації експертного висновку в судовому процесі  

32  Аналітичні процедури експертного дослідження  

33  Повторна і додаткова судово-економічні експертизи  

34  Експертне дослідження грошових документів  

35  Експертне дослідження розрахунків з підрядниками  

36 Експертне дослідження операцій на поточному рахунку  

37  Інформаційна модель об'єктів експертного дослідження  
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38  Процес розвитку гіпотез, його стадії  

39  Визначення методу судово-економічної експертизи  

40 Експертне дослідження довгострокових фінансових інвестицій  

41 Характеристика документальних методичних прийомів експертного 

дослідження  

42 Класифікація експертиз за видами  

43 Аналітична та логічна перевірка документів, її застосування в 

експертному дослідженні  

44 Професійна інформаційна комунікація судового експерта 

45  Експертне дослідження операцій з надходження і вибуття запасних 

частин  

46  Стандарт проведення судово-економічної експертизи розрахунків з 

оплати праці  

47  Розрахунково-аналітичні методичні прийоми експертного дослідження 

реалізації товарів, продукції, робіт, послуг  

48  Структура висновку судово-економічної експертизи 

49  Експертне дослідження операцій на валютному рахунку  

50  Характеристика організаційних процедур експертного дослідження  

51  Відмінність судово-економічної експертизи від аудиту  

52  Об'єкти судово-економічної експертизи розрахункових операцій  

53  Документальні методичні прийоми експертного дослідження розрахунків 

з оплати праці  

54  Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-

економічної експертизи інвестиційної діяльності господарюючого 

суб'єкта  

55  Експертне дослідження розрахунків із замовниками  

56  Джерела інформації судово-економічної експертизи операцій з цінними 

паперами  

57  Послідовність дій експерта-економіста  

58  Експертне дослідження розрахункових документів  
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59  Права та обов'язки експерта-економіста  

60  Локальний стандарт проведення судово-економічної експертизи 

61 Ступінь пізнавальності джерел інформаційного забезпечення судово-

економічної експертизи 

62  Фактографічна інформація експертного дослідження  

63  Методика складання експертного висновку  

64  Джерела інформації судово-економічної експертизи розрахунків за 

податками і платежами  

65  Експертне дослідження розрахунків з кредиторами  

66  Реалізація експертного висновку в судовому процесі  

67  Стандарт проведення судово-економічної експертизи реалізації товарів, 

продукції, робіт, послуг  

68  Експертне дослідження операцій з позиками  

69 Експертне дослідження розрахунків з постачальниками 

70 Судово-економічні експертизи, система їх класифікації 

71 Документальні методичні прийоми експертного дослідження операцій з 

матеріальними цінностями 

72 Процесуальна оцінка висновку експерта-економіста 

73 Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-

економічної експертизи виробництва продукції 

74 Класифікація інформаційного забезпечення судово-економічної 

експертизи за змістом 

75 Основні підстави для призначення додаткової судово-економічної 

експертизи 

76 Експертне дослідження операцій з надходження і вибуття будівельних 

матеріалів 

77 Джерела інформації судово-економічної експертизи розрахункових 

операцій 

78 Послідовність призначення судово-економічної експертизи 

79 Стандарт проведення судово-економічної експертизи операцій з 
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матеріальними цінностями 

80  Фактографічна інформація судово-економічної експертизи розрахунків з 

оплати праці  

81  Характеристика розрахункових процедур експертного дослідження  

82  Об'єкти судово-економічної експертизи виробництва продукції, товарів, 

робіт, послуг  

83  судово-економічної експертизи капітальних інвестицій господарюючого 

суб'єкта  

84 Експертне дослідження розрахунків з різними дебіторами  

85  Основні вимоги до експерта-економіста  

86 Фактографічна інформація судово-економічної експертизи виробництва і 

реалізації товарів, робіт, послуг  

87  Розрахунково-аналітичні методичні прийоми експертного дослідження 

інвестиційної діяльності підприємства  

88  Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-

економічної експертизи розрахункових операцій  

89  Типові ситуації, що вимагають проведення повторної судово-економічної 

експертизи 

90  Джерела інформації судово-економічної експертизи розрахунків з оплати 

праці  

91  Об'єкти судово-економічної експертизи реалізації товарів, продукції, 

робіт, послуг  

92  Стандарт проведення судово-економічної експертизи інвестиційної 

діяльності підприємства  

93  Експертне дослідження розрахунків за страхуванням  

94  Документальні методичні прийоми експертного дослідження розрахунків з 

оплати праці  

95  Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-

економічної експертизи операцій з виробничими запасами підприємства  

96  Об'єкти судово-економічної експертизи розрахунків з оплати праці  
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97  Джерела інформації судово-економічної експертизи операцій з 

