
 

Дисципліна Судові  експертизи в оподаткуванні 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Курс 4 

Обсяг 4,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Судові  експертизи в 

оподаткуванні» 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 Судово-економічна експертиза як процесуальна форма ефективної 

протидії правопорушенням в сфері оподаткування; Необхідність 

використання спеціальних знань експерта при розслідуванні 

правопорушень у сфері оподаткування; Інформаційне та 

нормативно-правове забезпечення економічної експертизи 

податкових правопорушень; Особливості проведення судово-

економічної експертизи при виявленні та розслідуванні 

правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків; 

Організація проведення судово-економічної експертизи 

податкових правопорушень. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення та вміле застосовування знань з теорії економічної 

експертизи на практиці разом із сучасними формами і методами 

судово-економічної експертизи для попередження і ліквідації 

порушень і недоліків, виявлення резервів; ефективного 

використання закріплених ресурсів: кваліфіковано оформляти 

результати економічної експертизи 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Володіти знаннями щодо сутності обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування в обсязі, необхідному для застосовування 

економіко-математичних методів.  

2. Володіти практичними навиками з обліку і оподаткування в 

господарській діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності  

3. Володіти знаннями бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору 

системи оподаткування та формування звітності на 

підприємствах. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

1. Здатність до засвоєння сучасних економічних знань.  

2. Здатність до абстрактного мислення.  

3. Здатність до оброблення та аналізу внутрішніх і зовнішніх 

джерел інформації.  

4. Здатність до командної роботи.. 



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, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


