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Актуальність теми дослідження. У зв’язку із широ-

ким застосуванням судово-бухгалтерської експертизи 
виникає потреба у визначенні її економічної квінтесенції. 

Постановка проблеми. Відповідно до процесуального 
законодавства більшість питань економічного характе-
ру, необхідність вирішення яких стоїть перед слідчими 
або судовими органами, вирішуються шляхом проведення 
судово-бухгалтерських експертиз.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі пи-
тання судово-бухгалтерської експертизи знайшли відо-
браження у працях: М. Т. Білухи, М. І. Камлика, В. О. Шевчу-
ка; Т. М. Арзуманяна, Г. А. Атанесяна, А. М. Бєлова,  
Б. А. Бор’яна, Н. Г. Гаджиєва, Т. М. Дмітрієнка.  

Виділення недосліджених частин загальної про-
блеми. Результати попередніх досліджень не розкрили 
економіко-правову квінтесенцію судово-бухгалтерської 
експертизи. 

Постановка завдання. Головним завданням цієї роботи 
є розкриття економічної квінтесенції судово-бухгалтерської 
експертизи з позиції бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Історично склалося 
так, що судово-бухгалтерська експертиза застосовува-
лась в окремих випадках і слугувала інструментом підт-
вердження чи спростування складу економічного злочину. 
Особливістю цього процесу при вивченні обставин госпо-
дарських спорів і економічних злочинів є необхідність ви-
користання не лише юридичних, але й спеціальних еконо-
мічних, зокрема бухгалтерських, знань. 

Серед їх сукупності в процесі розслідування найваж-
ливішими стають знання з бухгалтерського обліку, еко-
номічного аналізу, господарського контролю. 

Висновки. Дослідження економічних основ та прак-
тичного застосування дало підстави стверджувати, що 
судово-бухгалтерська експертиза - дослідження експер-
тами із професійними знаннями бухгалтерського обліку 
бухгалтерських документів, звітності, що проводиться в 
ході досудових слідчих дій і судових процесів та є наслід-
ком конфліктних ситуацій господарської діяльності підп-
риємства та інституційного середовища навколо нього. 

 

Urgency of the research. Due to the wide application of 
forensic accounting expertise, there is a need to determine its 
economic quintessence. 

Target setting. In accordance with the procedural law, 
most of the issues of an economic nature, the need to ad-
dress investigators or judicial authorities are resolved by 
conducting forensic accounting examinations. 

Actual scientific researches and issues analysis. 
Some issues of forensic accounting were reflected in the 
works by M. T. Bilukha, M. I. Kamlik, V. O. Shevchuk,  
T. M. Arzumanyan, G.A. Atanesyan, A.M. Belov, B. A. Borian, 
N. G. Gadzhiev, T. M. Dmitryienko. 

Uninvestigated parts of general matters defining. The 
results of previous studies did not reveal the economic and 
legal quintessence of forensic accounting expertise. 

The research objective. The main task of this work is to 
disclose the economic quintessence of forensic accounting 
from the standpoint of accounting. 

The statement of basic materials. Historically, forensic 
accounting expertise was used in individual cases and served 
as a tool for confirming or refuting the composition of an eco-
nomic crime. The peculiarity of this process in studying the 
circumstances of economic disputes and economic crimes is 
the need to use not only legal but also special economic, in 
particular, accounting, knowledge. 

Among their totality in the process of investigation, the 
most important are knowledge of accounting, economic anal-
ysis, economic control. 

Conclusions. The study of economic fundamentals and 
practical application has made it possible to state that foren-
sic accounting expertise is the study of experts with profes-
sional knowledge of accounting documents, reporting con-
ducted in pre-trial investigations and litigation and is the result 
of conflict situations of the economic activity of the enterprise 
and the institutional environment around him. 
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Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку України  більшість вчених і 

практиків оперують поняттям «судово-бухгалтерська експертиза», яке дублює загальне поняття 
судової експертизи в Законі України «Про судову експертизу». Відтак у зв’язку із широким засто-
суванням судово-бухгалтерської експертизи виникає потреба у визначенні її економіко-правової 
квінтесенції в ринкових умовах господарювання. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі все більшого значення набуває судово-