матеріальними цінностями  

98  Експертне дослідження операцій з надходження і вибуття пального і 

мастил  

99  Відповідальність експерта-економіста  

100 Фактографічна інформація судово-економічної експертизи розрахунків з 

постачальниками і підрядниками  

101  Стандарт проведення судово-економічної експертизи виробництва і 

реалізації товарів, продукції, робіт, послуг  

102  Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-

економічної експертизи розрахунків з оплати праці та страхування  

103  Джерела інформації судово-економічної експертизи розрахунків з 

постачальниками і підрядниками  

104  Експертне дослідження розрахунків за податками і платежами  

105  Фактографічна інформація судово-економічної експертизи грошових і 

розрахункових операцій  

106  Законодавча база проведення судово-економічної експертизи 

107  Предмет судово-економічної експертизи 

108  Стандарт проведення судово-економічної експертизи розрахункових 

операцій  

109  Інститути судово-економічної експертизи, їх взаємодія  

110  Експертне дослідження розрахунків з підзвітними особами  

111  Інформаційне забезпечення судово-економічної експертизи 

112  Допит в суді експерта-економіста  

113 Реалізація висновку експерта-економіста в суді  

114  Судово-економічна експертиза операцій з нематеріальними активами 

підприємства  

115  Економічний аналіз та його застосування в експертному дослідженні  

116  Аналітичні розрахунки та їх застосування в процесі судово-економічної 

експертизи 
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З КУРСУ  

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ» 
 

1. Правоохоронні органи та їх зв’язок з судовими експертизами. 

2. Поняття про судові експертизи, експертні дослідження та їх нормативне 

регулювання. 

3. Основні ознаки експертизи. 

4. Основні принципи здійснення судово-експертної діяльності. 

5. Види судових експертиз, їх класифікація. 

6. Види судово-економічних експертиз, їх особливості та завдання. 

7. Сутність судово-економічної експертизи та її зв’язок з практикою 

бухгалтерського обліку. 

8. Відмінність судово-економічної експертизи від ревізії фінансово-

господарської діяльності та аудиту. 

9. Завдання судово-економічної експертизи та їх зміст. 

10. Предмет і об’єкти судово-економічної експертизи. 

11. Методи, методичні прийоми і процедури судово-економічної експертизи. 

12. Інформаційне забезпечення судово-економічної експертизи. 

13. Загальна організація судово-економічної експертизи в Україні. 

14. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до 

них. 

15. Порядок призначення судово-економічної експертизи. 

16. Зміст та структура процесуальних документів про призначення судово-

економічної експертизи. 

17. Проведення судово-економічної експертизи на стадії попереднього 

розслідування. 

18. Проведення судово-економічної експертизи в експертних установах. 

19. Методика проведення економічної експертизи в суді. 

20. Особливості призначення та проведення додаткової та повторної судово-
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економічної експертизи. 

21. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта. 

22. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-

економічної експертизи. 

23. Експертне дослідження операцій із грошовими коштами в касі та на 

рахунках в банку. 

24. Експертне дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та 

швидкозношуваними предметами. 

25. Експертне дослідження операцій з матеріальними запасами. 

26. Експертне дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом та 

реалізацією продукції. 

27. Експертне дослідження операцій з розрахунків з персоналом. 

28. Експертне дослідження операцій з цінними паперами. 

29. Методика проведення судово-економічної експертизи фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

30. Економічна експертиза та експертне дослідження нарахування та сплати 

податків та зборів. 

31. Економічна експертиза та експертне дослідження достовірності 

фінансової звітності. 

32. Економічна експертиза та експертне дослідження фінансово-кредитних 

операцій. 

33. Економічна експертиза та експертне дослідження інформації про 

економічну діяльність підприємств та організацій 

34. Особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі. 

35. Висновок експерта-економіста, його структура та методика складання. 

36. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час 

судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок. 

37. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим та судом. 
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ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни є 

залік. 

Залік як форма підсумкового контролю, проводиться як контрольний 

захід і є обов'язковим для всіх студентів. Максимально можлива кількість 

умовних балів за залік студента становить 30 (коефіцієнт 0,3). 

