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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія»
складена відповідно до освітньої програми підготовки першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна
діяльність (правоохоронна діяльність).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія» є
негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій,
викликані певними деструктивними факторами, в якості яких можуть
виступати адміністративні порушення, протиправні дії, які здійснюються під
видом бухгалтерських операцій, інші види економічних порушень.
Міждисциплінарні зв’язки: судова бухгалтерія має взаємозв’язок з
такими дисциплінами як “Основи економічної теорії”, “Бухгалтерський облік”,
“Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Криміналістика”. Знання цих
курсів і сформовані при їх вивченні навички дають можливість оволодіти
основними положеннями даної дисципліни, сформувати вміння та навички
практичної діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Основні положення судової бухгалтерії
2. Предмет бухгалтерського обліку
3. Бухгалтерський баланс
4. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
5. Система рахунків і відображення в них господарських операцій
6. Проведення інвентаризації на вимогу правоохоронних органів
7. Організація фінансової контрольної діяльності
8. Організація та проведення перевірок Державною аудиторською
службою України
9. Сутність і процес судово-бухгалтерської експертизи
10. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні
корисливих зловживань в окремих сферах економічної діяльності
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія» є вміння
здобувачів вищої освіти ефективно використовувати в майбутній роботі
облікову інформацію при розслідуванні економічних злочинів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Судова бухгалтерія» є:

-

дати здобувачам вищої освіти знання основ бухгалтерського обліку,
аудиту, фінансово-економічного аналізу та навички використовувати
одержані знання при формуванні та розгляді кримінальних, цивільних та
господарських справ, пов’язаних з економічною злочинністю,
фінансовими та господарськими спорами і правопорушеннями;

-

напрацювати навички аналізу бухгалтерських документів, організації
документальної ревізії, аудиту, використання знань спеціаліста-

бухгалтера, призначення судово-економічних (бухгалтерських) експертиз
та використання їх результатів для встановлення істини з конкретної
справи;
познайомити здобувачів вищої освіти з практичними можливостями
застосування даних судової бухгалтерії органами досудового слідства та
в судових розслідуваннях кримінальних і цивільних справ.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:

-

-

основи бухгалтерського обліку;

-

порядок
призначення та проведення ревізій та судово-бухгалтерської
експертизи;
вміти:

суть документації, види бухгалтерських документів;
систему органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні та
його законодавче забезпечення;




досліджувати бухгалтерські документи;





поставити запитання ревізору або експерту-бухгалтеру;

використовувати методи
економічних злочинів;

фактичного

контролю

при

розслідувані

дати оцінку результативності праці судового бухгалтера та ревізора;
використовувати експертні висновки як джерела доказів.

1.4. Форма підсумкового контролю - залік
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
Інтегральна
компетентність у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов
ЗК-1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності
Загальні
ЗК-4 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
компетентності
технології
(ЗК)
ЗК-5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК-7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК-8 Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК-10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні
СК-1 Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій,
правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних
принципів реалізації правоохоронної функції держави
СК-2 Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог
законодавства у сфері правоохоронної діяльності
СК-3 Здатність
професійно
оперувати
категоріально-понятійним
апаратом права і правоохоронної діяльності
Спеціальні
СК-4 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і
(фахові,
застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності
предметні)
СК-5 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати,
компетентності
аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел
(СК)
СК-6 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації
СК-10 Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу
факти
СК-11 Здатність до аналізу та оцінки ризиків, що впливають на вчинення
адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів
(проступків)

