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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:  
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ

Дослідження теоретико-методологічних засад судово-економічної експертизи вимагає досить детального та 
ґрунтовного підходу до висвітлення питання сутності економічних експертиз, адже в науковій літературі нині немає 
єдиної узгодженої позиції щодо цього. Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, визначено низку дискусійних 
питань ыз термінологічного визначення понятійного апарату, який використовується в практиці судово-економіч-
ної експертизи, що обґрунтовує необхідність прийняття змін до чинного законодавства. Пропонується внести зміни 
до Закону України «Про судову експертизу» в І розділ «Загальні положення», де передбачити статтю «Понятійний 
апарат судової експертизи», де необхідно подати різні визначення, в тому числі і за видами експертиз. У чинному за-
конодавстві доцільно передбачити, крім завдань, предмет та об’єкти експертиз.

Ключові слова: експертиза, судова експертиза, судово-бухгалтерська експертиза, судово-економічна експертиза, 
економічна експертиза.

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION: 
ANALYSIS OF SCIENTIFIC VIEWS

In the conditions of transformation of Ukraine's economy to the world community, there are many offenses in this area that 
cause significant damage to the development of the economic mechanism. This necessitates the operative struggle of law en-
forcement agencies with offenses in the economic sphere, which, in turn, requires a forensic economic examination. The study 
of theoretical and methodological principles of forensic economic expertise requires, first of all, a very detailed and thorough 
approach to the essence of economic expertise, because in the scientific literature, currently, there is no single agreed posi-
tion on this. The article analyzes the definitions of "examination", "forensic examination", "forensic accounting examination", 
"forensic economic examination", "economic examination". The approaches of scientists to the interpretation of the concepts 
"forensic accounting examination" and "forensic economic examination" are studied. The issue of introduction of non-judicial 
(non-conflict) economic expertise to develop and develop "Regulations on the formation, storage, use and disposal of forensic 
economic and non-judicial economic information" is considered. Taking into account the research of scientists, as well as the 
regulatory support of forensic economic expertise, the following definition is proposed. Forensic economic examination is a 
procedural action, which consists in the expert examination of accounting and tax accounting data, financial and economic 
activities, financial and credit operations, in order to form and provide an opinion on issues raised by the bodies of inquiry 
and investigation. Summing up the results of the study, a number of discussion questions were identified on the terminological 
definition of the conceptual apparatus used in the practice of forensic economic examination, which justifies the need to adopt 
changes to current legislation. It is proposed to amend the Law of Ukraine "On Forensic Examination" in Section I "General 
Provisions", which provides for the article "Conceptual apparatus of forensic examination" where it is necessary to submit vari-
ous definitions, including the types of examinations.

Keywords: examination, forensic examination, forensic accounting examination, forensic economic examination, economic 
examination.

JEL classіfіcatіon: М21, М41, М42

Постановка проблеми. В умовах трансформації 
та реформування багатьох ланок економіки виникає, 
на жаль, багато правопорушень у цій сфері, що завда-
ють суттєвої шкоди розвитку господарського меха-
нізму. Це зумовлює потребу оперативної боротьби 

правоохоронних органів із правопорушеннями у 
сферах бухгалтерського та податкового обліку, фінан-
сово-кредитного механізму, що потребує проведення 
судово-економічної експертизи, адже спори, що вини-
кають між суб’єктами господарювання, потребують 
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вирішення питань висококваліфікованими фахівцями 
в галузі судових експертиз. 

Дослідження теоретико-методологічних засад 
судово-економічної експертизи вимагає насамперед 
досить детального та ґрунтовного підходу до висвіт-
лення питання сутності економічних експертиз, адже в 
науковій літературі нині немає єдиної узгодженої пози-
ції щодо цього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретичних основ судово-економічної екс-
пертизи приділяли увагу у своїх працях велика кіль-
кість науковців, таких як: Г.Г. Мумінова-Савіна, 
М.Т. Білуха, В.Є. Швець, І.А. Волкова, А.П. Шеремет, 
Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфре-
мян, І.В. Перевозова, О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш, 
О.О. Говоруха, Ф.Ф. Бутинець, О.П. Колісник, 
Л.В. Дикань, В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко, 
С.Р. Романів, Л.А. Будник, С.І. Савченко, В.А. Єрмо-
ленко, З.Б. Литвин, В.А. Дерій, Д.І. Дема та інші. 
Однак, у багатьох авторів існують розбіжності щодо 
трактування сутності поняття «судово-економічна екс-
пертиза», її об’єкта та предмета, а також методів про-
ведення, тож існує необхідність упорядкувати та систе-
матизувати ці питання.

