
 

Дисципліна Судово-економічна експертиза 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Судово-економічна 

експертиза» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріалом таких дисциплін «Облік і 

оподаткування», «Економічна теорія», «Аналіз господарської 

діяльності«, «Статистика», «Гроші і кредит». 

Що буде вивчатися Економічний контроль у правоохоронній діяльності України; 

Судово-економічна експертиза, її види і завдання; Нормативно - 

правове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні; 

Організація судово-економічної експертизи; Економічна 

експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і 

звітності; Економічна експертиза документів про економічну 

діяльність підприємств та організацій; Економічна експертиза 

документів фінансово-кредитних операцій; .Узагальнення і 

реалізація результатів судово-економічної експертизи. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліни «Судово-економічна експертиза» спрямована на 

надання студентам організаційних і методичних знань 

функціонування судово-економічної експертизи як форми 

економічного контролю і принципів експертної перевірки; 

законодавчих актів і процесуальних документів, що регулюють 

відносини у сфері судово-економічної експертизи; вироблення у 

студентів практичних навиків стосовно організації і проведення 

судово-економічної експертизи 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

обліку і оподаткування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

 2. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

3. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань у сфері обліку та оподаткування.  

4. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

5. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності.  

8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері обліку і 

оподаткування та управляти ними.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



спеціальні  
СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві сучасним процесам в економіці. 

СК2. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СК3. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

СК4. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та 

регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

СК5. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку і оподаткування.  

СК6.Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

СК7.Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 



 

 


