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АНОТАЦІЯ
У статті на основі законодавчих вимог досліджено організа-

цію підготовки кадрів у галузі судово-економічної експертизи. 
Виокремлено основні проблеми в організації освіти, стажуван-
ня, атестації, присвоєння кваліфікації та практичної діяльнос-
ті експертів-економістів. На цій основі розроблено пропозиції 
щодо їх усунення. 
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе законодательных требований иссле-

дована организация подготовки кадров в области судебно-
экономической экспертизы. Выделены основные проблемы 
в организации образования, стажировки, аттестации, при-
своения квалификации и практической деятельности экс-
пертов-экономистов. На этой основе разработаны предло-
жения по их устранению.
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АNNOTATION
On the basis of legal requirements, the organization of training 

in the field of judicial and economic expertise is investigated. Au-
thor determines basic problems of education, training, certification, 
qualification, and practice of economic experts. On this basis, the 
proposals regarding their solution are provided.

Keywords: judicial and economic expertise, economic expert, 
certification, qualification, organization of staffing, problems of 
staffing of judicial and economic expertise.

Постановка проблеми. Економічні право-
порушення в Україні, в силу різних причин, 
набули досить широкого масштабу. У цих умо-
вах судово-економічна експертиза є однією з 
найбільш актуальних у широкому спектрі екс-
пертних досліджень. 

Судово-економічна експертиза досліджує 
виробничу і фінансово-господарську діяльність 
підприємств різних форм власності, які допус-
тили збитки, нестачі, крадіжки цінностей, без-
господарність та інші негативні явища, що стали 
об'єктом розслідування правоохоронних орга-
нів або судового розгляду. На відміну від інших 
видів судових експертиз економічна експертиза 
обґрунтовує свої висновки документально під-
твердженими даними. Це вимагає застосування 
спеціальних бухгалтерських знань. 

Фахівець, який здійснює судово-економічну 
експертизу – це спеціаліст у галузі обліку, 
аналізу і контролю господарської діяльності, 
обов'язком якого є дослідження правильності 

віддзеркалення господарської діяльності під-
приємства у відповідних документах під час 
розслідування та розгляду кримінальних і 
цивільних справ. 

Посада судового експерта-економіста за своєю 
природою є винятковою, оскільки має певні осо-
бливості. З одного боку, робота експерта полягає 
у проведенні із застосуванням своїх спеціальних 
знань науково обґрунтованого дослідження для 
встановлення фактів, що мають доказове зна-
чення під час розслідування та розгляду справ 
у судах, з іншого – судовий експерт набуває ста-
тусу процесуальної особи під час надання висно-
вку і, таким чином, у своїй професійній діяль-
ності поєднує статус фахівця з відповідної галузі 
знань, науковця та процесуальної особи. Крім 
того, відповідно до ст.ст. 384, 385 Криміналь-
ного кодексу України, судові експерти можуть 
бути притягнуті до кримінальної відповідаль-
ності за неналежне виконання своїх обов'язків. 
Це суттєво відрізняє роботу професійного судо-
вого експерта-економіста від інших професіона-
лів економічної галузі. Кваліфікація фахівця, 
що залучається до проведення економічної екс-
пертизи, багато в чому визначає її результа-
тивність. Тому питання організації належного 
кадрового забезпечення експертної діяльності є 
завжди актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У цілому організації експертного дослідження 
присвячено достатньо праць відомих в галузі 
судової експертизи науковців, зокрема, С. Фор-
тинського [1], М. Ласкіна [2], О. Ромашова [3] 
та ін. Теорію та методику судово-економічної 
експертизи висвітлювали в своїх дослідженнях 
Ф. Бутинець [4], М. Базась [5], І. Панченко [6], 
Г. Мумінова-Савіна [7]. На правовому аспекті 
та процесуальному статусі експерта-економіста 
зосереджували свою увагу В. Головченко [8],  
О. Пугаченко [9], О. Разборська, В. Ємець [10]. 
Проблемам же організації кадрового забезпечення 
судово-економічної експертизи в Україні у науко-
вій літературі не приділено достатньої уваги.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Експертна практика свідчить, що 
саме проблеми кадрового забезпечення судово-
економічної експертизи суттєво обмежують 
її можливості. У зв’язку з цим метою даної 
публікації є дослідження організації кадрового 
забезпечення судово-економічної експертизи з 
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урахуванням основних проблемних моментів та 
розробка пропозицій щодо їх усунення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Судово-експертну діяльність у галузі економіки 
здійснюють фахівці державних спеціалізованих 
установ, а також приватні експерти. 