бухгалтерська експертиза в практиці кримінального, цивільного та арбітражного процесу. Остан-
нім часом особливо часто необхідне застосування судово-бухгалтерської експертизи у справах 
податкових спорів і спорів про виконання зобов’язань сторонами цивільно-правових угод. Відпові-
дно до процесуального законодавства більшість питань економічного характеру, необхідність ви-
рішення яких стоїть перед слідчими або судовими органами, вирішуються шляхом проведення 
судово-бухгалтерських експертиз.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у формування теоретичних та ор-
ганізаційно-практичних засад судово-бухгалтерської експертизи здійснили вчені економічного на-
пряму. Окремі питання теорії, організації та методики судово-бухгалтерської експертизи знайшли 
відображення у працях вітчизняних вчених: М. Т. Білухи, М. І. Камлика, В.О. Шевчука; зарубіжних 
вчених: Т. М. Арзуманяна, Г. А. Атанесяна, А. М. Бєлова, Б. А. Бор’яна, Н. Г. Гаджиєва, Т. М. Дміт-
рієнко, С. Ф. Іванова, М. М. Ласкіна, І. Л. Петрухіна, В. Д. Понікарова, П. Ю. Пошюнаса, О. М. Ро-
машова, С. П. Фортинського, С. Г. Чаадаєва, В. В. Шадріна, О. Р. Шляхова. Не применшуючи важ-
ливості напрацювань згаданих вчених, необхідно зазначити, що вони розглядають судово-
бухгалтерську експертизу як складову економічної експертизи.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В нормативно-правових актах Укра-

їни, які є чинними, не має визначення судово-бухгалтерської експертизи, а розглядається судова 
експертиза, її підвид - судово-економічна експертиза та вказується, що в свою чергу, її складовою 
є судово-бухгалтерська експертиза. Більшість наукових досліджень повторюють законодавство, а 
частина вважає, що 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 надання висновку стосовно кола питань, поставлених органами попереднього слідства чи 
суду. Таким чином результати попередніх досліджень не розкрили економіко-правову квінтесенцію 
судово-бухгалтерської експертизи. 

Постановка завдання. Головною метою цієї роботи є розкриття економічної квінтесенції 
(сутності) судово-бухгалтерської експертизи з позиції бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Історично склалося так, що судово-бухгалтерська експертиза 

застосовувалась в окремих випадках і слугувала інструментом підтвердження чи спростування 
складу економічного злочину. Особливістю цього процесу при вивченні обставин господарських 
спорів і економічних злочинів є необхідність використання не лише юридичних, але й спеціаль-
них економічних, зокрема бухгалтерських, знань. 

Серед їх сукупності в процесі розслідування найважливішими стають знання з бухгалтерсько-
го обліку, економічного аналізу, господарського контролю. Враховуючи, що інформація про гос-
подарські операції, які задокументовані та вартісно оцінені, підлягає відображенню в бухгалтер-
ському обліку, то при розгляді правопорушень економічного напряму об’єктом дослідження ви-
ступають саме дані бухгалтерського обліку. Бухгалтерські документи підлягають дослідженню з 
точки зору виявлення протиправної діяльності та отримання інформації про відхилення в діяль-
ності підприємства. Після відображення викривлених даних первинних документів в облікових 
регістрах та звітності можна говорити про наявність ознак правопорушень у всій системі бухгал-
терського обліку. Отже, облікова система є джерелом інформації про вчинення суб’єктами гос-
подарювання правопорушень економічного характеру. 

Зважаючи на це, актуальним є питання щодо порядку застосування облікових даних при розг-
ляді та розслідуванні правопорушень економічного характеру. Актуальність цього питання поси-
люється тим, що знання бухгалтерського обліку та порядку його застосування у ході здійснення 
контрольних функцій є спеціальними для суб’єктів, до компетенції яких входить розгляд та розслі-
дування таких справ. Специфіка цих знань для працівників правоохоронних органів полягає, на-
самперед, в умінні розпізнати в бухгалтерській інформації ознаки протиправної діяльності. 