У разі відсутності на заліку з поважних причин студент повинен 

повідомити про неможливість складання заліку. 

Студент допускається до семестрового підсумкового контролю за 

результатами поточного контролю знань з дисципліни, якщо він виконав всі 

види робіт, передбачені навчальним планом та робочою програмою за семестр 

з цієї навчальної дисципліни. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться після завершення 

останнього в семестрі проміжного контролю з конкретної дисципліни. 

Студенти, які протягом семестру набрали необхідну кількість балів – не 

менше 35 загальної кількості балів, допускаються до здачі заліку, що 

оцінюється у 30 балів. Після проведення іспиту проводиться сумування балів 

за поточний контроль та підсумковий контроль і визначається загальна 

екзаменаційна оцінка (залік), відповідно до таблиці, що наведена нижче.  

Шкала оцінювання знань системи ECTS створена для відображення 

різних систем оцінювання, які існують у країнах – членах ЄС. Ця система 

введена для того, щоб оцінка, виставлена студентам згідно з власною системою 

оцінювання, була зрозумілою іншим закладам. 

В заліковій відомості підсумкова семестрова оцінка виставляється в 

національній та європейській системах оцінювання знань і при переведенні 

оцінки в систему ECTS викладач керується такими співвідношеннями: 
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Оцінка в 
національній 

системі 

Оцінка 
ECTS 

Визначення ECTS Кількість балів 
з дисципліни 

Зараховано А Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 
помилок 

≥ 90 

В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

82-89 

С Добре – в загальному правильна 
робота з певною кількістю 
помилок 

75-81 

D Задовільно – непогано, але із 
значною кількістю недоліків 

66-74 

E Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

60-65 

незараховано FX незадовільно – потрібно 
працювати перед тим, як 
отримати позитивну оцінку 

35-59 

F Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота 

< 35 

 

Форма проведення заліку – усна. 

Результатами впровадження комплексної системи перевірки знань 

передбачається: 

- підвищення якості підготовки фахівців як результат інтенсифікації 

навчального процесу; 

- систематичність засвоєння навчального матеріалу; 

- встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом на визначених 

етапах навчання; 

- прозорість навчально-виховного процесу, контроль його та своєчасне 

коригування; 

- підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу; 

- підвищення відповідальності студентів за результати навчальної 

діяльності; 

- психологічне розвантаження студентів в кінці семестру. 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ   
 

Порядок оцінювання знань студентів з дисципліни «Організація і методика 

судово-економічної експертизи» ґрунтується на основних принципах і засадах 

системи контролю якості знань студентів за системою залікових кредитів. Дана 

система передбачає організацію поточного і підсумкового контролю знань 

студентів, що визначаються для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня. 

Система контролю враховує різні типи доказів рівня знань студентів та 

має наступні складові: 

- поточний контроль – має на меті оцінку роботи студентів за всіма 

видами аудиторної роботи з дисципліни «Організація і методика судово-

економічної експертизи» (лекції, практичні заняття) і відображає поточні 

навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни; 

- самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння 

навчального матеріалу з дисципліни (розділу, теми). Формою здійснення цього 

виду контролю є проходження студентами тестування за кожною темою 

дисципліни в мережі Інтранет ВНАУ; 

- рубіжний контроль, формою якого є атестація; 

- оцінка результатів самостійної роботи як важливого компоненту 

навчального процесу, керованого під час індивідуально-консультативної 

роботи викладача зі студентом; 

- підсумковий семестровий контроль як інтегрована оцінка засвоєння 

знань з проведенням обов'язкового семестрового заліку. 

Підсумкова оцінка за аудиторну роботу виставляється в кінці семестру, 

після закінчення проведення аудиторних занять з курсу. Це – оцінка участі 

студента у практичних заняттях та присутності на лекціях. Накопичені оцінки 

під час проведення різних видів аудиторних робіт надають правомірність такої 

форми атестації. 

Атестацію здійснює викладач, що проводить лекційні заняття з 
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дисципліни. 

Бальна оцінка за кожний змістовний модуль виставляється при проведенні 

поточного контролю знань і викладач обов’язково інформує студентів про 

результати оцінювання. 

Підсумкова оцінка за самостійну роботу – це оцінка результату 

виконання студентами індивідуальних завдань з курсу. Оцінка за самостійну 

роботу входить в поточний контроль і виставляється в електронному журналі 

викладача.  
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