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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4 5 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 6 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 60 
7 9 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 2,5 

 самостійної роботи – 2,5 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

14 год. 6 год. 

Практичні (семінарські) 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

30 год. 48 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

18 год. 30 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
залік залік  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1,00 

для заочної форми навчання – 0,25 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Правова держава передбачає дотримання кожним її членом чинного 

законодавства та неухильного його застосування у діяльність підприємств з 

різними формами власності. 

В умовах становлення ринкової економіки поняття «економічна 

злочинність» стало одним з центральних кримінологічних понять. Як свідчать 

статистичні дані та матеріали перевірок державних органів контролю, останнім 

часом спостерігається значне зростання кількості злочинів у підприємницькій 

сфері, відбувається швидкий процес криміналізації банківської та кредитно-

фінансової систем, зовнішньоекономічної діяльності. Отже, боротьбу зі 

злочинами в економічній сфері необхідно посилити, а її результативність буде 

залежати від наявності та обґрунтованості методик здійснення економічного 

контролю та судово-бухгалтерської експертизи. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська 

експертиза»» полягає в тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання та 

практичні навички з даного курсу, навчити студентів методично грамотно 

застосовувати прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи на 

практиці та кваліфіковано складати висновки судово-бухгалтерської експертизи. 

Вивчаючи дисципліну студент має засвоїти суть судово-бухгалтерської 

експертизи і судово-експертної діяльності, прикладний зміст основних понять і 

категорій; техніку і методику методичних та технічних прийомів і процедур 

судово-бухгалтерської експертизи; набути достатніх умінь та навичок проведення 

судово-бухгалтерської експертизи; метою вивчення курсу є також виховання у 

студента відповідальності та додержання ним, як майбутнім судовим експертом, 

прав і обов’язків, встановлених для цієї категорії спеціалістів чинним 

законодавством України. 

 Методологічною основою дисципліни є загально філософські та загально - 

наукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез, а також методи 

бухгалтерського обліку: документування, інвентаризація, грошова оцінка, баланс, 

метод рахунку та подвійного запису.  

Завданнями вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» є 

оволодіння студентами організаційними і методичними способами попередження 

правопорушень підприємцями, дотримання законодавства у бухгалтерському 

обліку у відображенні господарських операцій, закріплення відповідальності й 

виявлення осіб та організацій, які повинні відшкодувати збитки, складання 

відповідних висновків для правоохоронних органів під час вирішення цивільних, 

господарських і кримінальних справ. В умовах ринкової економіки, коли 

економічні відносини вирішуються на підставі законів і нормативно-правових 

актів, значення судово-бухгалтерської експертизи зростає, отже важливо навчити 

студентів застосовувати набуті знання правових і економічних дисциплін у їхній 

подальшій професійній діяльності. 

 Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 
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 знати теоретичні положення організації судово-бухгалтерської експертизи; 

методику проведення дослідження інформації в процесі судово-бухгалтерської 

експертизи, правила узагальнення її результатів, права та обов’язки суб’єктів 

судово-бухгалтерської експертизи; 

вміти використовувати теоретичні знання щодо методики судово-

бухгалтерської експертизи для організації, проведення та узагальнення 

результатів при дослідженні основних фінансово-господарських операцій 

підприємства. 

 

3.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організація судово-бухгалтерської експертизи в 

Україні 

 

Тема 1. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання (Поняття 

про судові експертизи та їх зв'язок із правоохоронною діяльністю. Ознаки судово-

бухгалтерської експертизи. Види судових експертиз, їх класифікація. 

Класифікація судово-бухгалтерської експертизи за процесуальними ознаками, за 

місцем проведення, за терміном проведення. Сутність судово-бухгалтерської 

експертизи та її зв'язок із практикою бухгалтерського обліку. Процесуальний та 

економічний зміст СБЕ. Завдання судово-бухгалтерської експертизи. Історичні 

аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи).  