Знання з бухгалтерського обліку, господарського контролю, економічного аналізу для суддів і 
працівників правоохоронних органів є спеціальними. Зазвичай, термін "спеціальні" вживають для 
позначення професійних знань, якими оперує експерт і які не належать до загальновідомих, аку-
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мульованих у повсякденному, життєвому досвіді людини, а також не є правовими. Основний ак-
цент у визначенні "спеціальні" робиться на те, що спеціальними є знання, які отримані в результаті 
професійної підготовки і досвіду заняттям певною діяльністю. Потреба в спеціальних знаннях у 
процесі розслідування чи розгляду справ у більшості випадків визначається на погляд суду або 
слідчого. Вони, як правило, залучають до процесу розслідування фахівців, які мають спеціальні 
для юриспруденції знання, для забезпечення об'єктивності та повноти розслідування обставин 
певної справи. Проте такі дії є не просто бажанням або небажанням суб'єкта розслідування - це 
необхідність, особливо коли спеціальних знань слідчому чи судді не вистачає. Залучення фахівців 
зі спеціальними знаннями необхідне для забезпечення справедливості в суспільстві, дієвості за-
кріпленого Конституцією положення, що всі громадяни й суб'єкти господарювання рівні, але кожен 
із них зобов'язаний суворо й неухильно дотримуватися законодавчих актів, призначених регулю-
вати суспільні відносини - для забезпечення й охорони порядку, який є основою стабільного й пос-
тійного розвитку будь-якої країни. Разом з тим використання спеціальних знань в цивільному або 
кримінальному процесі повинне відповідати певним критеріям:  

• вони повинні регулюватися нормою права (матеріального або професійного), що містить 
спеціальні елементи у визначеній формі;  

• рівень розвитку цих спеціальних наукових знань дозволяє використовувати їх для практич-
них цілей (професійної оцінки спеціальних елементів);  

• наявність об'єктивного зв'язку між способом застосування визначених спеціальних наукових 
знань і юридичною ціллю їх використання.  

