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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF FORENSIC ACCOUNTING 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

У статті розглянуто і проаналізовано поняття та завдання судово‐бухгалтерської експертизи. Визначено порядок, 
методику та процесуальні особливості її проведення. 

 

В  статье  рассмотрены  и  проанализированы  понятие  и  задачи  судебно‐бухгалтерской  экспертизы.  Определен 
порядок, методика и процессуальные особенности ее проведения. 
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The article reviews and analyzes the concept and objectives of forensic accounting. Defined procedure, methods and 
procedural features of its conduct. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: судова експертиза, судово‐бухгалтерська експертиза, експерт, експерт‐бухгалтер, бухгалтерський 
облік. 

Ключевые  слова:  судебная  експертиза,  судебно‐бухгалтерская  экспертиза,  эксперт,  эксперт‐бухгалтер, 
бухгалтерский учет. 

Key words: forensics, forensic accounting expertise, proficient, proficient accountant, accounting. 
 

Постановка проблеми 
За  умов  докорінної  перебудови  економічної 

системи,  значних  змін  в  організації  обліку, 
контролю  та  аналізу  важливого  значення  набуває 
питання  проведення  судово‐бухгалтерської 
експертизи.  Її  метою  є  дослідження  фінансово‐
господарської  діяльності  підприємств  з  різною 
формою  власності,  що  мають  втрати,  збитки, 
крадіжки  цінностей,  які  стали  об’єктом 
розслідування правоохоронних органів. 

Значне  збільшення  злочинів  у  сфері 
бухгалтерського  обліку,  розкрадання  грошових 
коштів, ухилення від сплати податків, підроблення 
та  фальсифікація  документів  зумовлює 
необхідність  ґрунтовного  аналізу  особливостей 
організації  судово‐бухгалтерської  експертизи  з 
метою  профілактики  та  усунення  таких 
правопорушень у майбутньому. 

Мета статті 
Метою  статті  є  теоретико‐правове дослідження 

аспектів  організації  судово‐бухгалтерської 
експертизи 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

 Вагомий внесок у розробку наукових положень 
із  зазначеної  тематики  зробили  такі  вчені  як              
Сопка В.В., Меха Я.В.,  Ісаєнко Л.А., Комісарова В.І., 
Білуха  М.Т.  Однак  варто  зазначити,  що  питання 
організації  судово‐бухгалтерської  експертизи 
потребує більш детального опрацювання.  

 
Виклад основних положень 

Чинне  законодавство  України  містить  багато 
нормативно‐правових  актів,  які  регламентують 
проведення  експертиз,  зокрема  Закон  України 
«Про  судову  експертизу»,  Закон  України  «Про 
екологічну  експертизу»,  Закон  України  «Про 
наукову і науково‐технічну експертизу».  

В  Законі  України  «Про  судову  експертизу» 
визначено  поняття  та  основні  види  експертиз,  у 
тому числі і судово‐бухгалтерська експертизу. 

Відповідно до статті 1 вище зазначеного Закону, 
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. 

Узагальнивши  досвід  вітчизняних  і  зарубіжних 
науковців,  та,  враховуючи  основні  положення 
чинного  законодавства  дослідники  провели 
інтерпретацію  терміну  «судово‐бухгалтерська 
експертиза» відповідно до вимог розвитку сучасної 
юриспруденцію.  Зокрема,  Мумінова‐Савіна    Г.Г. 
пропонує  судово‐бухгалтерську  експертизу 
визначати  як  процесуальну  дію,  що  полягає  в 
дослідженні    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. [2] 

Незалежно  від  того,  стосовно  якої  справи 
призначається  судово‐бухгалтерська  експертиза, 
для того щоб експерту‐бухгалтеру дати відповіді на 
запитання  поставленні  перед  ним  слідчим  або 
судом,  йому  необхідно  мати  спеціальні  знання  з 
бухгалтерського  обліку  і  аналізу  господарської 
діяльності  підприємств,  оскільки  предметом  такої 
експертизи  є  господарська  діяльність,  яка 
відображена в бухгалтерських документах.  

Згідно  з  Інструкцією  про  призначення  і 
проведення  судових  експертиз,  затвердженої 
наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 
1998  року  №  53/5,  яка  містить  рекомендації  з 
питань підготовки і проведення судових експертиз, 
судово‐бухгалтерська  експертиза  виконує  низку 
важливих завдань: 

1)  документальне  обґрунтування  періодів  і 
місць  утворень  недостач  або  надлишків  товарно‐
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матеріальних  цінностей  і  коштів  і  розмірів 
матеріальної шкоди; 

2)  правильності  нарахування  витрат,  настали  у 
зв’язку  із  змінами  у  виробничо‐господарській 
діяльності  підприємства  у  податковому 
законодавстві у різних формах звітності, тощо.  

