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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни – це нормативний документ, що 
є складовою державного стандарту освіти.

Бухгалтерська експертиза – це дослідження фінансово-госпо-
дарської діяльності суб’єкта господарювання, яке в межах чинного 
законодавства здійснюється особою, котра володіє спеціальними 
знаннями в галузі бухгалтерського обліку (експертом-бухгалтером), 
з метою надання висновку стосовно кола питань, поставлених орга-
нами дізнання, досудового слідства чи суду.   При проведенні дослід-
ження, поряд з іншими, використовуються методи документальної 
перевірки та співставлення. За допомогою методу документальної 
перевірки перевіряється повнота та правильність заповнення рекві-
зитів та відповідність оформлення документа вимогам чинного зако-
нодавства.   

Мета дисципліни “Бухгалтерська експертиза” – дати студентам 
теоретичні знання та сформувати практичні навички поглибленої 
перевірки правильності оформлення документів, співставлення 
даних бухгалтерських регістрів із даними первинних документів,  
відповідності оформлення господарських та фінансових операцій ви-
могам чинного законодавства.

Опанування курсом “Бухгалтерська експертиза” сприяє форму-
ванню у студентів навичок виявлення і боротьби з правопорушення-
ми у фінансово-господарській сфері діяльності підприємств (уста-
нов, організацій).

Під час вивчення дисципліни студенти повинні виконати наступ-
ні завдання:

• засвоїти теоретичні положення, порядок організації і проведен-
ня бухгалтерської експертизи;

• опанувати методичні прийоми бухгалтерської експертизи;
• ознайомитися з роботою  правоохоронних органів та судів;
• виконати практичні завдання з проведення бухгалтерської екс-

пертизи;
• ознайомитися з нормативно-правовою базою, яка регулює поря-

док організації та проведення бухгалтерської експертизи.
Змістові модулі:
1. Теоретико-організаційні аспекти  бухгалтерської експертизи;
2. Методика дослідження бухгалтерською експертизою основних 

статей активу та пасиву балансу;
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3. Методика дослідження бухгалтерською експертизою фінансо-
вих результатів діяльності підприємства.

Перший модуль передбачає вивчення сутності експертної діяль-
ності, значення та роль бухгалтерської експертизи; прикладний зміст 
основних понять і категорій; техніку і методику основних методич-
них та технічних прийомів і процедур бухгалтерської експертизи; 
права та обов’язки експерта-бухгалтера, встановлених для цієї кате-
горії спеціалістів чинним законодавством України.

Другий модуль передбачає розкриття методики дослідження бух-
галтерською експертизою основних статей активу і пасиву балансу у 
різних галузях економіки, формування умінь та навичок проведення 
бухгалтерської експертизи.

Третій модуль передбачає експертне дослідження фінансово-гос-
подарських результатів діяльності підприємства для виявлення злов-
живань у сфері податкових відносин та надання рекомендацій для їх 
усунення і недопущення у майбутньому.

В умовах інтенсивного розвитку економіки України, переходу до 
ринкових відносин, зміни форм власності та реформування судово-
правової системи держави, у юридичних та фізичних осіб зростає 
потреба у кваліфікованій юридичній допомозі. Це зумовлює необ-
хідність оволодіння  не тільки правовою освітою, а й спеціальними 
знаннями з макро- та мікроекономіки, бухгалтерського та податково-
го обліку, економічного аналізу , ревізії і аудиту та , зокрема, з такої 
важливої дисципліни як бухгалтерська експертиза.

Вивчення дисципліни “Бухгалтерська експертиза” є необхідною 
складовою у підготовці економістів вищої кваліфікації, фахівців із 
бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів, банківської справи, пра-
вознавства та інших.

Вся організація навчального процесу повинна стимулювати сту-
дентів навчатися сумлінно і систематично.

Відповідно до вимог навчального процесу в МАУП існує система 
поточного і підсумкового контролю для об’єктивної оцінки і перевір-
ки рівня якісного засвоєння знань студентами.