Метою статті. Основною метою статті є дослід-
ження та аналіз поглядів науковців щодо теоретичних 
основ судово-економічної експертизи як засобу підви-
щення ефективності практичної експертної діяльності 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Ефективні рішення 
в будь-якій сфері людської діяльності не можуть бути 
прийняті без урахування вагомої думки експертів, тобто 
кваліфікованих фахівців у відповідних галузях знань. 
Тому інститут експертів існує практично на всіх рів-
нях управління – від вирішення глобальних державних 
проблем до розв’язання повсякденних господарських 
питань. Експертизи є одним зі способів дослідження, 
за допомогою яких з’ясовуються об’єктивні обставини 
здійснення тих чи інших дій у конкретних справах. До 
числа найбільш розповсюджених судових експертиз 
відноситься судово-економічна експертиза, саме за її 
участі відбувається розслідування економічних зло-
чинів, а також розгляд господарських суперечок у суді 
або господарському суді. 

Враховуючи вищевикладене, все більшої актуаль-
ності набуває питання формування понятійного апарату 
судово-економічної експертизи, де важлива роль відво-
диться її сутності та змісту. Необхідно зазначити, що свій 

внесок у розвиток дефініцій «експертиза», «судова експер-
тиза», «судово-бухгалтерська експертиза», «судово-еко-
номічна експертиза», «економічна експертиза» зробили 
не лише науковці економічного профілю, а й юридич-
ного. Серед них варто відмітити праці таких учених, як: 
З.Б. Литвин, А.П. Шеремет, І.А. Волкова, А.М. Ужва, 
М.Ф. Базась, О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш, О.О. Говоруха, 
Ф.Ф. Бутинець, О.П. Колісник, Л.В. Дикань, В.Д. Поні-
каров, О.В. Кожушко, Г.Г. Мумінова-Савіна, М.Т. Білуха, 
В.Є. Швець, С.Р. Романів та інші. Зупинимося детальніше 
на їх підходах.

Що взагалі собою являє експертиза? У словнику 
дається таке пояснення: експертиза – розгляд, дослід-
ження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що 
потребують спеціальних знань [1]. Свої думки щодо 
сутності даного поняття висловлюють також такі нау-
ковці, як: З.Б. Литвин, А.П. Шеремет, І.А. Волкова, 
А.М. Ужва, М.Ф. Базась (табл. 1) та інші.

У найбільш загальному вигляді експертиза – це 
спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки 
стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очіку-
ється, має або може відбутися; це спосіб пізнання пев-
ної реальності тоді, коли ця реальність не піддається 
прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому 
завгодно об'єктивному дослідженню.

З погляду бухгалтерського обліку експертиза – це 
аналіз, дослідження, що проводяться залученими спеці-
алістами (експертами), експертною комісією, які завер-
шуються підготовкою та видачею акту, висновку, в окре-
мих випадках – сертифікату якості, відповідності [7].

З юридичного погляду експертиза (франц. еxspertise, 
від лат. еxspertus – досвідчений, випробуваний) – це 
вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кіль-
кісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, 
установою, організацією певного питання, явища, про-
цесу, предмету, які вимагають спеціальних знань у від-
повідній сфері суспільної діяльності [8].

Необхідно зазначити, що нині експертиза має 
досить широке застосування та практикується не лише 
в економічній діяльності, а також і в інженерії, мисте-
цтві, психології, медицині, ветеринарії, конституцій-
ному праві під час оцінки діяльності органів державної 
влади тощо.