Тема 2. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінально-процесуальному 

кодексі. (Кримінальне провадження (основні терміни), презумпція невинуватості 

та забезпечення доведеності вини, учасники кримінального провадження, 

досудове розслідування, судове розслідування, експерт та спеціаліст, докази та 

доказовість в кримінальному процесі). 

Тема 3. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи  (Предмет і 

об'єкти судово-бухгалтерської експертизи. Методи, методичні прийоми і 

процедури судово-бухгалтерської експертизи.  Розрахунково-аналітичні, 

документальні, органолептичні та реалізація результатів експертиза як 

прийоми методу СБЕ. Метод документальної перевірки. Спеціальні методи 

документальної перевірки: вибіркова та суцільна перевірки. Прийоми дослідження 

окремого документа, кількох документів та прийоми відображення 

господарських операцій у бухгалтерському обліку. Методи аналізу облікових 

даних: метод відновлення кількісно-сумового обліку; метод контрольного 

зіставлення залишків; метод зворотної калькуляції). 

Тема 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи (Загальна організація 

судово-бухгалтерської експертизи в Україні. Експертні установи. Платні 

послуги, що надаються експертними установами. Оплата праці судових 

експертів. Порядок атестації судових експертів. Основні кваліфікаційні вимоги 

до судових експертів. Склад експертно-кваліфікаційної комісії. Основні завдання 

Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції. 

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта. Реєстр атестованих 
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судових експертів. Система прав і обов'язків експерта-бухгалтера. Стадії 

процесу судово-бухгалтерської експертизи: підготовча; організаційно-

методична; дослідна; узагальнення, оцінки і реалізації результатів експертизи). 

Тема 5. Підготовча та організаційно-методична стадії судово-

бухгалтерської експертизи (Підготовча стадія судово-бухгалтерської 

експертизи. Загальна схема призначення судово-бухгалтерської експертизи. 

Постанова слідчого про призначення судово-бухгалтерської експертизи. 

Взаємодія слідчого з експертом-бухгалтером. Проведення судово-бухгалтерської 

експертизи на стадії попереднього розслідування. Права обвинувачуваного в разі 

призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи. Проведення 

судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах. Методика 

проведення бухгалтерської експертизи в суді. Планування проведення судово-

бухгалтерської експертизи. План-графік проведення судово-бухгалтерської 

експертизи. Сутність інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської 

експертизи. Основними завданнями організації інформаційного забезпечення 

судово-бухгалтерської експертизи. Законодавчо-нормативне забезпечення 

процесу судово-бухгалтерської експертизи. Фактографічна інформація. 

Загальний типовий перелік документів, необхідних для забезпечення обґрунтованих 

висновків експерта-бухгалтера). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Судово-бухгалтерська експертиза основних 

фінансово-господарських операцій: методика дослідження 

Тема 6. Методика експертного дослідження грошових коштів та цінних 

паперів (Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими 

коштами в касі. Об’єкти, методичні прийоми, характерні види зловживань. 

Методика експертного дослідження операцій на рахунках у банку. Методика 

експертного дослідження операцій, пов'язаних з обігом цінних паперів). 

Тема 7. Методика експертного дослідження товарно-матеріальних 

цінностей (Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, 

малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП). Методика 

експертного дослідження операцій з матеріальними запасами. Особливості 

експертного дослідження товарних операцій у торгівлі). 

Тема 8. Методика експертного дослідження інших господарських операцій 

(Експертне дослідження операцій, пов'язаних з виробництвом та реалізацією 

продукції. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та 

виплати заробітної плати. Методика проведення судово-бухгалтерської 

експертизи фінансових результатів діяльності підприємства. Методика 

проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов'язаних із 

ухиленням від сплати податків). 

Тема 9. Узагальнення результатів судово-бухгалтерської експертизи  

(Висновок судово-бухгалтерської експертизи. Структура висновку. Методика 

складання висновку судово-бухгалтерської експертизи. Процесуальна оцінка 

висновку судово-бухгалтерської експертизи. Реалізація експертного висновку в 

судовому процесі. Механізм профілактичних заходів судово-бухгалтерської 
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експертизи). 
 