У процесі вивчення курсу “Бухгалтерська експертиза” поточний 
контроль знань здійснюється протягом семестру за такими напряма-
ми:

• оцінка рівня систематичної і активної роботи студента на семі-
нарських і практичних заняттях;

• оцінювання виконання завдань для самостійного опрацювання 
студентом .

Ступінь засвоєння курсу в цілому здійснюється шляхом підсум-
кового контролю ( складання заліку чи іспиту).

Допуск до заліку чи іспиту отримують студенти, які не мали про-
пусків лекційних і практичних занять і незадовільних оцінок поточно-
го контролю протягом семестру або пересклали свою заборгованість.

Іспит проводиться в усній або письмовій формі на основі екзаме-
наційних білетів, затверджених кафедрою. 

Залік проводиться на підставі поточного і підсумкового оцінюван-
ня в усній або письмовій формі.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА”

№ 
п/п

Назва змістового модуля та теми

І. Змістовий модуль 1.Теоретико-організаційні аспекти бух-
галтерської експертизи.

Тема 1. Значення та роль бухгалтерської експертизи

Тема 2. Підготовка та оформлення матеріалів при досудово-
му слідстві для проведення бухгалтерської експертизи

Тема 3. Порядок призначення та проведення бухгалтерської 
експертизи

Тема 4. Правовий статус експерта-бухгалтера

Тема 5. Інформаційне забезпечення бухгалтерської експер-
тизи

Тема 6. Організація дослідження та оформлення результатів 
бухгалтерської експертизи

Тема 7. Методика визначення розміру втраченої вигоди при 
проведенні експертизи.
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ІІ. Змістовий модуль 2. Методика дослідження бухгал-
терською експертизою основних статей активу і паси-
ву балансу

Тема 8. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
основних засобів, нематеріальних активів і товарно-ма-
теріальних цінностей

Тема 9. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій з грошовими коштами

Тема 10. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій з нарахування та виплати заробітної плати

Тема 11. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів

Тема12. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Тема 13. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
кредитно-фінансових операцій

ІІІ. Змістовий модуль 3. Методика дослідження бухгал-
терською експертизою фінансових результатів діяль-
ності підприємства

Тема 14. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
фінансового стану підприємства

Тема 15. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
при виявленні і розслідуванні податкових правопору-
шень

Разом годин: 144

ЗМІСТ 
дисципліни  

“БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА”

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні аспекти  
бухгалтерської експертизи

Тема 1. Значення та роль бухгалтерської експертизи

Поняття бухгалтерської експертизи. Завдання, предмет та методи 
бухгалтерської експертизи. Класифікація судових експертиз за вида-
ми та процесуальними ознаками.  

Література: [1—18; 38; 56]

Тема 2. Підготовка та оформлення матеріалів при 
досудовому  слідстві для проведення бухгалтерської 
експертизи

Визначення кола матеріалів, що надаються на дослідження екс-
перту-бухгалтеру. Участь експерта-бухгалтера на етапі досудового 
слідства. Відмінність дослідження спеціаліста від висновку експерта-
бухгалтера. Порядок оформлення клопотання експертом-бухгалте-
ром про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення 
дослідження. Повідомлення про неможливість надання висновку як 
процесуальний документ.

Література: [1—16; 18]

Тема 3. Порядок призначення та проведення бухгалтерської 
експертизи

Умови призначення експертизи. Структура постанови (ухвали) 
про призначення  бухгалтерської експертизи. Порядок проведення 
експертизи в експертній установі та окремим експертом. Вимоги до 
формулювання питань, які виносяться на вирішення експертизи.

Література: [1—16; 18; 38; 56]
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Тема 4. Правовий статус експерта 

Суб’єкти судово-експертної діяльності, системні зв’язки між 
ними, особливості експертної діяльності, професійні якості судового 
експерта. Правовий статус: державного судового експерта, судового 
експерта — співробітника не експертної установи, приватного судо-
вого експерта. Права, обов’язки та відповідальність судового експер-
та. Взаємодія суб’єктів при проведенні судової експертизи.