Проведення судових експертиз є одним із методів 
дослідження та оцінки ситуації, адже під час досудо-
вого слідства, дізнання та судового розгляду карних і 
цивільних справ чинне законодавство важливу роль 
відводить науковим методам збору доказів. 

Таблиця 1
Погляди науковців на сутність поняття «експертиза»

Автори Економічний зміст поняття

Литвин З. Б. [2]
Експертиза – це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже 
відбулося, а й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тому 
разі, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню.

Шеремет А.П. [3] Експертиза – це самостійна процесуальна форма одержання нових і перевірки наявних доказів.
Волкова І.А. [4], 
Ужва А.М. [5]

Експертиза – це дослідження будь-якого питання обізнаною особою експертом (від лат. expertus – 
досвідчений).

Базась М.Ф. [6]

Експертиза є одним із способів дослідження, за допомогою яких з’ясовують об’єктивні обставини 
здійснення певних дій у конкретних справах. Експертиза є самостійною процесуальною формою 
отримання нових і перевірки (уточнення) встановлених доказів, що полягає в дослідженні експертом 
за завданням правоохоронних органів речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення 
фактичного стану і обставин, що мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Джерело: побудовано автором на основі [2–6]
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Трактування терміна «судова експертиза» представ-
лено в чинному законодавстві та в працях науковців. 
Так, відповідно до Закону України «Про судову експер-
тизу» судова експертиза визначається як дослідження 
досвідченим фахівцем-вченим, експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і про-
цесів, які містять інформацію про обставини справи, 
що перебуває у провадженні органів дізнання, попе-
реднього слідства чи суду [9]. Підтримуємо позицію 
авторів, які вважають що дане визначання має певні 
недоліки. Так, І.А. Волкова вказує на такі недоліки: 
воно не розкриває поняття «експерт»; ставить дослід-
ження експерта у залежність від початку провадження 
справи відповідних органів чи суду [4].

Погляди науковців на сутність поняття «судова екс-
пертиза» наведені у табл. 2. 

Здебільшого вони не відрізняються суттєво, і для 
них характерні такі акценти: судова експертиза – це 
дослідження, його здійснюють експерти, які володіють 
спеціальними знаннями.

Отже, судова експертиза є самостійною процесу-
альною формою отримання нових і перевірки (уточ-
нення) тих речових доказів, які вже мають правоохо-
ронні органи.

Як зазначалося раніше, судово-економічна експер-
тиза є одним із найпоширеніших видів судових експер-
тиз. Її передбачено здійснювати в разі розслідування 
економічних злочинів, для об’єктивного розгляду 
суперечок у суді, при цьому необхідно оперувати спе-
ціальними знаннями в галузі економіки. 

Необхідно зазначити, що в економічній літературі 
зустрічаються поняття «судово-бухгалтерська експер-
тиза» та «судово-економічна експертизи» (табл. 3).

Аналіз поглядів науковців на сутність понять 
«судово-бухгалтерська експертиза» та «судово-еко-
номічна експертиза» дають змогу зробити висновок, 
що окремі вчені трактують їх, як процесуальну форму 
(дію) – О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш, О.О. Говоруха, 
Ф.Ф. Бутинець, О.П. Колісник, Л.В. Дикань, В.Д. Поні-
каров, О.В. Кожушко; інші – як дослідження фінан-
сово-господарської діяльності суб’єкта господарю-
вання – І.А. Волкова, Г.Г. Мумінова-Савіна, М.Т. Білуха, 

М.Ф. Базась; інші – як процес використання спеціаль-
них знань із бухгалтерського обліку, економічного ана-
лізу та контролю – В.Є. Швець; інші – як експертне 
дослідження первинних і зведених документів бухгал-
терського обліку і звітності – Е.Р. Россінська, Н.Д. Ері-
ашвілі; інші – як дослідження експерта у галузі еко-
номіки і бухгалтерського обліку матеріальних об’єктів, 
явищ і процесів – А.М. Ужва; інші – як процесуальне 
дослідження економічних об’єктів, явищ і процесів – 
С.Р. Романів, Л.А. Будник, С.І. Саченко. 