 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

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  
Організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні 

Тема 1. Судово-
бухгалтерська 
експертиза, її види та 
завдання 

7 2 2 – 3 3 7 1 1 – 5 5 

Тема 2. СБЕ в 
кримінально-
процесуальному 
кодексі 

6 2 1 

–  

3 3 5 – – – 5 5 

Тема 3. Предмет і 
метод судово-
бухгалтерської 
експертизи   

6 2 1 

– – 

3 5,5 0,5 1 

 

– – 4 

Тема 4. Організація 
судово-бухгалтерської 
експертизи 

6 1 2 
– 3 

3 6,5 0,5 1 
– 

5 5 

Тема 5. Підготовча та 
організаційно-
методична стадії 
судово-бухгалтерської 
експертизи 

7 1 2 – 3 4 6 – 1 

– 

5 5 

 
Всього змістовий 
модуль 1 

32 8 8 - 12 16 30 2 4 
 

– 20 24 

Змістовий модуль 2 

Методика дослідження судово-бухгалтерської експертизи основних фінансово-

господарських операцій 
Тема 6. Методика 
експертного 
дослідження грошових 
коштів та цінних 
паперів 

8 2 2 – 1 4 7,5 1 0,5 – 2 6 

Тема 7. Методика 
експертного 
дослідження товарно-
матеріальних 
цінностей 

7 2 2 

 

 
– 1 3 7,5 1 0,5 

 

 
– 2 6 

Тема 8. Методика 
експертного 
дослідження інших 
господарських 
операцій 

6 1 2 

 

 

– 1 3 7 1 – 

 

 

– 1 6 

Тема 9. Узагальнення 
результатів судово-
бухгалтерської 
експертизи   

7 1 2 

 

– 3 4 
 

8 
 

1 1 

 

– 5 6 

Всього змістовий модуль 2 28 6 8 – 6 14 30 4 2 – 10 24 

УСЬОГО ГОДИН 60 14 16 – 18 30 60 6 6 – 30 48 
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5. 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання» 

2 
1 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «СБЕ 

в Кримінально-процесуальному кодексі»  

1 
- 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи »   

1 
1 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Організація судово-бухгалтерської експертизи» 

2 1 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Підготовча та організаційно-методична стадії судово-

бухгалтерської експертизи» 

2 1 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Методика експертного дослідження грошових коштів та 

цінних паперів» 

2 0,5 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Методика експертного дослідження товарно-матеріальних 

цінностей» 

2 0,5 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Методика експертного дослідження інших господарських 

операцій» 

2 - 

9 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Узагальнення результатів судово-бухгалтерської експертизи» 

2 1 

ВСЬОГО 16 6 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  6 6 

2 Підготовка до практичних  занять 6 7 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  

- 
5 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
18 30 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни 30 48 
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальна робота з дисципліни «Судово-бухгалтерська еспертиза» 

передбачає виконання шести індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 1 до теми № 1 «Судово-

бухгалтерська експертиза, її види та завдання». Дослідження особливостей 

окремих видів судових експертиз. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 2 до теми № 2 «СБЕ в 

Кримінально-процесуальному кодексі». Схема кримінального провадження. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 3 до теми № 4 «Організація 

судово-бухгалтерської експертизи». Структура Закону України «Про судову 

експертизу» та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 4 до теми № 5 «Підготовча 

та організаційно-методична стадії судово-бухгалтерської експертизи». Вирішення 

ситуаційних задач. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 5 до тем № 6,7,8 «Методика 

експертного дослідження». Вирішення ситуаційного завдання. 

Індивідуальне завдання № 6 до теми 9 «Узагальнення результатів судово-

бухгалтерської експертизи». Укладання експертного висновку. 
 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

При викладанні дисципліни  використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання з окремих тем дисципліни. 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань, а також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контроль тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом заліку з 

дисципліни або на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на 

протязі семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою письмового або тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 
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допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено в таблиці 10.  