Література: [1—16; 18; 38; 56]

Тема 5. Інформаційне забезпечення бухгалтерської 
експертизи

Поняття економічної інформації, її класифікація. Порядок підго-
товки матеріалів для проведення бухгалтерської експертизи. Визна-

чення кола матеріалів, що надаються експертові для дослідження. 
Література: [1—18; 38; 56]

Тема 6. Організація дослідження та оформлення результатів 
бухгалтерської експертизи

Висновок бухгалтерської експертизи. Структура та зміст виснов-
ку бухгалтерської експертизи. Сутність вимог, що пред’являються до 
висновку бухгалтерської експертизи. Особливості оформлення ре-
зультатів при проведенні повторної, комісійної та комплексної судо-
вої експертизи. Оцінка висновку експерта-бухгалтера.

Література: [1—18; 38; 56]

Тема 7. Методика визначення розміру втраченої вигоди при 
проведенні експертизи

Поняття втраченої вигоди.  Характеристика чинників, які приз-
водять до втрати доходу підприємством. Умови, за яких проводиться 
розрахунок втраченої вигоди при проведенні бухгалтерської експер-
тизи. Методи розрахунку втраченої вигоди.

Література: [1—18; 38; 49; 56] 

Змістовий модуль 2. Методика дослідження бухгалтерською 
експертизою основних фінансово-господарських 

операцій 

Тема 8. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
основних засобів, нематеріальних активів і товарно-
матеріальних цінностей

Основні положення П(С)БО 7 “Основні засоби” Інструкції по ін-
вентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Експерти-
за господарських операцій, пов’язаних з використанням основних 
засобів. Перевірка фактичної наявності та збереження основних за-
собів. Перевірка використання основних засобів. Використання да-
них податкового обліку основних засобів і нематеріальних активів.

Експертне дослідження операцій з інвестиціями.
Методика проведення судово-бухгалтерських експертиз ма-

теріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
Література: [1—18; 31; 46; 53; 54; 58]

Тема 9. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій з грошовими коштами

Експертне дослідження операцій з коштами в касі та на рахунках 
в банках. Перевірка операцій по розрахункових рахунках. Перевірка 
дотримання правил збереження грошових коштів в установах банку 
і ведення касових операцій. Бухгалтерська експертиза використання 
касової готівки за цільовим призначенням. Перевірка розрахунків з 
підзвітними особами. Найхарактерніші види зловживань.

Використання облікових документів при виявленні та розсліду-
ванні економічних злочинів.

Література: [1—18; 31; 36; 38; 50; 53; 57; 63; 69]

Тема 10. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій з нарахування та виплати заробітної плати

Основні економічні, правові й організаційні положення щодо оп-
лати праці й утримань із заробітної плати. Основні джерела інфор-
мації.
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Перевірка штатів, ставок заробітної плати, фонду оплати праці та 
розрахунків з працівниками.

Література: [1—18; 29; 31; 36; 40—44]

Тема 11. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів

Особливості бухгалтерської експертизи операцій з цінними папе-
рами. Нормативно-правове регулювання випуску та обігу цінних па-
перів у сфері підприємницької діяльності. Основні завдання бухгал-
терської експертизи з операцій з цінними паперами. Характеристика 
економічних злочинів, пов’язаних з емісією та обігом цінних паперів.

Література: [1—18; 41; 45; 50; 51; 53; 63; 66; 69]

Тема 12. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Експерт-
не дослідження валютних операцій.

Характеристика економічних злочинів у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Митні злочини.

Література: [1—18; 24; 28; 32; 37; 38; 50—53; 60; 63]

Тема 13. Методика проведення судово-економічної 
експертизи кредитно-фінансових операцій

Експертне дослідження операцій з дебіторською заборгованістю, 
операцій зобов’язань і забезпечень. Експертне дослідження орендних 
операцій.

Експертне дослідження кредитних операцій. Види зобов’язань та 
їх характеристика. Характеристика кредитно-фінансових злочинів.

Література: [1—18; 31; 50; 51; 53; 56; 63; 68; 69]

Змістовий модуль 3. Методика дослідження бухгалтерською 
експертизою фінансових результатів діяльності 

підприємства

Тема 14. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
фінансового стану підприємства

Експертне дослідження операцій з доходами та фінансовими ре-
зультатами діяльності господарюючих суб’єктів. Бухгалтерська ек-
спертиза взаємозв’язку видів діяльності і визначення фінансових 
результатів. Експертне дослідження виробництва, витрат на вироб-
ництво та управління.