Як бачимо, вони дещо відрізняються одне від 
одного, проте сутність від цього не змінюється.

В результаті даного аналізу представимо на рис. 1  
підходи вчених до трактування понять «судово-бухгал-
терська експертиза» та «судово-економічна експертиза».

Враховуючи дослідження вчених, а також норма-
тивне забезпечення судово-економічної експертизи, 
пропонуємо таке визначення. Судово-економічна екс-
пертиза – це процесуальна дія, що полягає в експерт-
ному дослідженні даних бухгалтерського та подат-
кового обліку, фінансово-господарської діяльності, 
фінансово-кредитних операцій, з метою формування 
та надання висновку стосовно питань, поставлених 
органами дізнання та слідства.

Необхідно зазначити також, що в економічній літе-
ратурі останнім часом вживається таке поняття, як 
«економічна експертиза». Так, на думку З.Б. Литвина, 
під економічною експертизою слід розуміти дослід-
ження, яке здійснюється через застосування спеціаль-
них знань, умінь та навичок експерта-економіста для 
досягнення визначеної мети і вирішення конкретних 
завдань, пов’язаних із веденням бухгалтерського й 
податкового обліку, фінансово-кредитними операці-
ями, фінансово-господарською діяльністю [2]. 

В.А. Дерій та Д.І. Дема оцінюють економічну екс-
пертизу як дослідження певних проблем, що виника-
ють у процесі економічної діяльності суб’єкта госпо-
дарювання і потребують кваліфікованих дій експерта 
для досягнення визначеної мети та розв’язання кон-
кретних завдань, пов’язаних із веденням фінансового 
і податкового обліку, фінансово-економічною діяль-
ністю та фінансово-кредитними операціями, а також 

Таблиця 2
Погляди науковців на сутність поняття «судова експертиза»

Автори Економічний зміст поняття

Шеремет А.П. 
[3]

Судова експертиза – це процесуальна дія, що полягає в дослідженні експертом за дорученням 
слідчого або судді матеріальних джерел доказової інформації з метою встановлення реальних 
даних та обставин, які мають значення для об’єктив' ного вирішення кримінальної справи.

Ужва А.М. 
[5]

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 дізнання, попереднього слідства чи суду.

Базась М.Ф. 
[6]

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 дізнання, досудового та судового слідства.

Головченко Л.М., 
Лозовий А.І., 

Сімакова-Єфремян Е.Б. 
[10]

Судова експертиза – це дослідження, що проводиться судовим експертом із застосуванням 
спеціальних знань на виконання завдання сторін обвинувачення й захисту, слідчого судді, суду, 
та має значення для правильного розслідування кримінального провадження, судового розгляду 
цивільної, господарської, адміністративної справи, справи про адміністративне правопорушення 
та виконавчого провадження.

Перевозова І.В. 
[11]

Судова експертиза – це різновид експертиз, що має особливий статус. Суть її визначає подібність 
до експертиз у інших сферах людської діяльності, оскільки, фактично, будь-яка експертиза – це 
дослідження, засноване на використанні спеціальних знань.

Джерело: побудовано автором на основі [3; 5; 6; 10; 11]
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Таблиця 3
Погляди науковців на сутність поняття «судово-бухгалтерська експертиза» 

Автори Економічний зміст понять

Волкова І.А. 
[4]

Судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, яке в межах чинного законодавства здійснюється особою, котра володіє 
спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку (експертом-бухгалтером), з метою подання 
висновку стосовно кола питань, поставлених органами дізнання, попереднього слідства чи суду.

Мумінова-Савіна Г.Г. 
[12]

Судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, яке в межах чинного законодавства здійснюється особою, котра володіє 
спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку, з метою подання висновку стосовно кола 
питань, поставлених органами дізнання, попереднього слідства чи суду.

Бутинець Ф.Ф. 
[13]

Судово-економічна експертиза – це процесуальна форма, що полягає у вивченні експертом-
бухгалтером матеріалів справи в межах його спеціальних знань на завдання слідчого або суду, з метою 
встановлення фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи і надання експертного висновку.

