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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ

ТА ПРАВОЗНАВСТВА

Експертна справа в Україні, як і в усьому світі, посідає надзвичайно важливе місце в суспіль-
ній практиці.

В умовах переходу до ринкових відносин виникли нові форми власності. Економічна злочин-
ність стала одним із центральних кримінологічних понять. Як свідчать статистичні дані та матеріа-
ли перевірок державних органів контролю, останнім часом спостерігається значне зростання кіль-
кості 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 обґру-
нтованості методик здійснення економічного контролю та судово-бухгалтерської експертизи.

Вивчення курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» полягає в тому, щоб дати студентам не-
обхідні 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 сту-
дент має засвоїти суть судово-бухгалтерської експертизи і судово-експертної діяльності, прикла-
дний зміст основних понять і категорій; техніку і методику методичних і технічних прийомів і
процедур судово-бухгалтерської експертизи; набути достатніх умінь і навичок проведення судо-
во-бухгалтерської експертизи. Метою вивчення курсу є також виховання у студента відповіда-
льності та додержання ним, як майбутнім судовим експертом, прав і обов’язків, установлених
для цієї категорії спеціалістів чинним законодавством України.

Судово-бухгалтерська експертиза включає принципи організації проведення судово-
експертних досліджень, форми і види судових експертиз, характеристику і методичні прийоми
проведення дослідження експертом-бухгалтером основних фінансово-господарських операцій у
різних галузях економіки.

Завданням вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» є оволодіння студентами
організаційними і методичними способами попередження правопорушень підприємцями, до-
тримання законодавства у бухгалтерському обліку у відображенні господарських операцій, за-
кріплення відповідальності й виявлення осіб та організацій, які повинні відшкодувати збитки,
складання відповідних висновків для правоохоронних органів під час вирішення цивільних, гос-
подарських і кримінальних справ. В умовах ринкової економіки, коли економічні відносини ви-
рішуються на підставі законів і нормативно-правових актів, значення судово-бухгалтерської екс-
пертизи зростає, отже важливо навчити студентів застосовувати набуті знання правових і
економічних дисциплін у їхній подальшій професійній діяльності.

Організація та методика проведення судово-бухгалтерської експертизи є досить складним і
відповідальним процесом, оскільки вимагає від суб’єкта контролю, окрім ґрунтовних професій-
них знань, обізнаності у суміжних науках.

Студенти, вивчаючи дану дисципліну, мають оволодіти знаннями з економіки підприємств,
макро- та мікроекономіки, правознавства, фінансів, фінансового, управлінського, податкового
обліків, економічного аналізу, аудиту, державного фінансового контролю, ревізії, законодавства
з питань економічної діяльності підприємства та ін.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Впровадження науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі реалізує державну
політику в галузі освіти, що спрямована на створення оптимальних умов для розвитку творчої
самореалізації майбутніх фахівців. На кафедрі обліку підприємницької діяльності є всі умови,