Згідно вимог законодавства, судовими екс-
пертами можуть бути фахівці, які:

1) мають відповідну вищу освіту (освітньо-
кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста);

2) пройшли відповідну підготовку (стажу-
вання);

3) отримали кваліфікацію судового експерта 
з певної спеціальності [11].

Зазначимо, що розроблена в Україні система 
нормативно-правових актів регулює процес 
проведення одразу всіх видів судових експер-
тиз. Тому конкретизація вимог щодо освітньої 
спеціальності експерта-економіста знаходиться 
в компетенції експертно-кваліфікаційних 
комісій: Центральної експертно-кваліфікацій-
ної комісії при Міністерстві юстиції України 
(далі – ЦЕКК) та Експертно-кваліфікаційних 
комісій науково-дослідних установ судових екс-

пертиз Мін'юсту (далі – ЕКК). Вони і здійсню-
ють атестацію судових експертів. 

При вирішенні питання щодо відповідності 
вищої освіти експертній спеціальності, за якою 
фахівець має намір пройти навчання з метою 
отримання кваліфікації судового експерта, вра-
ховується навчальний час (кількість годин) з від-
повідних дисциплін програми навчання, зазначе-
них у додатку до диплома про вищу освіту [12].

Слід акцентувати, що цільова фахова підго-
товка судових експертів-економістів у системі 
вищої освіти України не проводиться. Серед 
затвердженого переліку спеціальностей є спеці-
альність «Судова експертиза», освітньо-профе-
сійна програма якої не передбачає поглибленого 
вивчення теорії та практики судово-економіч-
ної експертизи. 

Конкретні вимоги щодо віку експертів вста-
новлюються самими експертними установами. 
Як приклад, загальні вимоги до експертів-еко-
номістів Науково-дослідного експертно-кри-
міналістичного центру при ГУМВС України в 
Київській області такі: вік – від 21 до 30 років, 
повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

2. Стажування
- на термін від 1 до 6 місяців у разі проходження підготовки з метою присвоєння 

кваліфікації судового експерта;
- на термін від 2 тижнів до 3 місяців у разі підтвердження кваліфікації судового 

експерта

3. Подання документів на допуск до атестації
(протягом трьох місяців після проходження 

стажування)
Допуск до атестації

Відмова від допуску  
до атестації

4. Кваліфікаційний іспит – проводиться у формі співбесіди, під час якої 
фахівці дають відповіді на питання, поставлені членами комісії

про присвоєння 
кваліфікації судового 

експерта

про підтвердження раніше 
присвоєної кваліфікації 

про відмову в присвоєнні 
(підтвердженні) 

кваліфікації 

Видається Свідоцтво про 
присвоєння кваліфікації 

судового експерта

робиться відмітка в Свідоцтві 
про продовження 
терміну його дії

Якщо експерту додатково
надано право на проведення 
іншого виду експертизи або 

за іншою експертною 
спеціальністю, йому 

видається доповнення до 
Свідоцтва про присвоєння 

кваліфікації судового 
експерта

Свідоцтво реєструється в 
журналі, ведення якого 

покладається на 
секретаря комісії

Фахівець включається до 
державного 

Реєстру атестованих 
судових 

експертів
 

РІШЕННЯ КОМІСІЇ

1. Підготовка та подання документів для проходження стажування
Навчання (стажування) фахівців здійснюється за програмами підготовки судових 

експертів з відповідних експертних спеціальностей, які затверджуються головою ЦЕКК

перші три відмови
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Рис. 1. Послідовність організації атестації та присвоєння кваліфікації  
судового експерта-економіста

Складено автором на основі [12]
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рівнем магістра, спеціаліста за економічними 
спеціальностями.

Навчання (стажування) майбутніх експертів-
економістів здійснюється в науково-дослідних 
установах судових експертиз Мін’юсту. Про-
грама стажування включає: курс лекцій з юри-
дичної підготовки, практичні заняття з обраних 
спеціальностей, написання рефератів на тему 
судової експертизи та кожної з обраних екс-
пертних спеціальностей, підготовку проектів 
трьох-п’яти (частіше трьох) висновків експерта.

Судово-економічна експертиза може здійсню-
ватися за такими експертними спеціальностями:

– дослідження документів бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності;

– дослідження документів про економічну 
діяльність підприємств і організацій;

– дослідження документів фінансово-кредит-
них операцій.