Література: [1—18; 31; 47; 49—51; 53; 63; 68; 69]

Тема 15. Методика проведення бухгалтерської експертизи 
при виявленні і розслідуванні податкових 
правопорушень

Експертне дослідження податкової звітності та бухгалтерської 
фінансової звітності. Експертне дослідження способів ухилення від 
сплати податків.

Експертне дослідження шляхів приховування валового доходу та 
ухилення від сплати податку на прибуток.

Експертне дослідження операцій з ухилення від сплати інших 
видів податків.

Характеристика податкових злочинів.
Література: [1—18; 24; 30; 31; 33—35; 38; 39; 44; 48; 51—53; 55; 62; 

63; 69]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з курсу 
“Бухгалтерська експертиза”, набути навичок роботи з різними джере-
лами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, 
та вирішення завдань щодо методики дослідження судово-бухгал-
терською експертизою основних фінансово-господарських операцій. 

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану 
за одним з наведених варіантів завдань, який студент вибирає за дво-
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ма останніми цифрами номера своєї залікової книжки згідно з нижче 
наведеною таблицею.

Номери  
завдань

1 2 3 4 5 ...... 25

Останні дві 
цифри номе-
ра залікової 
книжки

01 02 03 04 05 ....... 25

26 27 28 29 30 ........ 50

51 52 53 54 55 ........ 75

76 77 78 79 80 ........ 00

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці 
контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна 
робота повертається студенту без рецензування.

 На початку роботи необхідно навести номер варіанта.
У контрольній роботі потрібно стисло викласти відповіді на пи-

тання, роботу необхідно побудувати так, щоб питання разом з від-
повідями були відокремлені одне від одного .

У процесі виконання контрольної роботи з першого та другого пи-
тання студенти повинні опрацювати спеціальну наукову літературу, 
що розкриває економічну сутність та загальнотеоретичне уявлення 
про  проблему. При підготовці  третього питання опрацьовуються під-
ручники та навчальні посібники, що послідовно та систематизовано 
розкривають методологію, методику і процедури дослідження судо-
во-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських 
операцій. 

При виконанні контрольної роботи студенти зобов’язані пока-
зати як вміння використовувати набуті спеціальні знання з бухгал-
терського обліку, аудиту, експертизи та аналізу державного бюджету, 
так і досвід роботи з чинними  законодавчими та іншими норматив-
но-правовими актами України з фінансово-економічних питань.

Контрольна робота має бути розбірливо написана студентом влас-
норучно чи набрана на комп’ютері без помилок та виправлень. Сту-
дент виконує контрольну роботу українською мовою.

Загальний обсяг контрольної роботи, без урахування списку ви-
користаних літературних джерел і додатків, не повинен перевищува-
ти 15 сторінок.

Робота оформлюється на аркушах білого паперу формату А4. 
Сторінка контрольної роботи повинна мати поля: ліве, верхнє та 
нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Всі сторінки контрольної роботи до останньої нумеруються. Пер-
шою сторінкою вважається титульна, вона не нумерується. Загальна 
нумерація роботи починається з наступної сторінки,  на якій ставить-
ся номер “2”. Порядковий номер сторінки проставляється у правому 
верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Наприкінці роботи наводиться перелік літературно-довідкових 
джерел з обов’язковим включенням до нього законодавчих актів, 
нормативно-інструктивних документів і спеціальної літератури, про-
ставляється дата завершення роботи та особистий підпис студента.

Роботу оформлюють в м’якій обкладинці і брошурують так, щоб 
вона не травмувала руки та ін.

Після перевірки контрольної роботи викладачем для студентів-за-
очників контрольна робота оцінюється  “зараховано” або “не зарахо-
вано”.

Для студентів денної форми навчання контрольна робота оці-
нюється за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовіль-
но”, “незадовільно”).