Таким чином, спеціальні знання - це завжди наукові знання не правового характеру, в житті ви-
користовуються прикладні методики, необхідні для досягнення визначених юридичних цілей. При 
виникненні потреби в знаннях з бухгалтерського обліку, економічного аналізу і господарського кон-
тролю судом або правоохоронними органами в процесі розслідування чи розгляду справи, можуть 
запрошуватися бухгалтери підприємств, організацій і установ у ролі спеціалістів, призначатися 
ревізії, аудит, судово-бухгалтерська експертиза. Причому суд і правоохоронні органи віддають 
перевагу саме останній з наведених форм використання спеціальних знань. Використання судово-
бухгалтерською експертизою деяких способів і прийомів господарського контролю та її зв'язок з 
бухгалтерським обліком стали причиною того, що судово-бухгалтерську експертизу часто не відрі-
зняють від ревізії (особливо, тієї, що проводиться за призначенням правоохоронних органів) і ау-
диту, а також нерідко відносять до методів господарського контролю. Проте, судово-бухгалтерську 
експертизу не можна вважати методом господарського контролю.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-
ні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV7 бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєст-
рації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємст-
ва зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Сутність обліку полягає в об-
слуговуванні потреб суспільства, зокрема у штучно створеній системі для відображення госпо-
дарської діяльності з метою контролю майна, процесів та зобов’язань [9, с. 84]. Призначення 
бухгалтерського обліку як в межах окремого підприємства, так і на державному рівні розкрива-
ється через функції, які він виконує в господарському житті. При розгляді правопорушень еконо-
мічного напряму знаходить застосування така функція бухгалтерського обліку, як правовий за-
хист суб’єктів господарювання [5, с. 43]. Вона реалізується шляхом документального оформ-
лення матеріальної відповідальності та правильного документального оформлення кожної гос-
подарської операції. Ця функція в правоохоронній та судовій практиці є юридичним і економіч-
ним забезпеченням господарських відносин, що сприяє захисту інтересів суб’єктів господарю-
вання. Н.М. Малюга зазначає, що кожна господарська операція виступає юридичним актом, що 
включає зобов’язання і права особи, яка отримала щось [6, с. 115]. Однак враховуючи, що фун-
кції бухгалтерського обліку реалізуються у судовому процесі через проведення судово-
бухгалтерської експертизи, не слід ототожнювати бухгалтерський облік і експертизу та визнача-
ти судово-бухгалтерську експертизу як особливу форму застосування бухгалтерського обліку. 
На цьому наголошує і О.М.Ромашов, а саме, що принципову відмінність бухгалтерського обліку і 
судово-бухгалтерської експертизи можна побачити у відмінності завдань, обов’язків та прав го-
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ловного бухгалтера підприємства, установи, організації і судового експерта-бухгалтера. Основ-
ними завданнями головного бухгалтера є: забезпечення організації бухгалтерського обліку і кон-
троль за раціональним, економним використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 
Такі завдання не вирішує експерт-бухгалтер [10, с. 19-21]. І. А. Каштанова зазначає, що 
об’єднання бухгалтерським обліком інформаційного та контрольного аспектів дозволяє говорити 
про наявність у нього захисних функцій, які проявляють себе при взаємодії господарської діяль-
ності з протиправною [5, с. 21-22]. Експертиза, що проводиться в процесі розслідування цивіль-
ної чи кримінальної справи, коли встановлення обставин її здійснення потребує спеціальних 
знань, набуває процесуальних ознак і є складовою досудового розслідування. Для того, щоб 
чітко визначити сутність та особливості судово-бухгалтерської експертизи, необхідно, насампе-
ред, з'ясувати зміст самого поняття «експертиза». Так, наприклад, у тлумачну словнику [8], екс-
пертиза – це дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою формування правильно-
го висновку, надання правильної оцінки відповідному явищу. З точки зору бухгалтерського облі-
ку експертиза – це аналіз, дослідження, що проводяться залученими спеціалістами (експерта-
ми), експертною комісією, які завершуються підготовкою та видачею акту, висновку, в окремих 
випадках – сертифікату якості, відповідності [1]. Відповідно до юридичної точки зору [13], експе-
ртиза (франц. еxspertise, від лат. еxspertus – досвідчений, випробуваний) – вивчення, перевірка, 
аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, 
організацією певного питання, явища, процесу, предмету, які вимагають спеціальних знань у 
відповідній сфері суспільної діяльності. У Законі України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 
р. № 4038-12 у статті 1 визначено, що «судова експертиза - це дослідження на основі спеціаль-
них знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою на-
дання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду» [14]. Проте такі вчені 
як Т. М. Дмитрієнко, М. І. Камлик, І. А. Каштанова, Л. П. Климович, А. А. Толкаченко, судово-
бухгалтерську експертизу прирівнюють до судової бухгалтерії і визначають як спеціальну ком-
плексу дисципліну, що знаходиться на межі економічної та юридичної галузей знань, яка займа-
ється дослідженням та розробкою теоретичних й практичних питань використання спеціальних 
бухгалтерських знань в юридичній практиці. Так, С. Г. Чаадаєв пише, що «судово-економічні ек-
спертизи є практичним пізнанням фактичних даних, що відносяться до економічної і соціальної 
діяльності організацій, що здійснюються на основі використання спеціальних економічних 
знань» [11]. Найбільш повне визначення дається в роботі М. В. Чадіна, який визначає судово-
економічну експертизу як процесуально врегульовану діяльність по застосуванню спеціальних 
знань в галузі економіки, бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту в формі здійснення дослі-
джень і дачі висновку експертом-економістом з питань, поставлених перед ним судом, суддею, 
органом дізнання, особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором, з метою встанов-
лення обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі [12]. Г. Г. Мумінова-Савіна 
надає таке визначення: «Судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження фінансово-
господарської діяльності суб’єкта господарювання, яке в межах чинного законодавства здійсню-
ється 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. Таким чином, судово-бухгалтерська експертиза - це процесуа-
льна дія» [7,с. 38]. Відтак, судово-бухгалтерська експертиза розглядає наслідки конкретних си-
туацій не тільки господарської діяльності, але й взаємовідносини підприємств з інституційним 
середовищем з приводу його інтеграції в соціально-економічному просторі.  