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1. «Основні положення судової бухгалтерії»
Сутність судової бухгалтерії. Зв’язок судової бухгалтерії з іншими
економічними, юридичними та спеціальними дисциплінами.
Предмет судової бухгалтерії. Об’єкти судової бухгалтерії. Завдання, що
виконує судова бухгалтерія.
Використання бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні
злочинів в економіці. Складання первинних облікових документів і
відображення на їх підставі господарських операцій. Роль обліку в забезпеченні
зберігання майна підприємства. Порядок
документального оформлення
господарських операцій. Класифікація бухгалтерських документів. Бланки
документів суворого обліку.
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, їх
використання в обліковій та правовій практиці.
Методи та методичні прийоми, що використовує судова бухгалтерія.
Перевірка та опрацювання документів бухгалтерського обліку. Формальна
перевірка. Перевірка по суті. Арифметична
перевірка. Аналітична та
економічна перевірка документів. Організація документообігу на підприємстві.
Види недоброякісних документів. Процес організації вилучення документів на
підприємстві.
Тема № 2. «Предмет бухгалтерського обліку»
Об’єкти бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку.
Господарські засоби. Економічне групування господарських засобів за складом

і розміщенням. Групування господарських засобів за функціональною участю в
процесі діяльності. Групування господарських засобів за джерелами їх
утворення і цільовим призначенням.
Характеристика засобів виробництва. Засоби і предмети праці. Засоби у
сфері обігу та їх використання на підприємстві. Засоби невиробничої сфери.
Характеристика оборотних та необоротних активів Нематеріальні активи.
Основні засоби. Довгострокові фінансові інвестиції. Довгострокова дебіторська
заборгованість. Відстрочені податкові активи. Незавершене будівництво.
Виробничі запаси. Готова продукція., Товари. Короткострокові фінансові
інвестиції. Дебіторська заборгованість. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Джерела формування господарських засобів підприємства.. Джерела
власних засобів. Джерела залучених (позикових) засобів. Власний капітал. З
забезпечення зобов’язань. Нерозподілений прибуток Цільове фінансування і
цільові надходження.
Залучені засоби або зобов'язання підприємства. Кредити та інші позичкові
кошти. Зобов'язання та розрахунки
Загальна характеристика господарських процесів. Процес постачання.
Процес виробництва. Процес реалізації (збуту) продукції підприємства.
Методи, що використовуються в бухгалтерському обліку: документація,
інвентаризація, оцінка, калькуляція (обчислення собівартості), бухгалтерські
рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність.
Тема № 3. «Бухгалтерський баланс»
Суть бухгалтерського балансу як
елемента
методу
бухгалтерського
обліку і форми фінансової звітності.
Класифікація
балансів
за
різними
ознаками:
джерелами
складання;
обсягами
даних,
формою;
терміном
складання; змістом.
Зміст
і
будова
бухгалтерського
балансу. Стаття
балансу. Принципи
групування
господарських
ресурсів
(активів)
підприємства
та
джерел
їх
фінансування (капітал, зобов’язання).
Основне балансове рівняння та його
використання
в
бухгалтерському
обліку
для
контролю
правильності
бухгалтерських записів.
Сутність активу
балансу та його
зміст. Необоротні активи та
їх склад.
Оборотні активи та їх характеристика.

Витрати майбутніх періодів. Необоротні
активи та група вибуття.
Сутність пасиву
балансу та
його
зміст.
Власний
капітал:
статутний
капітал, пайовий
капітал, додатковий
вкладений
капітал, інший додатковий
капітал,
резервний
капітал,
нерозподілений прибуток (непокритий
збиток),
неоплачений
капітал,
вилучений
капітал,
накопичена
курсова різниця.
Забезпечення
наступних
витрат
і
платежів:
забезпечення
виплат
персоналу, інше забезпечення, цільове
фінансування,
сума
страхових
резервів.
Довгострокові
зобов'язання:
довгострокові
кредити
банків,
інші
довгострокові фінансові зобов’язання,
відстрочені
податкові зобов’язання.
інші довгострокові зобов’язання.
Поточні
зобов'язання:
короткострокові
кредити
банків,
поточна
заборгованість
за
довгостроковими
зобов’язаннями
векселі
видані,
кредиторська
заборгованість за товари, роботи та
послуги,
поточні
зобов’язання
за
розрахунками: з одержаних авансів, з
бюджетом, з позабюджетних
платежів,
зі
страхування,
з
оплати
праці,
з
учасниками, із внутрішніх розрахунків,
інші
поточні
зобов’язання.
Доходи
майбутніх періодів.
Вимоги до бухгалтерського балансу.
Зміни
в
балансі,
зумовлені
господарськими операціями. Значення
балансу для управління підприємством
та аналізу його фінансового стану.
Застосування
розуміння
балансу в

практиці
органів.