Швець В.Є. 
[14]

Судово-економічна експертиза – це процес використання спеціальних знань із бухгалтерського 
обліку, економічного аналізу та контролю при дослідженні правопорушень і злочинів у діяльності 
об’єктів, які перевіряють для документального обґрунтування позовних вимог, поданих у слідчі або 
судові органи.

Россінська Е.Р., 
Еріашвілі Н.Д. 

[15]

Судово-бухгалтерська експертиза – це експертне дослідження первинних і зведених документів 
бухгалтерського обліку і звітності, які містять фактичні дані, необхідні для складання висновку 
по кримінальній чи цивільній справі (в т. ч. арбітражному спору), справі про адміністративне 
правопорушення.

Білуха М.Т. 
[16]

Судово-бухгалтерська експертиза досліджує виробничу і фінансово-господарську діяльність 
підприємств з різною формою власності, які припустили збитки, втрати, крадіжки цінностей, 
безгосподарність та інші негативні явища, що стали об’єктом розслідування правоохоронних органів.

Колісник О.П. 
[17]

Судово-бухгалтерська експертиза – це процесуальна дія, що заключається у експертному дослідженні 
документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, з метою формування та надання висновку 
стосовно питань, поставлених органами дізнання, досудового та судового слідства.

Ужва А.М. 
[5]

Судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження експерта у галузі економіки і бухгалтерського 
обліку матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 
перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду з метою надання висновку 
стосовно кола питань, поставлених правоохоронними органами.

Стельмах Н.Є. 
[18]

Судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження фахівцями із професійними знаннями 
бухгалтерського обліку бухгалтерських документів, регістрів, оперативної, статистичної, фінансової 
звітності, що проводиться в ході досудових слідчих дій і судових процесів та є наслідком конфліктних 
ситуацій господарської діяльності підприємства та інституційного середовища навколо нього.

Джерело: побудовано автором на основі [4; 12–18]

Таблиця 4
Погляди науковців на сутність поняття «судово-економічна експертиза»

Автори Економічний зміст понять
Судово-економічна експертиза

Дикань Л.В., 
Понікаров В.Д., 
Кожушко О.В. 

[19]

Судово-економічна експертиза – процесуальна форма дослідження на основі спеціальних знань у 
різних сферах економіки, господарського аналізу, ревізії та контролю первинних облікових документів, 
бухгалтерських та податкових регістрів та фінансової звітності суб’єктів господарювання з метою 
вирішення широкого кола питань, що виникають під час розслідування економічних злочинів та 
судового розгляду господарських суперечок.

Романів С.Р., 
Будник Л.А., 
Савченко С.І. 

[20]

Судово-економічна експертиза – це процесуальне дослідження економічних об’єктів, явищ і 
процесів, які містять інформацію про фактичні дані та обставини конкретної справи, що перебуває у 
провадженні органу суду, шляхом застосування спеціальних знань і навичок експерта-економіста.

Базась М.Ф. [6], 
Кожушко О.В. [21]

Судово-економічна експертиза – це дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
господарювання, яке в межах чинного законодавства здійснюється особою, котра володіє спеціальними 
знаннями в галузі економіки, з метою надання висновку стосовно кола питань, що були поставлені 
органами дізнання, досудового слідства чи суду.

Джерело: побудовано автором на основі [6; 10–21]

для відвернення суттєвих загроз і ризиків від такого 
суб’єкта [22].

Як зазначає О.О. Шушко, економічна експертиза – це 
інструмент, який дозволяє оцінити нейтрально та безумовно 
ситуацію, процес, явище, об’єкт, особливо в тих випадках, 
коли існують перешкоди, які створюють перепони при здій-
сненні обліку та унеможливлюють проведення об’єктивного 
дослідження іншими зацікавленими сторонами [23].

На думку дослідника В.А. Єрмоленка, економічна 
експертиза – це аналіз фінансової та господарської 
діяльності підприємства, який здійснюється в межах 
чинного законодавства компетентною особою, яка має 
документальне підтвердження на право виконувати 
подібний контроль та повинна надати висновок щодо 
розгляду питань, які були поставлені зацікавленими 
третіми особами [24].
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Із даних визначень бачимо що вони не суттєво відріз-
няються від поняття «судово-економічна експертиза».

