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МЕТОДИКА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

У статті розглянуто питання сутності судової експертизи та досліджено 
особливості судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції. 
Наведено основні о б ’єкти дослідження, особливості методики проведення судово- 
економічної експертизи операцій з виробництва продукції.

Ключові слова: судово-економічна експертиза, нормативно-правове
регулювання, методика дослідження, виробництво продукції

МЕТОДИКА СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ

В статье рассмотрены вопросы сущности судебной экспертизы и 
исследованы особенности судебно-экономической экспертизы операций по 
производству продукции. Приведены основные объекты исследования, особенности 
методики проведения судебно-экономической экспертизы операций по производству 
продукции.

Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, нормативно-правовое 
регулирование, методика исследования, производство продукции

METHODS OF LEGAL ECONOMIC EXPERTISE OF 
OPERATIONS FROM PRODUCTION OF PRODUCTION

The article deals with the issues o f  the essence o f  forensic examination and 
investigated the features o f  forensic economic examination o f  production operations. The 
main research objects, especially the methods o f  conducting forensic economic examination 
o f  production operations are presented.

Keywords: legal economic expertise, legal regulation, method o f  study, production

Постановка завдання. Ведення господарської діяльності 
суб’єктами господарювання нечіткість і постійні зміни норм
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законодавства сприяють скоєнню злочинів економічного характеру. 
Такі зміни повною мірою торкнулись і діючої в Україні системи 
економічного контролю, проявленням чого стало виникнення нових 
його форм. Серед зазначених форм з'явилась судово-економічна 
експертиза, яка на сьогодні зайняла важливе місце в системі контролю, 
а її результати безперечно є цінними та вагомими. Саме тому увага до 
судово-економічної експертизи в усіх аспектах її здійснення не 
зменшується. Деякі напрями судово-економічної експертизи 
потребують більш детальної уваги. До таких напрямів відноситься 
експертиза операцій з виробництва продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню питань, 
пов’язаних з організацією та методикою проведення судово- 
економічної експертизи і зокрема окремих її об’єктів, присвячено 
праці таких науковців, як: Л.В Гуцаленко, В.В. Федчишина [1], Л.Г. 
Михальчишина [2], Г.Г. Мумінова-Савіна [3], Ю.О. Ульянченко [4] та 
інші. Однак недостатньо дослідженими залишаються проблеми 
формування локальних стандартів проведення судової експертизи з 
виробництва продукції.

Постановка задачі. Мета статті -  висвітлення методики 
проведенням експертної оцінки економістом-експертом операцій з 
виробництва продукції.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України 
«Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, судова експертиза 
- це дослідження експертом на основі спеціальних знань 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про 
обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового 
розслідування чи суду [5].

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз від 08 жовтня 1998 року, судово-економічна 
експертиза поділяється на такі підвиди: бухгалтерського та
податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово- 
кредитних операцій [6].

Практичне здійснення судово-економічної експертизи операцій з 
виробництва продукції проводиться на основі локального експертного 
дослідження.

Локальний стандарт проведення судово-економічної експертизи 
операцій з виробництва продукції містить наступні складові: об’єкти 
судово-економічної експертизи, джерела інформації для проведення 
експертизи, методичні прийоми експертного дослідження, методичні
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прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи.
Об'єктами судово-економічної експертизи під час дослідження 

операцій з виробництва і реалізації продукції є [3, с. 59-61]:
- дисципліна поставок за обсягами, строками, асортиментом і 

якістю продукції;
- витрати на виробництво і реалізацію продукції;
- незавершене виробництво;
- збереження продукції під час виробництва, зберігання і 

транспортування;
- первинна документація;
- дані бухгалтерського обліку і звітності;
- нестача продукції, брак, приписки і розмір завданих збитків, 

виявлені ревізією, їх обґрунтованість, винні особи тощо.
Серед існуючих в літературі класифікацій методів судово- 

економічної експертизи досить багато авторів вважають, що слід 
виділяти загальнонаукові методи та конкретні методичні прийоми, 
останні, в свою чергу, складають три групи: розрахунково-аналітичні, 
документальні та узагальнення і реалізації результатів експертизи. 
Слід зазначити,' що до загальнонаукових методів відносять: аналіз, 
синтез, індукцію, дедукцію, аналогію, конкретизацію тощо; серед 
розрахунково-аналітичних методів виділяють економічний аналіз, 
економічно-математичні, статистичні методи; серед документальних -  
інформаційне моделювання, експертизи різних видів, дослідження 
документів тощо, а до прийомів узагальнення та реалізації експертизи 
можуть відноситись: групування нестач за періодами виявлення, 
аналітичне групування, систематизоване викладання результатів у 
висновку експерта та інші [1, с. 173].

