
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 2.2.5 

2. Назва: Судова бухгалтерія 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цимбалюк В.І., к.ю.н., 

професор, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти: 

• особливості здійснення господарського обліку на підприємствах, вимоги до первинних 

бухгалтерських документів та типові механізми підроблення документальної, облікової й 

економічної інформації, як специфічних проявів ознак злочинів;  

• підстави та порядок проведення інвентаризації та ревізії на вимогу правоохоронних органів; 

види та особливості проведення податкового контролю та аудиторського контролю;  

• форми використання спеціальних знань під час проведення контрольних, перевірочних, 

слідчих та судових дій. 
10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних  та 

інноваційних методів викладання,модульний контроль 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Організація судових і 

правоохоронних органів», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Цивільне право», 

«Цивільний процес». 

12. Зміст курсу: Теоретичні основи судової бухгалтерії. Особливості ведення господарського 

обліку на підприємстві. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. Рахунки бухгалтерського обліку 

та подвійний запис. Бухгалтерські документи та їх використання під час розслідування та розкриття 

злочинів. Інвентаризація. Ревізія. Податковий контроль. Аудиторський контроль як форма 

недержавного контролю. Участь спеціаліста-бухгалтера в кримінальному процесі. Судово-

бухгалтерська експертиза, її види та завдання. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи. 

Організаційні та інформаційні основи проведення судово-бухгалтерської експертизи. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 84 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України 

від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

3. Левченко Н. М., Авраменко К.В. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами 

працівникам. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 198-205. 

4. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети 

підвищення ефективності : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН України», 2015. 330 с.  

5. Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. К. : 

«Центр учбової літератури», 2013. 688 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 18 год. лабораторних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 8 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., професор                                                                          І.В. Кафарський 

 

 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.2.5; 

2. Title: Judicial accounting 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: V. Tsymbaliuk, 

Сandidate of Juridical Science (Ph.D), professor, professor of the department of special legal disciplines 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• peculiarities of business accounting in enterprises, requirements for primary accounting 

documents and typical mechanisms of falsification of documentary, accounting and economic information as 

specific manifestations of crime attributes; 

• grounds and procedures for conducting inventory and audit at the request of law enforcement 

agencies; types and peculiarities of tax control and audit control; 

• Forms of use of special knowledge during conducting of control, verification, investigation 

and judicial actions. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and innovative teaching 

methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Organization of judicial and law 

enforcement agencies", "Criminal law", "Criminal process", "Civil law", "Civil process".. 

12.Course contents: Theoretical basis of judicial accounting. Features of business accounting at the 

enterprise. Subject and objects of accounting. Accounting records and double entry. Accounting documents 

and their use during investigation and disclosure of crimes. Inventory. Revision. Tax control. Audit control 

as a form of non-state control. Participation of a specialist-accountant in a criminal proceeding. Forensic 

accounting expertise, its types and tasks. Subject and method of forensic examination. Organizational and 

informational bases of forensic accounting expertise. 

13. Recommended educational editions:  
1. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 84 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України 

від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

3. Левченко Н. М., Авраменко К.В. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами 

працівникам. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 198-205. 

4. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети 

підвищення ефективності : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. 

М.І. Долішнього НАН України», 2015. 330 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. К. : 

«Центр учбової літератури», 2013. 688 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 24 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 

and role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks of scientific 

research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam written or test oral at the end of the 8
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