3)  правильності  документального  оформлення 
операцій  з  приймання,  зберігання,  реалізації 
товарно‐матеріальних  цінностей  і  руху  грошових 
коштів; 

4)  дотримання  чинного  законодавства  з 
бухгалтерського обліку і звітності при відображенні 
фінансово‐господарських  операцій  в 
бухгалтерському обліку; 

5) відповідальних осіб, які мають забезпечувати 
дотримання  чинного  законодавства  з 
бухгалтерського обліку і контролю; 

6)  документального    підтвердження 
необхідності  списання  сировини,  матеріалів, 
товарів та готової продукції та інше; 

7)  документальне  підтвердження  фактів 
фіктивного банкрутства; 

8)  встановлення  фактів  ухилення  від  сплати 
податків,  вірності  розрахунків  з  постачальниками 
та покупцями тощо. [3, c. 38] 

 Доречно було б згади  і основні обставини, при 
яких  здійснюється  судово‐бухгалтерська 
експертиза, до яких можна віднести: 

1)  проводиться  у  процесі  розслідування 
кримінальної,  цивільної  чи  господарської  справи 
лише  за  виникнення  потреби  в  спеціальних 
знаннях  для  встановлення  окремих  фактичних 
обставин  цих  справ  і  призначаються  на  підставі 
рішень правоохоронних органів; 

2)  встановлює  фактичні  обставини  справи,  які 
розслідуються  слідчими  органами  чи 
розглядаються в суді; 

3)  встановлюються  факти  діяльності  осіб,  які  є 
учасниками  розслідування  цивільної, 
господарської або кримінальної справи; 

4)  досліджуються  питання,  які  поставленні 
перед експертом‐бухгалтером, слідчим або судом, 
і  перелік  яких  зазначений  в  постанові  слідчого  чи 
увалі  суду  про призначення  судово‐бухгалтерської 
експертизи; 

5)  проводиться  уповноваженим фахівцем,  який 
у  спеціальному  порядку  отримав  дозвіл  на 
проведення  експертної  діяльності.  Експерта‐
бухгалтера  обирає  слідчий  або  суд,  який  повинен 

дотримуватися  свої  процесуальних  прав  та  немає 
права  вимагати  додаткових  документів  від 
підприємств; [4, c. 268] 

6)  результати дослідження експерта бухгалтера 
оформлюються  у  вигляді  висновку  експерта,  який 
після його оцінки  слідчим або судом може набути 
ролі доказу за справою. 

Судово‐бухгалтерська експертиза призначається 
у таких випадках: 

1)  невідповідності  матеріалів  кримінального 
правопорушення  висновкам  проведеної 
документальної ревізії; 

2)  невідповідності  та  суперечності  у  висновках 
первинної та повторної ревізій; 

3)  неправильного  нарахування  суми 
матеріальних збитків ревізором; 

4)  необхідності,  що  випливає  з  висновків 
експерта іншої спеціальності.  

Судово‐бухгалтерська  експертиза  здійснюється 
особою,  яка  володіє  спеціальними  знаннями  в 
галузі  бухгалтерського  обліку  в  рамках  цивільно‐
процесуального,  господарсько‐процесуального  та 
кримінально‐процесуального  законодавства  з 
метою  встановлення  фактичних  даних,  які  мають 
значення для справи. 

Згідно зі  статтею 7  Закону України «Про судову 
експертизу»,  судово‐експертну  діяльність  мають 
право  здійснювати  лише  спеціалізовані  установи  і 
відомчі служби, зокрема: 

‐ науково‐дослідні установи  судових   експертиз   
Міністерства  юстиції  України  та    Міністерства  
охорони  здоров'я України;  

‐  експертні  служби      Міністерства      внутрішніх  
справ    України,  Міністерства  оборони  України,  
Служби  безпеки  України  та  Державної 
прикордонної служби України. 

Також,  варто  зазначити,  що  судово‐експертна 
діяльність  може  здійснюватися  на 
підприємницькій  основі  на  підставі  спеціального 
дозволу, та громадянами. 

Для  забезпечення  належного  професійного 
рівня  фахівців  в  Україна  здійснюється  атестація 
судових експертів‐бухгалтерів. 

В  Україні  атестацію  судових  експертів 
бухгалтерів мають право проводити кваліфікаційні 
комісії  науково‐дослідних  інститутів  судових 
експертиз  та  центральна експертно‐кваліфікаційна 
комісія Міністерства юстиції України. 
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На  підставі  рішення  комісії  фахівцю  видається 
Свідоцтво  про  присвоєння  кваліфікації  судового 
експерта за трьома спеціальностями: 

- дослідження  бухгалтерського  обліку  і 
звітності; 

- дослідження  документів  про  фінансово‐
кредитні операції; 

- дослідження  документів  про  економічну 
діяльність підприємств та організацій.  