працівників правоохоронних

Тема №4. «Документація як елемент методу бухгалтерського обліку»
Загальне поняття про документи і бухгалтерську документацію. Суть
первинного спостереження, бухгалтерського документа і документації. Суть
електронного документа та їх використання в практичній діяльності
працівників правоохоронних органів. Вимоги до змісту й оформлення
документів. Обов’язкові реквізити документа.
Правила виправлення помилок в бухгалтерських документах.
Класифікація документів: за місцем складання, за призначенням, за
технікою формування, за способом задокументованих операцій, за способом
використання, за ступенем узагальнення.
Суть документообігу на підприємстві. Організація документообігу та
правила його ведення. Порядок обробки документів бухгалтерського обліку.
Вимоги до зберігання
документів. Терміни зберігання документів
бухгалтерського обліку.
Тема №5. «Система рахунків і відображення в них господарських
операцій»
Сутність бухгалтерських рахунків. Призначення рахунків бухгалтерського
обліку. Будова бухгалтерських рахунків. Початкове та кінцеве сальдо рахунку.
Сутність обороту, що відображається в рахунках бухгалтерського обліку.
Характеристика активних рахунків бухгалтерського обліку. Визначення
початкового, кінцевого сальдо та оборотів на активних рахунках. Структура
пасивних рахунків бухгалтерського обліку. Характеристика початкового,
кінцевого сальдо та обороту пасивного рахунку. Сутність та структура
активно-пасивних рахунків. Характеристика початкового, кінцевого сальдо та
обороту активно-пасивного рахунку.
Подвійний запис: його сутність та значення для контролю ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві. Сутність простої кореспонденції
рахунків бухгалтерського обліку. Випадки застування та характеристика
складних бухгалтерських проведень.
Рахунки синтетичного обліку: їх сутність, особливості застосування.
Субрахунки бухгалтерського обліку. Особливості рахунків аналітичного
обліку та їх застосування в бухгалтерському обліку.
Тема №6. «Проведення інвентаризації на вимогу правоохоронних органів»
Суть інвентаризації. Основні причини проведення інвентаризації на
підприємстві. Основні ознаки інвентаризації. Нормативне забезпечення
проведення інвентаризації на підприємстві. Класифікація інвентаризації, що
проводиться на підприємстві. Основні завдання інвентаризації.
Загальні методичні підходи до проведення інвентаризації на
підприємстві.
Метод
безперервної
(перманентної)
інвентаризації.
Інвентаризація з використанням партіонних та книжних карток. Механізовані
способи проведення інвентаризації.

Характеристика стадій проведення інвентаризації на підприємстві:
організаційна, підготовча, технологічна та результативна.
Відповідальність за порушення норм і правил проведення інвентаризації.
Порядок відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського
обліку.
Тема №7. «Організація фінансової контрольної діяльності»
Методи та способи фінансово-господарського контролю. Структура
контролю в Україні та його види і форми. Документальна перевірка як форма
контролю.
Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні.
Державний позавідомчий контроль. Основні органи державного позавідомчого
контролю, їх завдання та функції в ринковій економіці. Роль правоохоронних
органів в організації й проведенні економічного контролю.
Перевірка Державної аудиторської служби як основна форма наступного
контролю. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання
та попереднього слідства. Теоретичні основи, сутність і задачі аудиту.
Тема №8. «Організація та проведення перевірок Державною аудиторською
службою України»
Етапи проведення комплексної перевірки. Структура акту комплексної
ревізії. Принципи проведення комплексної ревізії.
Значення та сутність документальної ревізії, яка проводиться за
ініціативою органів дізнання та попереднього слідства. Необхідність в
організації і проведенні ревізії за ініціативою органу дізнання чи слідчого.
Особливості перевірки (інспекції), яка проводиться за ініціативою органів
дізнання та попереднього слідства. Порядок призначення та проведення
інспекції Державною аудиторською службою. Характеристика основних етапів
проведення ревізії. Основні вимоги до акту документальної ревізії.
Використання прийомів дослідження документальних даних та методів
фактичного контролю господарської діяльності в практиці органів внутрішніх
справ.
Тема №9. «Сутність і процес судово-бухгалтерської експертизи»
Сутність та принципи судово-бухгалтерської експертизи. Питання, що
вирішує бухгалтерська експертиза. Предмет судово-бухгалтерської експертизи.
Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи. Принципи судово-бухгалтерської
експертизи.
Процес судово-бухгалтерської експертизи та стадії її проведення. Завдання
судово-бухгалтерської експертизи та їх зміст. Питання, які можуть бути
поставлені перед
судовим експертом
бухгалтером. Метод судовобухгалтерської експертизи та його методичні прийоми.
Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи. Випадки
призначення судово-бухгалтерської експертизи. Зміст та структура постанови
(ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи.

