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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр  

Освітня програма Право 

Спеціальність 081 Право 

Рік навчання, 

семестр 

4, 8 

Кількість кредитів 4 

Лекції: 22/2 

Практичні заняття: 20/10 

Самостійна робота: 78/108 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Цимбалюк Валерій Іванович, к.ю.н., професор 
кафедри спеціальних юридичних дисциплін 

Вікіситет https://cutt.ly/zhQk0Gs 

ORCID - 

Як комунікувати v.i,tsymbaliuk@nuwm.edu.ua 
0985127374 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE  

ПРОФАЙЛ 

АСИСТЕНТА 

 

Асистент Градиська Юлія Валеріївна, асистент кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін 
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Вікіситет https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ 

Давнюк_Юлія_Валеріївна 

 

ORCID -  

Як комунікувати https://y.v.davnyuk@nuwm.edu.ua 

тел. 0988606387 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 

системі MOODLE 

 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

          Програма навчальної дисципліни «Судова 

бухгалтерія» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності «Право». Дана навчальна дисципліна є 

теоретико-практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують професійний рівень юриста.  

    Судова бухгалтерія є теоретико-правовою дисципліною, 

яка формує у майбутніх юристів знання та вміння з 

питань бухгалтерського обліку, економічного аналізу 

підприємств та формування на цій основі практичних 

навичок, які необхідні для розкриття та розслідування 

економічних злочинів, а також отримання теоретичних 

знань з питань проведення судово-бухгалтерських 

експертиз. 

       Предмет вивчення – негативні зміни в господарській 

діяльності підприємств та організацій, викликані будь-

якими деструктивними чинниками..  

       Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні 

знань про теоретичні, практичні основи вирішення та 

розкриття економічних злочинів, а  також надання 

студентам теоретичних знань з питань проведення 

судово-бухгалтерських експертиз. 
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Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=25 

Компетентності ЗК6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК8.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9.Здатність працювати в команді.   

Програмні 

результати 

навчання 

РН2.Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН3.Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

Комунікація 

РН8. Використання різноманітних інформаційних джерел 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН14.Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

РН16. Демонструвати вміння користуватися 

комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

        Вміння працювати в команді. Загальнокультурна 

грамотність. Здатність до навчання. Здатність логічно 

обґрунтовувати позицію. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи оцінювання 

та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати завдання, вчасно здати 

модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 

студентів шляхом усного опитування та письмових 

завдань. 

Також, студент під наглядом викладача самостійно 

оцінює свою роботу. 
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 За вчасне та якісне виконання завдань, студент 

отримує такі обов’язкові бали: 

50  балів за усні та письмові завдання; 

10 балів за індивідуально-дослідне завдання; 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів.  

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів, есе дослідницького характеру за 

темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи 

вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 

Додаткові бали студентам також можуть бути 

зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни. 
  

Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 

рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали (10 балів), рівень 2 – 9 

запитань по 0,9 бали (8,1 бали), рівень 3 – 1 запитання 

по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  

    Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

    Вивченню цієї дисципліни передує дисципліна 

«Інформатика і комп’ютерна техніка». Для вивчення 

курсу «податкове і митне право» необхідні знання 

здобуті під час вивчення дисципліни  «Судова 

бухгалтерія». 

Поєднання навчання 

та досліджень 

   Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових 
статей з тематики курсу. 

Інформаційні 

ресурси 

1. Волкова І. А. Судово-

бухгалтерська експертиза: навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова — К.: 

Центр учбової літератури, 2009. — 84 с. 

2. Дондик Н.Я., Дондиик Г.П. Судова 

бухгалтерія. Навч. Посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 208 с. 

3. Левченко Н. М. Судово-

бухгалтерська експертиза розрахунків за 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


6 

 

виплатами працівникам / Н. М. Левченко, К. 

В. Авраменко // Сталий розвиток економіки. 

- 2015. - № 3. - С. 198-205. - Режим 

 доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_30. Бугай 

Н. Судово-бухгалтерська експертиза як 

складова економічного контролю: 

сьогодення та майбутнє / Н. Бугай // 

Соціально-економічні проблеми і  держава.  -  

2014.  -  Вип.  2.  -  С.  62-70.  -  Режим  

доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_9. 

4. Мельник М.І., Лещух І.В. 

Податковий контроль в Україні: проблеми 

та пріоритети підвищення ефективності : 

монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещух. – 

Львів : ДУ «Інститут регіональних 

досліджень ім. М.І. Долішнього НАН 

України», 2015. – 330 с. 

5. Садовська І.Б. Бухгалтерський 

облік [текст] : навч. посіб. / І.Б. Садовська, 

Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : 

«Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

6. Судова бухгалтерія: підруч. / В. М. 

Глібко, О. П. Бущан. – Х.: Право, 2011. – 

192с. 

7. Шарманська В. М. Судова 

бухгалтерія: навч. посіб. / В. М. Шарманська 

С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К.: Центр 

навч. л-ри, 2008. – 454 с. 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей 
у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 

доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи 

повинен дотримуватись академічної доброчесності.  

Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_30
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_9
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». 

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

Кодекс честі студентів НУВГ. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників Національного університету 

водного господарства та природокористування URL: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-

korupciji/dijaljnistj 

Положення про організацію освітнього процесу в 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в Національному університеті 

водного господарства та природокористування (нова 

редакція). URL:  http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

Вимоги до 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування та ін.) 

навчання може відбуватись в on line формі, через 

корпоративну пошту та/або навчальну платформу 

Moodle за погодженням із керівником курсу. 

     Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від 

можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Неформальна та 

інформальна освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під 

час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 

мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 

даної дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання      Щосеместрово студенти заохочуються пройти  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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зворотної інформації 

про дисципліну* 

онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*      За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у даній сфері. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб 

з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

      До викладання курсу залучаються фахівці та 

практики, специфіка роботи яких стосується даної 

дисципліни.       

 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index. 

php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-

v-dopomohu-avtoram 

База періодичних видань:https://www.scimagoir.com/ 

Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів та 

сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-

mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.%20php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.%20php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv


9 

 

 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 22 год./2 год. Прак./лабор./сем. 22 год./10 год. Самостійна робота 78 

год./108 год. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

За фабулою справи і наявністю доказів проаналізувати можливі 

шляхи вирішення спору.  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати доповідь на одну із тем на вибір. Презентувати і 

проаналізувати наукову статтю, дотичну до обраної теми. 

Методи та технології навчання Проблемна лекція, пошукова лабораторна робота, дослідницька 

робота, рольові та ділові ігри, навчальні ігри, робота в малих 

групах. 

Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 

Використання різноманітних інформаційних джерел для повного та всебічного 

встановлення певних обставин  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

За вказівкою викладача ( перелік документів) скласти проект 

процесуальних документів. 

Методи та технології навчання Навчальні ігри, робота в команді, проектна технологія, аналіз 

конкретних ситуацій 

Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 

Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Прослідковувати зміни та доповнення до законодавчої бази про 

господарську діяльність. 

Методи та технології навчання Тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, 

розв’язок ситуативних задач та тестових завдань. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-

комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16 

Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Напишіть науково-популярне повідомлення (міні групи по 4-5 

осіб) на тему «Господарська діяльність в Україні, можливості та 

реальність». Охарактеризуйте основні проблеми для 

конкретного виду діяльності та запропонуйте зміни для їх 

усунення. 
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Методи та технології навчання Міні конференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Напишіть науково-популярне повідомлення (міні групи по 4-5 

осіб) на тему «Господарська діяльність в Україні, можливості та 

реальність». Охарактеризуйте основні проблеми для 

конкретного виду діяльності та запропонуйте зміни для їх 

усунення. 

Методи та технології навчання Міні конференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

Усього за поточну (практичну) 

складову оцінювання, балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль 1, модуль  

2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Судова бухгалтерія як наука, галузь знань та навчальна дисципліна. 
Результати 
навчання 

 

РН 2, РН 3 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. 
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова — К.: Центр 

учбової літератури, 2009. — 84 с. 

2. Дондик Н.Я., Дондиик Г.П. Судова бухгалтерія. Навч. 
Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 208 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми Основні завдання судової бухгалтерії, її предмет і методи. Об’єкти судової бухгалтерії. 

Характеристика методів судової бухгалтерії. Основні етапи розвитку судової бухгалтерії. 

Тема 2. Особливості ведення господарського обліку на підприємстві. 
Результати 

навчання 

 

РН 8, РН 14 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Авраменко // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 
3. - С. 198-205. - Режим  доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_30. Бугай Н. Судово-

бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: 
сьогодення та майбутнє / Н. Бугай // Соціально-економічні 

проблеми і  держава.  -  2014.  -  Вип.  2.  -  С.  62-70.  -  Режим  

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_9. 
2. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в 

Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : 

монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещух. – Львів : ДУ «Інститут 
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 

2015. – 330 с. 

3. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. 

посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : 
«Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми Законодавство України про бухгалтерський облік та фінансову звітність.  Поняття обліку. Види 

господарського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

 

Тема 3. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний 

запис. 
Результати 

навчання 

 

РН 2, РН 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 

1. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст] : 

навч. посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. 
Нагірська. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

2. Судова бухгалтерія: підруч. / В. М. Глібко, О. П. 

Бущан. – Х.: Право, 2011. – 192с. 
3. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія: навч. 

посіб. / В. М. Шарманська С. О. Шарманська, І. В. Головко. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_30
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_9
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– К.: Центр навч. л-ри, 2008. – 454 с. 
 

Опис теми Предмет, об’єкт бухгалтерського обліку. Мета ведення бухгалтерського обліку. Основні принции 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Етапи подвійного запису.  

 

Тема 4. Фінансова звітність. 
Результати 
навчання 

 

РН 3, РН 16 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Дондик Н.Я., Дондиик Г.П. Судова бухгалтерія. 
Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 208 с. 