Отже, на основі аналізу різних точок зору  можна запропонувати наступне  визначення: судо-
во-бухгалтерська експертиза – дослідження експертами із професійними спеціальними знання-
ми бухгалтерського обліку, бухгалтерських документів, регістрів, оперативної, статистичної, фі-
нансової звітності, що проводиться в ході досудових слідчих дій і судових процесів та є наслід-
ком конфліктних ситуацій господарської діяльності підприємства та інституційного середовища 
навколо нього. Метою призначення судово-бухгалтерської експертизи слідчим або судом є 
встановлення фактичних обставин справи, які неможливо з'ясувати без застосування спеціаль-
них (для юридичної сфери) знань. В цьому випадку судово-бухгалтерська експертиза може ста-
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ти одним із засобів захисту фізичних осіб і суб'єктів господарювання від необґрунтованого обви-
нувачення в здійсненні злочину та захисту їх інтересів у господарських спорах. У зв'язку з тим, 
що судово-бухгалтерська експертиза є процесуальною дією, то вона може призначатися та про-
водитися лише в процесі розслідування слідчим або суддею кримінальної або цивільної справи. 
В сучасних економічних умовах господарювання виникає потреба комплексного використання 
правових та економічних знань для успішного вирішення економічних спорів та розкриття злочи-
нів економічного характеру (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Економіко-правова квінтесенція судово-бухгалтерської експертизи  

 
Як зазначає В. М. Жук, судово-бухгалтерською експертизою повинні займатися сертифіковані 

фахівці мобільних наукових установ, адже це відповідає умовам розвитку вітчизняного інститу-
ційного середовища й науки [2, с. 414]. 

Необхідність судово-бухгалтерської експертизи обумовлена тим, що слідчі часто зазнають 
труднощів у виявленні викривлення фактів економічної діяльності підприємства і порушень фі-
нансової дисципліни, що викликали матеріальні збитки для підприємства. Важливим засобом 
отримання доказів по багатьох кримінальних і цивільних справах про порушення і зловживання 
є судово-бухгалтерська експертиза. Кваліфікований висновок експерта-бухгалтера сприяє вста-
новленню об'єктивної істини і винесенню справедливого судового рішення. Судово-
бухгалтерська експертиза виступає формою контролю обґрунтованості проведених раніше реві-
зій, перевірок, аудиту, а також підтвердження даних іншої інформації представленої сторонами 
для встановлення фактичних відомостей господарської діяльності. Судово-бухгалтерська екс-
пертиза не є формою економічного контролю в чистому вигляді, і її мета є формою використан-
ня спеціальних знань у судочинстві, регламентованих процесуальним законодавством. Підста-
вою для призначення судово-бухгалтерської експертизи є такі обставини справи, для правиль-
ної оцінки яких слідчим або судом необхідний висновок експерта-бухгалтера. Загальна місія су-
дово-бухгалтерської експертизи - довести або спростувати, чи належать до сфери економічної 
діяльності обставини, які, як правило, виражаються в заподіянні великої шкоди громадянам, ор-
ганізаціям, підприємствам або державі або пов'язані з отриманням доходу у великому розмірі? 
При цьому в ході експертизи встановлюється не стільки розмір цього збитку або доходу, скільки 
невідповідність між відображеними в документах економічних даних.  

Висновок. В чинному законодавстві не має визначення судово-бухгалтерської експертизи, 
розглядається судова експертиза та розглядається її підвид - судово-економічна експертиза та 
вказується, що її складовою є судово-бухгалтерська експертиза. Більшість наукових досліджень 
повторюють законодавство, а частина вважає, що судово-бухгалтерська експертиза - це дослі-
дження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, яке в межах чинного за-
конодавства здійснюється особою, котра володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерсь-
кого обліку (експертом - бухгалтером), з метою надання висновку стосовно кола питань, постав-
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лених органами попереднього слідства чи суду. Таким чином результати попередніх досліджень 
не розкрили економіко-правову квінтесенцію судово-бухгалтерської експертизи. Поглиблене до-
слідження правових основ та практичного застосування дало підстави стверджувати, що судо-
во-бухгалтерська експертиза - дослідження експертами із професійними знаннями бухгалтерсь-
кого обліку бухгалтерських документів, регістрів, оперативної, статистичної, фінансової звітності, 
що проводиться в ході досудових слідчих дій і судових процесів та є наслідком конфліктних си-
туацій господарської діяльності підприємства та інституційного середовища навколо нього. Таке 
розуміння економіко-правової сутності дозволяє виділити судово-бухгалтерську експертизу в 
окремий вид досліджень в економічній науці. 
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