Цікаву думку висловлюють автори В.А. Дерій та 
Д.І. Дема, вважаючи доречним та необхідним запро-
вадження несудової (неконфліктної) економічної екс-
пертизи. На їхню думку, ця експертиза проводиться не 
тоді, коли цього вимагають судово-слідчі органи, а тоді, 
коли сам суб’єкт господарювання зацікавлений у прове-
денні такої економічної експертизи і готовий здійсню-
вати всі необхідні витрати для забезпечення її повноти, 
об’єктивності та результативності. Така експертиза 
може обійтися підприємству навіть до 50–100 тис. грн., 
але збитки від ухвалення неправильних управлінських 
рішень можуть бути в рази більшими [22]. На їхню 
думку, кожне велике і середнє підприємство повинно 
розробити «Положення про формування, зберігання, 
використання та утилізацію судово-економічної і несу-
дової економічної інформації» [22].

Судово-економічна експертиза має відповідну мету. 
Як зазначає О.П. Колісник, метою судово-економічної 
експертизи є встановлення правильності організації 
бухгалтерського обліку та формування фінансової звіт-
ності, визначення достовірності фактів господарської 
діяльності для надання обґрунтованого висновку за 
питаннями поставленими правоохоронними органами. 
Проте, стверджує автор, необхідно зазначити, що 
судово-економічна експертиза відноситься до експер-
тиз, призначення яких не є обов’язковим. Призначають 
її лише за необхідності, враховуючи кожну конкретну 
справу та виходячи із відповідних обставин [17]. 

У чинному законодавстві визначені такі основні 
завдання економічної експертизи (рис. 2).

Узагальнюючи законодавче трактування завдань 
судово-економічної експертизи, їх можна об’єднати у 
відповідні групи за певними ознаками.

Так, деякі автори виокремлюють завдання, пов’язані 
з ідентифікацією об’єктів, діагностичні завдання, та 
такі, що пов’язані з експертною профілактикою [12; 26].  
Інші науковці визначають конкретні завдання, які вирі-
шує експертиза, але при цьому визначають основне, 
яке витікає із загального завдання судово-експертної 

діяльності – сприяти отриманню доказової інформації 
по справі, використовуючи спеціальні знання в галузі 
бухгалтерського обліку [15; 27].

Про предмет та об’єкти судово-економічної екс-
пертизи йдеться у публікаціях багатьох учених. Так, на 
думку О.О. Ковальчук, предметом судово-економічної 
експертизи загалом варто вважати документальне відо-
браження господарських операцій підприємств, а пред-
метом судово-економічної експертизи за конкретною 
справою – окремі питання, поставлені експерту [28]. 
В.М. Шарманська, С.О. Шарманська та І.В. Головко 
визначають предмет судово-економічної експертизи 
як дослідження явищ господарської діяльності і пред-
мета судово-економічної експертизи, яка проводиться 
за конкретною справою. У першому випадку предмет 
експертизи становлять питання, які взагалі входять у 
компетенцію економіста-експерта, у другому – питання 
слідчого або суду, поставлені економісту-експерту з 
конкретної справи [26]. Т.М. Білуха зазначає, що пред-
метом судово-економічної експертизи є господарські 
операції та їх достовірність відображення у системі 
бухгалтерського обліку і звітності, які стали об’єктами 
розслідування і судового розгляду правоохоронними 
органами і потребують спеціальних знань експерта-
бухгалтера для встановлення істини [16].