Підбір фахівців або експертної установи для проведення судовобухгалтерської експертизи.
Права та обов`язки експерта-бухгалтера. Визначення обсягу документів та
матеріалів справи, що надаються експерту для проведення дослідження.
Клопотання про надання додаткових документів для проведення експертного
дослідження.
Взаємодія слідчого та судового експерта бухгалтера під час проведення
експертизи. Складання експертом висновку i здача його слідчому. Структура
висновку. Додаткова та повторна судово-бухгалтерська експертиза. Методика
проведення бухгалтерської експертизи в суді.
Тема №10. «Використання облікових документів при виявленні та
розслідуванні корисливих зловживань в окремих сферах економічної
діяльності»
Дослідження бухгалтерських документів, пов’язаних з операціями по
готівковим розрахункам на підприємстві. Об'єкти судово-бухгалтерської
експертизи при розслідуванні злочинів, пов’язаних з касовими операціями.
Дослідження бухгалтерських документів, пов’язаних з операціями по
безготівковим розрахункам. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи при
розслідуванні злочинів, пов’язаних з безготівковими розрахунками.
Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень,
пов’язаних із ухилянням від сплати податків. Сутність системи оподаткування.
Основні способи ухиляння від податків. Шляхи приховування розміру
фактичного прибутку. Методичні прийоми проведення судово-бухгалтерської
експертизи правопорушень, пов’язаних із ухилянням від сплати податків.
Експертне дослідження операцій з розрахунків із персоналом
на
підприємстві. Дослідження операцій по нарахуванню і виплаті заробітної
плати. Документація з обліку праці та заробітної плати, що використовується в
судово-бухгалтерській
експертизі.
Методичні
прийоми
експертного
дослідження операцій по розрахункам із персоналом.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань, що виносяться на складання підсумкового контролю
(залік):
Предмет і метод судової бухгалтерії.
Основні етапи облікового процесу. Завдання бухгалтерського обліку.
Організація бухгалтерського обліку в Україні. Права та обов'язки головних
бухгалтерів.
Значення вивчення курсу "Судова бухгалтерія" у професійній підготовці
фахівців для органів внутрішніх справ.
Первинні бухгалтерські документи. Порядок їх зберігання, використання і
здачі до архіву.
Правові підстави та порядок вилучення бухгалтерських документів
працівниками органів внутрішніх справ.
Класифікація і види бухгалтерських документів, їх характеристика. Порядок