Після видачі свідоцтва експерта вносять в Реєстр 
атестованих  судових  експертів  з  відповідним 
особистим реєстраційним номером. 

Експерт‐бухгалтер  —  це  висококваліфікований 
спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і 
контролю  господарської  діяльності,  обов’язком 
якого  є  дослідження  правильності  відображення 
господарської  діяльності  підприємства    і 
документах  бухгалтерського  обліку  під  час 
розслідування  та  розгляду  кримінальних  і 
цивільних справ. [5, c. 31] 

Згідно Закону України «Про судову експертизу» 
експерт має право: 

1) вивчати матеріали справи; 
2) бути  присутнім  під  час  вчинення 

процесуальних  дій,  що  стосуються  об’єкта  та 
предмета дослідження; 

3) відображати  у  висновку  судово‐
бухгалтерської  експертизи  всі  факти,  які  мають 
правову значимість для справи; 

4) проводити  опитування  осіб,  залучати  до 
проведення експертизи необхідних спеціалістів; 

5) заявляти  клопотання  про  подання  йому 
додаткових матеріалів і зразків.  

Згідно  чинного  законодавства  експерта‐
бухгалтера  можна  притягнути  до  кримінальної 
відповідальності у таких випадках:  

- при  поданні  завідомо  неправдивого 
висновку; 

- за розголошення даних судового слідства; 
- за  відмову  від  виконання  покладених  на 

нього обов’язків.  

 
Незалежність  експерта‐бухгалтера  та  прави‐

льність його висновку забезпечується: 
‐ процедурою обрання експерта‐бухгалтера; 
‐ забороною втручання будь‐кому в проведення 

судової експертизи; 
‐  незалежним  існуванням  установ  судових 

експертиз від правоохоронних органів і суду; 
‐  матеріальним  і  соціальним  забезпеченням 

експерта‐бухгалтера; 
‐  створенням  необхідних  умов  для  діяльності 

експерта‐бухгалтера; 
‐  кримінальною  відповідальністю  експерта‐

бухгалтера  за  відмову  без  поважних  причин  від 
виконання  покладених  на  нього  обов’язків  та  за 
надання завідомо неправдивого висновку;  

‐  при  необхідності  призначення  повторної 
судової експертизи; 

‐ присутністю учасників процесу в передбачених 
законом  випадках  під  час  проведення  судової 
експертизи.  

Висновок  експерта‐бухгалтера  –  це 
процесуальний  документ,  який    повинен 
відповідати  вимогам  кримінально‐процесуального 
Кодексу  України  та  містити  докази  для  вирішення 
справи  порушеної  правоохоронними                       
органами [6, c. 42]. 

 
Висновки 

Отже,  особливості  організації  судово‐
бухгалтерської  експертизи  в  Україні  регулюються 
на  законодавчому  рівні.  Проведення    судово‐
бухгалтерської  експертизи  попереджають 
обставини,  випадки,  та  підстави  її  здійснення. 
Рекомендації  щодо  проведення  експертиз 
розроблені  Міністерством  юстиції  України.  Згідно 
чинного  законодавства  судово‐бухгалтерська 
експертиза  здійснюється  експертом‐бухгалтерам 
що має відповідну кваліфікацію. 
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На  матеріалі  творів  Володимира  Мономаха,  ігумена  Данила,  Федора  Євлашовського  та  інших  розглядається 
еволюція мемуарних жанрів ‐ літературного щоденника, записок, автобіографії. 

 
На  материале  произведений  Владимира  Мономаха,  игумена  Данилы,  Федора  Евлашовского  и  других 

рассматривается эволюция мемуарных жанров ‐ литературного дневника, записок, автобиографии. 
 
Genre nature of old Ukrainian memoirs in the article on the materials of works by  Volodymyr  Monomakh,  St. Danylo,  

Fedir Yevlashovsky  and  others the evolution of memoir genre ‐ literary diary, notes, autobiography ‐ is considered. 
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Постановка проблеми 

Для  витлумачення  перспектив  сучасної  
журналістикознавчої науки як важливої    складової  
соціальної  комунікації    варто  повернутися  до 
періоду  становлення  національних  джерел 
зародження і розвитку документальних жанрів, які 
сприяли  секуляризації  освітнього,  культурного  та 

літературного  процесів,  виступаючи  предтечею  
документалістики й публіцистики. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Традиційно  в  журналістикознавчій  науці  

початки української преси пов’язують із відкриттям 
Харківського  університету  (1805)  та  виникненням 
навколо  нього  першого  осередку  національно 
налаштованих  професорів  і  студентів,  для  яких 


