АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА»
Внутрішнім фактором розвитку економіки України при переході до
ринкових відносин є створення численних непідготовлених до умов
ринкової економіки господарських формувань. Росте економічна
злочинність, звідси постають нові завдання, які повинні вирішувати
спеціалісти з судово-бухгалтерської експертизи. В умовах розбудови країни
та в процесі створення правової держави виникає необхідність розкриття
економічних злочинів, а це вимагає глибоких професійних знань з
управління виробництвом, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки,
високого інтелектуального потенціалу. Виробнича й професійна діяльність
бухгалтерів-експертів
передбачає
уміле
використання
даних
бухгалтерського та податкового обліку для ефективного виявлення
економічних злочинів у народному господарстві.
Судово-бухгалтерська експертиза є найважливішою частиною системи
правосуддя в країні. Усі питання, як потрібно вирішувати в системі
правосуддя також торкаються бухгалтерського і податкового обліку,
фінансово-економічних сфер.
В бухгалтерській експертизі одночасно поєднуються три види
експертиз:
дослідження документів бухгалтерського обліку, дослідження
фінансово-кредитних операцій і дослідження економічної діяльності
підприємств, завдяки чому бухгалтерська експертиза виконує три
самостійні функції: інформаційну, контрольну і аналітичну.
Без даних бухгалтерської експертизи важко дати об'єктивну оцінку
стану і результатам господарської діяльності підприємства, висновкам
інших контролюючих органів про цю ж діяльність. Тому бухгалтерська
експертиза в правовому полі є найбільш важливою і необхідною
дисципліною при винесені справедливих рішень суддями, постанов
слідчими та працівниками прокуратури.
Мета навчальної дисципліни є: набуття студентами теоретичних
знань про процесуальні основи судової експертизи та формування
практичних навичок у проведенні експертного дослідження і надання
висновку експертом- економістом (бухгалтером).
Завдання навчальної дисципліни є:
- ознайомлення студентів з порядком призначення та проведення
судових експертиз;
- формування у них комплексного підходу до аналізу явищ фінансовогосподарської діяльності;
- поєднання отриманих теоретичних знань з практичними навиками та
уміннями, застосовувати спеціальні методи в судово-економічній

(бухгалтерській експертизі);
- розробка системи методів, прийомів, способів по виявленню
економічних злочинів, в різних установах з метою більш ефективного
управління бюджетними ресурсами, зміцнення податкової дисципліни в
Україні;
- впровадження сучасних технічних прийомів і форм про ведення
судово-бухгалтерських експертиз, їх систематичне якісне поліпшення у
відповідності з вимогами законодавства країни; узагальнення і аналіз
досвіду про ведення судово-бухгалтерських експертиз та посилення
їх ролі в зменшенні економічних злочинів.
Вимоги до знань і вмінь студентів, набутих внаслідок вивчення
дисципліни. В результаті вивчення дисципліни спеціаліст з обліку та
оподаткування повинен:
Знати:
теоретичні основи, принципи сучасної організації бухгалтерської
експертизи на підприємствах, техніку ведення бухгалтерського обліку
підприємства; типовий план рахунків; типову первинну документацію;
прогресивні форми і методи бухгалтерської експертиз; типову
кореспонденцію рахунків по найбільш важливих господарських операціях,
організацію систематичного і аналітичного обліку, склад і зміст
бухгалтерської звітності підприємств; типові регістри журнально-ордерної
і автоматизованої машинно-орієнтованої форми та інших форм
бухгалтерського обліку; комп'ютерні технології ведення бухгалтерського
обліку.
Вміти:
оцінити стан бухгалтерського обліку підприємства будь-якої
форми власності;
організувати правильну і раціональну побудову бухгалтерської
експертизи;
здійснити перевірку бухгалтерських документів економічної
діяльності підприємств, фінансово-кредитних операцій у відповідності з
сучасними вимогами організації та порядку проведення бухгалтерських
експертиз в суворій відповідальності з встановленими правилами,
прийомами, методами чинного законодавства України, які регулюють
діяльність по проведенню судово- бухгалтерських експертиз з широким
використанням обчислювальної техніки, комп'ютерних технологій;
використовувати економічну інформацію для викриття економічних
злочинів в народному господарстві.