Щодо об’єктів судово-економічної експертизи 
О.О. Ковальчук відмічає, що до них відносяться 
регістри бухгалтерського і податкового обліку; пер-
винні бухгалтерські документи; документи фінан-
сової, податкової та статистичної звітності; накази 
про облікову політику підприємств; акти перевірок 
контролюючих органів; аудиторські звіти; бізнес-
плани підприємств [28]. В.С. Рудницький об’єктами 
судово-економічної експертизи визначає реальні (або 
емпіричні) факти, системні об’єкти, комплекс дока-
зів та забезпечення експертизи [27]. О.П. Колісник 
виокремлює об’єкти судово-економічної експертизи 
у бухгалтерські документи та інші матеріали справи. 
До бухгалтерських документів він відносить первинні 
і зведені документи, облікові регістри, форми бух-
галтерської звітності. Такими документами можуть 
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як процесуальна форма (дія)

як дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання

як процес використання спеціальних знань із бухгалтерського 
обліку, економічного аналізу та контролю

як експертне дослідження первинних і зведених документів 
бухгалтерського обліку і звітності

як дослідження експерта у галузі економіки і бухгалтерського 
обліку матеріальних об’єктів, явищ і процесів

як процесуальне дослідження економічних об’єктів, явищ і 
процесів

Рис. 1. Підходи до трактування понять «судово-бухгалтерська експертиза»  
та «судово-економічна експертиза»

Джерело: систематизовано автором на основі літературних джерел
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бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти 
матеріально відповідальних осіб, картки складського 
обліку, касові книги, табелі, наряди, акти приймання 
виконаних робіт, трудові договори, розрахункові 
платіжні відомості, виписки банку, платіжні дору-
чення і вимоги, договори про матеріальну відпо-
відальність, накопичувальні (оборотні) відомості, 
журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими 
рахунками, головні книги, баланси та інші первинні 

та зведені документи бухгалтерського та податкового 
обліку і звітності [17].

Отже, економічна експертиза проводиться на основі 
наданої інформації, яка повинна включати бухгалтер-
ську документацію, фінансові звіти, накладні, та інші 
документи, що мають відношення до фінансової ситу-
ації підприємства (рис. 3).

Таким чином, представлений вище матеріал свід-
чить про відсутність однозначності в підходах до 

ЗАВДАННЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ  ЕКСПЕРТИЗИ

Дослідження документів 
бухгалтерського, 

податкового обліку 
та звітності

Дослідження документів 
про економічну діяльність 
підприємств і організацій

Дослідження документів 
фінансово-кредитних 

операцій

- документальна
обґрунтованість розміру
нестачі або надлишків
товарно-матеріальних
цінностей і грошових коштів,
періоду і місця їх утворення;
- документальна
обґрунтованість оформлення
операцій з одержання,
зберігання, виготовлення,
реалізації товарно-
матеріальних цінностей, у
тому числі грошових,
основних засобів, надання 
послуг;
- документальна
обґрунтованість відображення
в обліку грошових коштів,
цінних паперів;
- документальна
обґрунтованість відображення
в обліку операцій з
нарахування та виплати 
заробітної плати, інших 
виплат;
- відповідності нормативно-
правовим актам відображення 
в податковому обліку доходів 
та витрат за фінансово-
господарськими операціями, 
що підлягають 
оподаткуванню податком на 
прибуток;
- відповідності нормативно-
правовим актам відображення
в податковому обліку
податкових зобов’язань та
податкового кредиту з ПДВ

1) Проведення аналізу:
- показників фінансово-
економічного стану 
(платоспроможності,
фінансової стійкості, 
прибутковості тощо) 
підприємства/організації;
- структури майна та джерел
його придбання;
2) Визначення:
- документальна
обґрунтованість розрахунків з
дебіторами і кредиторами;
- документальна
обґрунтованість аналізу складу
витрат;
- документальна
обґрунтованість розрахунків у
разі приватизації й оренди 
майна, що приватизується;
- документальна
обґрунтованість розрахунків 
частки майна у разі виходу 
учасника зі складу засновників;
- документальна
обґрунтованість розрахунків 
втраченого заробітку (від 
несвоєчасної виплати 
компенсації заподіяної шкоди у 
разі втрати працездатності та в 
інших випадках);
- документальна
обґрунтованість цільового 
витрачання бюджетних коштів;
- документальна
обґрунтованість розрахунків 
втраченої вигоди.