• Оцінка “відмінно” виставляється за умови правильної письмо-
вої відповіді на всі питання.

• Оцінка “добре” – за  неповні відповіді на питання завдання.
• Оцінка “задовільно” – у разі відсутності  відповіді на одне із пи-

тань завдання.
• Оцінка “незадовільно” – у разі відсутності  відповіді на два пи-

тання завдання. 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіанти 1
1. Структура і зміст висновку бухгалтера-експерта.
2. Експертне дослідження операцій з виробничими запасами.
3. Напрямки перевірки документів при інвентаризації.
Варіанти 2
1. Види доказів, які використовуються у розслідуванні  економіч-

них злочинів.
2. Експертне дослідження операцій з дебіторської заборгованості.
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3. Оцінка висновку бухгалтера –експерта слідчим і адвокатом.
Варіанти 3
1. Організація бухгалтерської експертизи.
2. Експертне дослідження операцій щодо зобов’язань та забезпе-

чень.
3. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів.
Варіанти 4
1. Інформаційне забезпечення бухгалтерської експертизи в розрізі 

стадій її процесу.
2. Експертне дослідження способів ухиляння від сплати податків.
3. Класифікація інформації, яку використовують при проведенні 

бухгалтерських експертиз.
Варіанти 5
1. Постанова про призначення бухгалтерської експертизи та її 

структура.
2. Інформаційне забезпечення бухгалтерської експертизи в розрізі 

стадій її  процесу.
3. Експертне дослідження операцій з прибутком та його вико-

ристанням.
Варіанти 6
1. Характеристика підготовчої стадії проведення бухгалтерської 

експертизи.
2. Експертне дослідження операцій з інвестування.
3. Класифікація бухгалтерських документів, що досліджуються 

експертизою.
Варіанти 7
1.Правові підстави призначення та проведення судових експер-

тиз.
2.Експертне дослідження операцій з витратами на виробництво та 

витратами на управління.
3.Бухгалтерські документи: за призначенням, за порядком скла-

дання, за охопленням операцій, за місцем і технікою складання.
Варіанти 8
1. Спільні риси бухгалтерської експертизи, аудиту, ревізії.
2. Процедура вилучення документів на підприємстві.
3. Експертне дослідження операцій з основними засобами.
Варіанти 9
1. Відміності судово-бухгалтерської експертизи від аудиту та 

ревізії.

2. Експертне дослідження операцій з оплати праці і обов’язковими 
відрахуваннями на соціальні заходи.

3. Вимоги до бухгалтерських документів.
Варіанти 10
1. Метотика складання висновку експерта-бухгалтера.
2. Експертне дослідження операцій з власним капіталом.
3. Процедура вилучення документів на підприємстві. Види недоб-

роякісних документів.
Варіанти 11
1. Види та форми контролю. Відмінності бухгалтерської експер-

тизи від аудиту.
2. Експертне дослідження операцій з оподаткування.
3. План рахунків бухгалтерського обліку, його побудова та призна-

чення.
Варіанти 12
1. Додаткова та повторна бухгалтерська експертиза.
2. Експертне дослідження орендних операцій.
3. Права і обов’язки  експерта-бухгалтера.
Варіанти 13
1. Бухгалтер-експерт як суб’єкт експертної діяльності.
2. Експертне дослідження операцій з доходами та фінансовими 

результатами.
3. Характеристика організаційно-методичної стадії проведення 

бухгалтерської експертизи.
Варіанти 14
1. Експертна профілактика правопорушень у сфері економіки.
2. Експертне дослідження формування бухгалтерської фінансової 

звітності.
3. Види недоброякісних документів.
Варіанти 15
1. Класифікація судових експертиз.
2. Експертне дослідження операцій з готовою продукцією та її ре-

алізацією.
3. Характеристика стадії узагальнення, оцінки і реалізації резуль-

татів проведення бухгалтерської експертизи.
Варіанти 16
1. Поняття бухгалтерської експертизи.
2. Експертиза організації бухгалтерського обліку в Україні.
3. Обов`язки і відповідальність експерта-бухгалтера.
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Варіанти 17
1. Завдання бухгалтерської експертизи.
2. Експертне дослідження операцій з коштами в касах і на рахун-

