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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У 
КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ 

Основні загрози економічній безпеці держави обумовлені на-

ступними причинами: поширенням корупції, її укоріненням в усіх 

сферах державного управління; слабкісттю, дисфункціональністтю, 

застарілою моделлю публічних інститутів, депрофесіоналізацією та 

деградацією державної служби; здійсненням державними органами 

діяльності в корпоративних та особистих інтересах, що призводить 

до порушення прав, свобод і законних інтересів громадян та суб'єк-

тів господарської діяльності, високим рівнем «тінізації» та криміна-

лізації національної економіки, кримінально-клановою системою 

розподілу суспільних ресурсів; деформованим державним регулю-

ванням і корупційним тиском на бізнес. 

Питаннями використання судової економічної експертизи в кри-

міналістичному забезпеченні присвячено роботи: Мумінової Саві-

ної Г.Г. [1], Понікарова В.Д [2], Кушакової Н.О. [3] та інших.  

На сьогоднішній день в Україні в структурі корупційних про-

явів все більше значення набувають злочини, пов'язані з незакон-

ним витрачанням цільових бюджетних коштів та подальшої їх ле-

галізації. Найчастіше таке незаконне і необгрунтоване витрачання 

цільових бюджетних коштів стає результатом діяльності злочин-

них груп, що складаються здебільшого з певних посадових осіб. 

Розслідування за такими кримінальними провадженнями буває до-

сить складним.  

Судово-економічна експертиза дозволяє виявити недоліки в 

організації ведення бухгалтерського обліку бюджетної організації, 

що сприяли утворенню матеріальних збитків або приховування не-

стачі; встановити умови, що сприяли вчиненню зловживань; ви-

явити посадову особу, відповідальну за прийняття конкретного рі-

шення, яке мало вплив на незаконне відображення операції в даних 

бухгалтерського обліку, і т. п. Тому можна визнати спеціальні 

знання в області економіки та бухгалтерського обліку як один із 

значущих аспектів антикорупційної діяльності в сучасних умовах. 

За допомогою судово-економічної експертизи можна також вста-

новити схеми руху грошових коштів, відображені в бухгалтерській 

документації, умови, що сприяють виникненню недоліків та 
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можливих зловживань, і розробити пропозиції, спрямовані на бо-

ротьбу з корупційними проявами. 

В сфері державних закупівель судово-економічна експертиза 

дозволяє при необхідності виявити схеми наявного взаємного зба-

гачення чиновників і постачальників, а також схеми отримання 

злочинної вигоди.  

При аналізі скоєних певних дій, спрямованих на незаконну 

приватизацію державного та комунального майна, судово-еконо-

мічна експертиза дозволяє встановити тривалість користування да-

ним майном, яка передувала приватизації; джерело фінансування 

коштів, виділених юридичною особою на вчинення даної дії; а та-

кож подальший рух грошових коштів, отриманих державним або 

муніципальним органом за приватизацію державного або комуна-

льного майна. 

Окремо слід виділити експертне дослідження операцій з дер-

жавної інвестиційної діяльності. Відомо, що інвестиції являють со-

бою довгострокові майнові вкладення в об'єкти підприємницької 

діяльності, результатом якої є прибуток. Одним із завдань судово-

економічної експертизи державної інвестиційної діяльності є 

сприяння найбільш раціональному використанню майнових та ін-

телектуальних цінностей при створенні і модернізації основних 

фондів, реалізації цільових комплексних програм економічного і 

соціального розвитку через капітальні вкладення.  

Процесуальний закон надає право експерту, якщо це в інтере-

сах з’ясування обставин, які мають значення для кримінального 

провадження, виходити за межі отриманого доручення про прове-

дення експертизи і викласти у висновку експертизи виявлені в ході 

її проведення відомості, з приводу яких йому не були поставлені 

запитання (п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України). Зазначене право експерта 

в процесуальній науці отримало назву експертної ініціативи. Таке 

право експерта, на думку В.М. Тертишника, є важливою гарантією 

повноти і всебічності дослідження всіх обставин справи [4].  

Слід відзначити, що право експерта вийти за межі поставлених 

йому на вирішення питань було викликано судовою та слідчою 

практикою, оскільки органи слідства та суду не завжди розуміють 

можливість того чи іншого дослідження, не завжди компетентно 

формулюють питання [5].  
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За визначенням (ч. 1 ст. 101 КПК України) висновок експерта 

це «… - це докладний опис проведених експертом досліджень та 

зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на за-

питання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим су-

ддею чи судом, що доручив проведення експертизи». На жаль, зако-

нодавець більше не дав ніяких ознак, що відносяться до визначення 

висновку експерта, в зв'язку з цим у правозастосовчий практиці ви-

никають різні точки зору на природу висновку експерта як самостій-

ного джерела і засобу доказування в кримінальному процесі. Таким 

чином, з одного боку, КПК дає право експерту давати висновок з 

питань, які не поставлені особою, яка призначила експертизу, а за-

конодавче формулювання висновку експерта як самостійного до-

казу виключає з переліку доказів відомості про питання, хоча і не 

поставлені в постанові про призначення судової експертизи, але які 

мають значення для кримінального провадження. 

Дане протиріччя може використовуватися сторонами захисту 

або обвинувачення, шляхом подання до суду клопотання про ви-

знання недопустимим доказом висновку експерта в частині відо-

мостей, які мають значення для кримінального провадження, але з 

приводу яких ініціатором призначення експертизи не ставилися 

питання. Адже згідно з частиною 2 статті 86 КПК України «Непри-

пустимий доказ не може бути використаний при прийнятті проце-

суальних рішень, на нього не може посилатися суд при прийнятті 

судового рішення». 

Наслідком зазначеного протиріччя є затягування процедури 

призначення судово-економічної експертизи та, як результат, затя-

гування термінів розслідування злочинів і направлення криміналь-

ного провадження до суду. 

Також по складним, багатоепізодним справам, пов'язаних з 

отриманням злочинних доходів, отриманих від корупційних зло-

чинів в бюджетній сфері, слідчі, виходячи з принципу «довести 

хоч щось» і принципу «не розслідувати кримінальну справу бі-

льше встановленого КПК терміну», прагнуть звузити кількість по-

ставлених питань до мінімуму, необхідного для доведення хоча б 

одного із фактів, або предикатного злочину. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що судово-економічна експер-

тиза в криміналістичному забезпеченні протидії корупції в 
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бюджетній сфері має величезне значення, так як дозволяє встановити 

основні для кваліфікації злочину факти - розмір економічного збитку.  
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