2. Левченко Н. М. 

Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами 
працівникам / Н. М. Левченко, К. В. Авраменко // Сталий 

розвиток економіки. - 2015. - № 3. - С. 198-205. - Режим 

 доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_30. Бугай Н. 
Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного 

контролю: сьогодення та майбутнє / Н. Бугай // Соціально-

економічні проблеми і  держава.  -  2014.  -  Вип.  2.  -  С.  62-70.  
-  Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_9. 

3. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в 
Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : 
монографія / М.І. Мел 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми Поняття фінансової звітності. Склад фінансової звітності. Поняття та структура 

бухгалтерського балансу. 

 

Тема 5. Аналіз обліку руху коштів і розрахунків. Економічний та документальний аналіз. 
Результати 

навчання 

 

РН 3, РН 16 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в 
Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : 

монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещух. – Львів : ДУ 

«Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН 
України», 2015. – 330 с. 

2. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. 

посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : 
«Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

3. Судова бухгалтерія: підруч. / В. М. Глібко, О. П. 

Бущан. – Х.: Право, 2011. – 192с. 
4. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / 

В. М. Шарманська С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К.: 

Центр навч. л-ри, 2008. – 454 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми Види діяльності. Форми безготівкових розрахунків. Економічний аналіз.  Інформація, що 

використовується для економічного аналізу. 

 

Тема 6. Інвентаризація. 
Результати 
навчання 

 

РН 8, РН 17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в 
Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : 

монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещух. – Львів : ДУ «Інститут 

регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 
2015. – 330 с. 

2. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. 

посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : 
«Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

3. Судова бухгалтерія: підруч. / В. М. Глібко, О. П. 

Бущан. – Х.: Право, 2011. – 192с. 
4. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / 

В. М. Шарманська С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К.: Центр 

навч. л-ри, 2008. – 454 с. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми  Поняття інвентаризації та її види. Основні вимоги проведення інвентаризації. Терміни 

проведення інвентаризації. Етапи проведення інвентаризації. Види результатів проведення 

інвентаризації. 

  

 

Тема 7. Документальна ревізія 
Результати 

навчання 

 

РН 14, РН 16 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
прак. - 2 

Література: 
1. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в 

Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : 
монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещух. – Львів : ДУ «Інститут 

регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 

2015. – 330 с. 
2. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_30
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_9


13 

 

посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : 
«Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

3. Судова бухгалтерія: підруч. / В. М. Глібко, О. П. 

Бущан. – Х.: Право, 2011. – 192с. 
4. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / 

В. М. Шарманська С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К.: Центр 

навч. л-ри, 2008. – 454 с. 
 

Опис теми Поняття документальної ревізії, мета її проведення. Основні завдання документальної 

ревізії. Види ревізій. Порядок призначення і проведення ревізії. Етапи проведення ревізії. 

Акт документальної ревізії, структура акту. 

 

Тема 8. Податковий контроль. Аудит як форма недержавного контролю. 
Результати 

навчання 

 

РН 8, РН 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 4 
практ. - 4 

Література: 
1. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в 

Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : 

монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещух. – Львів : ДУ «Інститут 
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 

2015. – 330 с. 

2. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. 

посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : 

«Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

3. Судова бухгалтерія: підруч. / В. М. Глібко, О. П. 
Бущан. – Х.: Право, 2011. – 192с. 

4. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / 

В. М. Шарманська С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К.: Центр 
навч. л-ри, 2008. – 454 с. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми Аудиторська діяльність та аудит. Основні категорії аудиторського аналізу. Класифікація 

аудиту. Аудитор, його права та обов’язки. Аудиторський висновок. 

 

Тема 9. Участь спеціаліста-бухгалтера у кримінальному процесі. 
Результати 

навчання 

 

РН 8, РН 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1.Господарське процесуальне право: Підручник. За ред. О.І. 
Харитонової.  К.: Істина, 2009.  360 с. 
2.Господарський процес : навч. посіб. С. Л. Дембіцька, Н. М. 
Зільник ; Нац. ун-т; Львів. Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 267 

с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми Завдання фахівця-бухгалтера, його права та обов’язки. Бухгалтерські документи. Види 

консультацій.  

 

Тема 10. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання. 
Результати 

навчання 

 

РН 14, РН 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. -2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

1.Господарське процесуальне право: Підручник. О.П. 

Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова та ін.; за 

ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. Х.: Одіссей, 
2012. 400 с. 
2.Господарський процес: підручник.. Світличний О. П.  Вид. 
2, перероб. і доп.  К.: НУБіП України, 2018.  342 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=25 

Опис теми Предмет, зміст та завдання судово-бухгалтерської експертизи. Підстави проведення 

судово-бухгалтерської експертизи. Методи судово-бухгалтерської експертизи. Класифікація 

судово-бухгалтерських експертиз. Судовий експерт: права та обов’язки судового експерта. 

 

Професор кафедри   

спеціальних юридичних  дисциплін                           В.І. Цимбалюк   

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