ках у банках.
3. Характеристика дослідої стадії проведення бухгалтерської екс-

пертизи.
Варіанти 18
1. Предмет бухгалтерської експертизи.
2. Експертне дослідження операцій з нематеріальними активами.
3. Висновок бухгалтера-експерта як доказ у справі, що знаходить-

ся у провадженні правоохоронних органів.
Варіанти 19
1. Додаткова та повторна судово-бухгалтерська експертиза.
2. Об`єкти бухгалтерської експертизи.
3. Експертне дослідження кредитних операцій. 
Варіанти 20
1. Процес бухгалтерської експертизи та його стадії.
2. Експертиза  облікової політики підприємства.
3. Господарські процеси та порядок відображення їх в обліку.
Варіанти 21
1. Структура і зміст висновку бухгалтера-експерта.
2. Експертне дослідження справляння  обов’язкових платежів та 

місцевих податків та зборів.
3. Систематизація облікової інформації і документів.
Варіанти 22
1. Розрахунково-аналітичні прийоми дослідження господарської 

діяльності.
2. Експертиза організаційно-правових основ підприємницької діяль-

ності.
3. Експертиза формування облікової політики підприємства.
Варіанти 23
1. Документальні методи дослідження облікових даних.
2. Експертне дослідження валютних операцій.
3. Порядок використання експертами-бухгалтерами свідчень у 

розгляді господарських суперечок.
Варіанти 24
1. Частково наукові методи дослідження господарської діяльності.
2. Експертне дослідження розрахунків із підзвітними особами.

3. Експертне дослідження організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві.

Варіанти 25
1. Загальнонаукові методи дослідження господарської діяльності.
2. Експертне дослідження кредитних операцій.
3. Бухгалтер-експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Бухгалтерська експертиза як складова державного фінансового 
контролю.

 2. Організація бухгалтерської експертизи в Україні.
 3. Правові підстави призначення і проведення судових експертиз.
 4. Класифікація судових експертиз.
 5. Особливості призначення бухгалтерської експертизи у справах 

про адміністративні правопорушення.
 6. Особливості призначення бухгалтерської експертизи у госпо-

дарському провадженні.
 7. Особливості призначення бухгалтерської експертизи у цивільно-

му провадженні.
 8. Особливості призначення бухгалтерської експертизи при здійс-

ненні виконавчих дій.
 9. Предмет бухгалтерської експертизи.
 10. Взаємозв’язок бухгалтерської експертизи та ревізії.
 11. Об’єкти бухгалтерської експертизи та їх класифікація.
 12. Завдання бухгалтерської експертизи.
 13. Метод бухгалтерської експертизи та його складові.
 14. Використання загальних методичних прийомів у бухгалтерській 

експертизі.
 15. Спеціальні методичні прийоми бухгалтерської експертизи.
 16. Процес бухгалтерської експертизи як системне дослідження гос-

подарських процесів.
 17. Стадії процесу бухгалтерської експертизи.
 18. Характеристика підготовчої стадії бухгалтерської експертизи.
 19. Характеристика організаційно-методичної стадії бухгалтерської 

експертизи.
 20. Характеристика стадії узагальнення результатів бухгалтерської 

експертизи.
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 21. Характеристика стадії реалізації результатів бухгалтерської екс-
пертизи.

 22. Особливості призначення бухгалтерської експертизи на стадії до-
судового слідства.

 23. Регламентація та порядок призначення бухгалтерської експерти-
зи.

 24. Постанова про призначення бухгалтерської експертизи та її 
структура.