складання документів при здійсненні господарських операцій.
8. Реквізити бухгалтерських документів та вимоги, що до них ставляться.
9. Використання бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні
розкрадань готової продукції.
10. Використання документів у разі виявлення розкрадань на підприємствах
торгівлі.
11. Характеристика бухгалтерських документів за якісними ознаками та їх
види.
12. Ознаки недоброякісних документів та способи їх виявлення.
13. Поняття інвентаризації та вимоги її проведення.
14. Інвентаризація, її види та значення у забезпеченні збереження грошових та
матеріальних цінностей.
15. Документальне оформлення ревізії.
16. Інвентаризація, її завдання і вимоги.
17. Порядок та етапи проведення інвентаризації.
18. Вимоги, які ставляться до заліку нестач і залишків при проведенні
інвентаризації, що утворюються внаслідок пересортиці матеріальних
цінностей.
19. Порядок списання нестач матеріальних цінностей за рахунок норм
природних втрат.
20. Оцінка матеріалів інвентаризації з позиції працівників правоохоронних
органів по боротьбі з економічною злочинністю.
21. Зловживання, які найбільш часто зустрічаються при проведенні
інвентаризації. Прийоми та методи їх виявлення.
22. Бухгалтерський баланс та його структура.
23. Класифікація ресурсів підприємства, їх загальна характеристика.
24. Етапи аналізу бухгалтерського балансу в процесі перевірки фінансовогосподарської діяльності підприємств.
25. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Синтетичний облік товарів,
що надходять від постачальників.
26. Методи бухгалтерського обліку, що використовуються в практичній
діяльності правоохоронних органів для виявлення зловживань з корисливих
мотивів у економіці.
27. Способи дослідження окремого облікового документа.
28. Види підробок, їх сутність та способи виявлення.
29. Використання методу зустрічної перевірки при виявленні розкрадань на
підприємстві.
30. Використання методу взаємного контролю при виявленні розкрадань на
підприємстві.
31. Часткові методи взаємного контролю, що використовуються при перевірці
господарської діяльності підприємств.
32. Методи перевірки документів, які відбивають однорідні господарські
операції.
33. Характеристика основних засобів, їх класифікація, порядок обліку та
списання.
34. Характеристика оборотних засобів, їх класифікація, оцінка та

документальне оформлення надходження і вибуття.
35. Характеристика обліку готової продукції. Порядок і документальне
оформлення надходження готової продукції з виробництва та її реалізації.
36. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні
злочинів під час операцій з основними засобами підприємства.
37. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні
розкрадань під час операцій з сировиною, матеріалами та готовою
продукцією.
38. Основні вимоги до ведення касових операцій.
39. Види документів з обліку готівки.
40. Документи та бухгалтерські записи з обліку касових операцій.
41. Документальне оформлення й облік розрахунків з підзвітними
особами.
42. Зловживання, що здійснюються при витрачанні підзвітних сум і
методи їх виявлення за документами.
43. Зловживання у процесі перерахування та сплати заробітної плати, методи їх
виявлення згідно з документацією.
44. Використання документів для виявлення розкрадань, що скоюються
працівниками бухгалтерії.
45. Документальне оформлення і синтетичний облік операцій на поточному
рахунку. Правові форми безготівкових розрахунків між підприємствами.
46. Способи зловживань, які використовуються при безготівкових розрахунках,
прийоми і методи їх виявлення.
47. Поняття документальної ревізії та її види, підстави для її призначення та
проведення.
48. Розробка завдання ревізору.
49. Етапи та порядок проведення комплексної документальної ревізії.
Оформлення акта ревізії.
50. Прийоми документального та фактичного контролю, що використовуються
при проведенні ревізії.
51. Акт документальної ревізії. Використання його матеріалів у слідчій
практиці.
52. Особливості призначення та проведення документальної ревізії з ініціативи
правоохоронних органів.
53. Відмінність ревізії, що проводиться з ініціативи правоохоронних органів,
від відомчої ревізії.
54. Предмет, метод судово-бухгалтерської експертизи та її завдання.
55. Правові та фактичні підстави для призначення судово-бухгалтерської
експертизи.
56. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи. Підстави та обсяг
матеріалів, необхідних для призначення і проведення судово-бухгалтерської
експертизи.
57. Відмінність комплексної ревізії від судово-бухгалтерської експертизи.
58. Права, обов'язки та відповідальність експерта-бухгалтера.
59. Порядок оформлення результатів судово-бухгалтерської експертизи. Оцінка
результатів судово-бухгалтерської експертизи з позиції працівників

правоохоронних органів.
60. Випадки призначення додаткової та повторної судово-бухгалтерської
експертизи.