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-й семестр (9-й) 

 

Змістовий модуль 1. «Організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні» 

Робота на лекціях  1 2  3   3 6 1 1 2 

Виконання лабораторних   

робіт 
–  – –  – – –  – –  

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 5 4 12 20 2 6 10 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання заліку: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0 /9 

0 

/10 
 – –  – 1  9 10  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять   4/4 5/6   4 16  20  4  16  24 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    31 46   32    46 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

23 

 39/ 

44 
–  20  39 –   23    44 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
9/5 

15/ 

10 
 9 15    5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10/2  0 10  0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2. «Методика дослідження судово-бухгалтерська 

експертиза основних фінансово-господарських операцій» 

Робота на лекціях 1 2 4 4 8 2 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 5 4 12 20 1 3 5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

13 
–/ 

13 
– – – 1 13 13 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

11/ 

11 

11/ 

14 
2 22 22 2 22 28 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    38 50  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

22/

20 

 40/ 

50 
–  22  40 –   20     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Судово-

бухгалтерська експертиза» для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр) 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання / Укл. Г.О. 

Ткачук, Х.О. Баранюк. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 30 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів першого рівня 

вищої освіти (бакалавр) спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми 

навчання з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» / Укл.  Г.О. Ткачук – 

Одеса: ОНАХТ, 2017. – 19 с. 

3. Ткачук Г.О. Конспект лекцій з дисципліни «Судово-бухгалтерська 

експертиза» для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання / уклад. Г.О. 

Ткачук. - О.: ОНАХТ, 2017 - 70 с. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями) [Електронний 

ресурс]. – ВРУ. – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України (із змінами та 

доповненнями) [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 

3. Про судову експертизу [Електронний ресурс ]. – ВРУ. – Закон України 

від 25 лютого 1994р. N 4038-XII (із змінами та доповненнями), – Режим доступу: 

www.rada.gov.ua. 

4. Про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс ]. – Інструкція № 

53/5у від 29.12.2006р. (із змінами та доповненнями), – Режим доступу: 

www.rada.gov.ua. 

5. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 84 с. 

6. Духновська Л.М. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / Нац. 

Ун-т харч. Технологій. – Київ: НУХТ, 2012. – 143 с. 

7. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / Київ. нац.. ун-т ім.. Т. Шевченка. – 

Київ: ЦУЛ, 2008. – 454 с. 

8. Рудницький B.C. Судово-бухгалтерська експертиза економічних 

правопорушень (опорний конспект): Навчальний посібник / В.С. Рудницький, Р.Ф. 

Бруханський, П.Я. Хомин. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 304 с. 

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

В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. // Київ. нац.. ун-т ім.. Т. Шевченка. – Київ: 

ЦУЛ, 2008. – 454 с. 

10. Ткачук Г.О. Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи студентів з 
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курсу «Аудит» [Електронний ресурс] http://moodle.onaft.edu.ua/login/index.php. 

 

Допоміжна 

1. Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи студентів з курсу 

«Судово-бухгалтерська експертиза» [Електронний ресурс] / Укл. Ткачук 

Г.О. – Центр дистанційного навчання, ОНАХТ, 2018  – Режи доступу: 

http://moodle.onaft.edu.ua/login/ index.php 

2. Періодичні видання: Аудитор України, Бухгалтерський облік і аудит, Все 

про бухгалтерський облік, Економіка АПК, Державний фінансовий 

контроль,Фінанси АПК. 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

1) http:// www.rada.gov.ua  

2) http://  www.dtkt.com.ua. 

3) http:// www.liga.com.ua. 

4) http://www.glavbukh.ua 

5) http://www.vobu.com.ua 

6) http://buhgalter911.com/ 

 

http://moodle.onaft.edu.ua/login/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.glavbukh.ua/
http://www.vobu.com.ua/
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