- документальна
обґрунтованість оформлення
банківських операцій з
відкриття рахунків, руху
грошових коштів на рахунках;
- документальна
обґрунтованість оформлення
та відображення в обліку
операцій з видачі,
використання та погашення
кредитів;
- документальна
обґрунтованість оформлення 
та відображення в обліку 
банків їх фінансово-
господарської діяльності;
- відповідності відображення
фінансово-господарських
операцій банків вимогам
нормативних актів з ведення
обліку і подання звітності;
- документальна
обґрунтованість відображення 
фінансово-господарських 
операцій щодо нарахування та 
сплати банками податків та їх 
відповідності даним обліку та 
звітності, чинному 
законодавству;
- документальна
обґрунтованість проведення 
операцій за депозитними 
вкладами у банківських та 
інших фінансових установах.

Рис. 2. Завдання економічної експертизи
Джерело: побудовано автором на основі [25]
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понятійного апарату судово-економічної експертизи. 
Слід погодитись із І.В. Перевозною, що відсутність 
однозначності в підходах до змісту судово-економіч-
ної експертизи, її видів, предмету, методу, методичних 
прийомів, процедур, форм, а відповідно і суб’єктів про-
ведення викликає: ірраціональність практичного функ-
ціонування механізму проведення економічної експер-
тизи; хаотичність сприйняття сутності економічного 
експертизи за назвами та реаліями окремих її форм; 
термінологічні невідповідності в процесі проведення 
економічної експертизи як окремого дослідження; 
нереалізованість потенціалу окремих методичних при-
йомів контролю в процесі економічної експертизи; 
підміна одних форм економічного контролю іншими; 
відсутність єдиного підходу в різних фінансово-еко-
номічних, наукових, законодавчо-нормативних, про-
цесуальних документах до назв окремих форм експер-
тизи; уточнення назв і видів заключних документів, 
що формуються за кожною з форм економічної експер-
тизи; невизначеність рівня фахових спеціальних знань, 
якими має володіти експерт-економіст що виступає в 
конкретній ситуації представником суб’єкта контролю 
і реалізує визначену форму контролю [30].

Висновки. Підбиваючи підсумки проведеного дослід-
ження, можна зробити висновок щодо наявності низки 

дискусійних питань із термінологічного визначення 
понятійного апарату, який використовується в практиці 
судово-економічної експертизи, що обґрунтовує необхід-
ність прийняття змін до чинного законодавства. 

Враховуючи дослідження вчених, а також норма-
тивне забезпечення судово-економічної експертизи, 
пропонуємо таке визначення. Судово-економічна екс-
пертиза – це процесуальна дія, що полягає в експерт-
ному дослідженні даних бухгалтерського та подат-
кового обліку, фінансово-господарської діяльності, 
фінансово-кредитних операцій, з метою формування 
та надання висновку стосовно питань, поставлених 
органами дізнання та слідства.

Пропонуємо також внести зміни до Закону України 
«Про судову експертизу» в І розділ «Загальні поло-
ження», де передбачити статтю «Понятійний апарат 
судової експертизи» де необхідно подати різні визна-
чення, в тому числі і за видами експертиз – криміналіс-
тична, інженерно-технічна, економічна, товарознавча, 
експертиза у сфері інтелектуальної власності, психоло-
гічна, мистецтвознавча, екологічна, військова, судово-
ветеринарна, гемологічна. В Інструкції про призна-
чення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень доцільно передбачити, крім завдань, пред-
мет та об’єкти експертиз.
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первинні документи (накладні, акти приймання-
передачі, касові та банківські документи, 
митні декларації, інвентаризаційні описи, 

відомості нарахування заробітної плати тощо)

облікові реєстри (касові книги, картки складського 
обліку, реєстри податкових накладних, відомості 

аналітичного обліку, журнали-ордери, головні книги)

облікові реєстри (касові книги, картки складського 
обліку, реєстри податкових накладних, відомості 

аналітичного обліку, журнали-ордери, головні книги)

інші джерела інформації: акти ревізії, документальних 
перевірок діяльності підприємств;протоколи допитів, 
свідчення звинувачених і свідків; висновки експертів 

інших спеціальностей

Рис. 3. Об’єкти досліджень економічних експертиз 
Джерело: [29]
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