 25. Планування процесу бухгалтерської експертизи.
 26. Об’єкти бухгалтерської експертизи.
 27. Джерела інформації при проведенні бухгалтерської експертизи.
 28. Бухгалтерська експертиза як науковий метод збирання доказів на 

стадії досудового слідства та судового розгляду.
 29. Процесуально-правовий та фінансово-господарський зміст бух-

галтерської експертизи.
 30. Основні положення Закону України „Про судову експертизу”.
 31. Експерт-бухгалтер як суб’єкт експертної діяльності.
 32. Права, обов’язки, відповідальність експерта-бухгалтера.
 33. Особливості проведення експертиз в умовах ведення бухгал-

терського обліку з використанням ПЕОМ.
 34. Зміст дослідної стадії експертизи.
 35. Процедури бухгалтерської експертизи та їх застосування в екс-

пертному дослідженні.
 36. Особливості економічної інформації.
 37. Поняття господарського обліку та його складових.
 38. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
 39. Використання бухгалтерських документів при виявленні та роз-

слідуванні економічних злочинів.
 40. Вимоги до формування документів.
 41. Класифікація документів.
 42. Первинні облікові документи при проведенні бухгалтерської екс-

пертизи.
 43. Облікові регістри при проведенні бухгалтерської експертизи.
 44. Зустрічна перевірка при дослідженні документів.
 45. Взаємний контроль операцій відображених у  первинних доку-

ментах, облікових регістрах і формах звітності.
 46. Поняття інвентаризації та її етапи. Робота інвентаризаційної ко-

місії.
 47. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах.

 48. Класифікація господарських засобів та джерел їх формування.
 49. Бухгалтерський баланс, його зміст та будова.
 50. Значення баланса в забезпеченні інформації, необхідної для кон-

тролю.
 51. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова.
 52. Форми фінансової звітності при проведенні бухгалтерської екс-

пертизи.
 53. Складання переліку матеріалів, що надсилаються на дослідження 

експерту-бухгалтеру.
 54. Вимоги до експертного дослідження.
 55. Види аналізу господарської діяльності.
 56. Методи дослідження облікових даних.
 57. Бухгалтерська експертиза достовірності бухгалтерського обліку.
 58. Основні положення Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз.
 59. Основні положення Науково-методичних рекомендацій з питань 

підготовки та призначення судових експертиз.
 60. Види доказів, які використовуються при розслідуванні економіч-

них правопорушень.
 61. Порядок використання експертами-бухгалтерами свідчень обви-

нувачених та свідків.
 62. Форми використання спеціальних бухгалтерських знань при роз-

слідуванні господарських правопорушень.
 63. Законодавче регулювання підприємницької діяльності.
 64. Експертне дослідження операцій з коштами в касах і на рахунках 

у банках.
 65. Експертне дослідження операцій з нематеріальними активами.
 66. Експертне дослідження операцій з виробничими запасами.
 67. Експертне дослідження операцій з оплати праці і обов’язковими 

відрахуваннями на соціальні заходи.
 68. Експертне дослідження операцій з витратами на виробництво та 

витратами на управління.
 69. Експертне дослідження операцій щодо готової продукції та її ре-

алізації.
 70. Експертне дослідження операцій щодо доходів та фінансових ре-

зультатів.
 71. Експертне дослідження операцій щодо дебіторської заборгова-

ності.
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 72. Експертне дослідження операцій щодо зобов’язань та забезпе-
чень.

 73. Експертне дослідження операцій щодо оподаткування.
 74. Експертне дослідження операцій щодо прибутку та його вико-

ристання.
 75. Експертне дослідження операцій щодо власного капіталу.
 76. Експертне дослідження формування бухгалтерської фінансової 

звітності.
 77. Експертне дослідження операцій з інвестування.
 78. Експертне дослідження операцій з цінними паперами.
 79. Експертне дослідження кредитних операцій. 
 80. Експертне дослідження орендних операцій.
 81. Ревізія за завданням і вимогою правоохоронних органів, її відмін-

ність від планової ревізії.
 82. Методика складання висновку експерта-бухгалтера.
 83. Вимоги до висновку експерта-бухгалтера.
 84. Структура і зміст висновку експерта-бухгалтера.
 85. Висновок експерта-бухгалтера як доказ.
 86. Висновок експерта-бухгалтера як процесуальний документ.
 87. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим та адвокатом.
 88. Додаткова та повторна бухгалтерська експертиза.
 89. Реалізація висновку експерта-бухгалтера в судовому процесі.
 90. Експертна профілактика правопорушень у сфері економіки.
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