Документальні прийоми судово-економічної експертизи 
включають такі види контролю наданих матеріалів:

—  формальну й арифметичну перевірки документів;
—  нормативно-правову оцінку відображених у документах 

господарських операцій;
—  логічний контроль об’єктивної можливості виконання 

документально оформлених господарських операцій;
—  спосіб зворотного рахунку, що ґрунтується на 

попередній експертній оцінці матеріальних витрат, з метою 
подальшого визначення (зворотним рахунком) величини



безпідставних списувань сировини та матеріалів на виробництво 
окремих видів продукції;

—  оцінку законності й обґрунтованості господарських 
операцій за даними кореспондуючих рахунків бухгалтерського обліку 
і т. п. [З, с. 61— 62].

Джерела інформації для проведення судово-економічної 
експертизи виробництва і реалізації продукції, робіт та послуг 
виділяють в розрізі нормативно-правових і фактографічних.

До нормативної інформації відносяться правові акти, що 
регулюють як проведення судово-економічної експертизи, так і 
регулюють об’єкти, що стали її предметом.

В кожному окремому випадку в залежності від галузевої 
належності підприємства, що є фігурантом у справі, експерт формує 
склад нормативних документів, які буде використано під час 
експертного дослідження. Наприклад, якщо досліджується 
сільськогосподарське підприємство, виробництво продукції якого 
специфічне, розглядаються наступні документи: Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати», Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку ЗО «Біологічні активи», Методичні 
рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції сільськогосподарських підприємств від 18.05.2001 № 132, 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів 
від 29.12.2006 р. № 1315, рекомендації щодо застосування та 
оформлення специфічної первинної документації (щоденник 
надходження сільськогосподарської продукції, реєстр документів на 
вибуття продукції, талон комбайнера, подорожній лист вантажного 
автомобіля).

Фактографічна інформація для проведення судово-економічної 
експертизи операцій з виробництва продукції міститься переважно в 
первинних документах на оприбуткування готової продукції. 
Важливим джерелом фактографічної інформації для експертного 
дослідження є регістри аналітичного і синтетичного обліку 
виробництва продукції, і звітність підприємства з її надходженню, 
зокрема, «Звіт про рух продукції». Акти ревізій та перевірок операцій, 
пов’язаних з виробництвом, та інформація правоохоронних органів 
щодо досліджуваного питання, використовуються судово- 
економічною експертизою поряд з іншими джерелами фактографічної 
інформації з метою встановлення реального обсягу заподіяних 
підприємству збитків та конкретизації міри відповідальності за
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вчинене правопорушення серед матеріально відповідальних і 
службових осіб [4, с. 5].

Використовуючи комплекс джерел нормативно-довідкової та 
фактографічної інформації, експерт-економіст за допомогою певних 
методичних прийомів експертного дослідження (розрахунково- 
аналітичних і документальних) здійснює процедуру судово- 
економічної експертизи (згідно завдань правоохоронних органів). Слід 
зазначити, що судово-економічна експертиза будь-якого конкретного 
питання з виробництва продукції починається з застосування двох 
найбільш загальних методичних прийомів експертного дослідження: 
інформаційного .моделювання та нормативно-правового регулювання.

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів 
судово-економічної експертизи виробництва практично не 
відрізняються від інших методик узагальнення. За аналогічною 
схемою експерт-економіст після проведеного дослідження узагальнює 
його результати, відображає їх у висновку експертизи.

Складений за результатами експертного дослідження висновок 
підписує експерт, який проводив судово-економічну експертизу. 
Обов’язковим є засвідчення висновку печаткою експертної установи 
або підприємницької структури (аудиторської фірми), де працює 
експерт. Для недопущення фальсифікації окремих сторінок тексту 
висновку експерту-бухгалтеру необхідно підписувати кожну його 
сторінку та додатки до нього [4, с. 6].

Найбільш типові порушеннями в операціях виробництва та 
реалізації продукції: утворення необлікованих резервів (лишків) 
сировини та матеріалів на виробництві; випуск та реалізація 
необлікованої готової продукції; нестача та псування товарно- 
матеріальних цінностей на виробництві.

Висновки. Таким чином, основним завданням експерта- 
бухгалтера під час дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом 
та реалізацією продукції є вибір найбільш ефективних і доцільних 
методів, які дозволять провести експертне дослідження найбільш 
повно та надати об’єктивні висновки.
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