Отже, якщо фахівець обрав для навчання всі 
три економічні експертні спеціальності, кіль-
кість проектів висновків становить дев’ять робіт.

Навчання майбутніх експертів, що не є пра-
цівниками державних експертних установ, 
проводиться на платній основі. Дослідження 
цінових пропозицій на підготовку кадрів нау-
ково-дослідних установ судових експертиз 
Мін’юсту показало, що вартість навчання з еко-
номічних експертних спеціальностей є найви-
щою у порівнянні з іншими видами підготовки.

Загальна послідовність організації атестації 
та присвоєння кваліфікації судових експертів 
наведена на рис. 1. 

Порядок організації атестації та присвоєння 
кваліфікації фахівцям науково-дослідних уста-
нов судових експертиз та фахівцям, які не є 
працівниками державних спеціалізованих уста-
нов декілька відрізняється (табл. 1). 

Враховуючи, що державні судові експерти 
перебувають у трудових відносинах з дер-
жавними спеціалізованими установами, вони 
обіймають посади різних категорій, які в 
залежності від кола повноважень мають свої 
характерні ознаки щодо кваліфікаційних вимог 
згідно з Довідником кваліфікаційних характе-
ристик посад працівників науково-дослідних 
установ судових експертиз Міністерства юстиції 
[13]. Зазначений Довідник виділяє такі катего-
рії працівників: 

– керівники: директор науково-дослідного 
інституту (центру), заступник директора нау-
ково-дослідного інституту (центру), учений 
секретар, головний інженер, завідувач відді-
лення, завідувач лабораторії, завідувач відділу 
(самостійного), завідувач відділу (сектору);

– професіонали: судовий експерт (головний 
судовий експерт, провідний судовий експерт, 
старший судовий експерт, судовий експерт), 
головний науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник, старший науковий спів-
робітник, науковий співробітник, молодший 
науковий співробітник. 

Як бачимо, організація кадрового забезпе-
чення судово-економічних експертиз здійсню-
ється не тільки за практичним, але і за науковим 
напрямком. У науково-дослідних інститутах 

Таблиця 1
Порівняння організації атестації та присвоєння кваліфікації  

судовим експертам-економістам державних та приватних установ

Ознаки Фахівці науково-дослідних установ 
судових експертиз

Фахівці, які не є працівниками 
державних спеціалізованих установ

Орган, що прово-
дить атестацію ЕКК ЦЕКК

Документи, необ-
хідні для допуску 
до атестації

– подання та службова характеристика, 
що підписуються його безпосереднім керів-
ником;
– заява на проходження атестації в ЕКК;
– довідка про відсутність судимості;
– реферати з процесуальних та спеціаль-
них питань (у разі присвоєння кваліфіка-
ції судового експерта);
– проекти (копії) трьох-п’яти висновків 
з експертних спеціальностей відповідних 
видів експертиз;
– рецензії на реферати,
– фотокартка
– кадровою службою подаються матері-
али особової справи працівника установи 
(копія диплома про відповідну вищу освіту 
з додатком до нього, а у разі наявності
– копії дипломів молодшого спеціаліста, 
бакалавра з додатками до них)

– заява;
– копія диплома про відповідну вищу 
освіту з додатком до нього (у разі наяв-
ності також подаються копії дипломів 
молодшого спеціаліста, бакалавра з 
додатками до них);
– довідка про відсутність судимості;
– копія трудової книжки;
– довідка про проходження навчання 
(стажування);
– реферати з процесуальних та спеціаль-
них питань;
– проекти (копії) трьох-п’яти висновків 
з експертних спеціальностей відповідних 
видів експертиз;
– рецензії на реферати, проекти (копії) 
висновків, складені судовими експер-
тами, що не брали участі в навчанні 
(стажуванні); дві фотокартки 

Плата за прохо-
дження навчання 
(стажування) 

не вносять плату розмір оплати визначається, виходячи з 
фактичних затрат на підготовку фахівця 

Термін дії Свідо-
цтва про присво-
єння кваліфікації 
судового експерта

п’ять років три роки
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

судових експертиз передбачені посади науко-
вих співробітників, основним завданням яких є 
проведення прикладних наукових робіт, у тому 
числі й пошукових, пов'язаних з розробкою 
нових та удосконаленням існуючих методик 
проведення судових експертиз. 

Аналіз авторефератів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата та доктора еконо-
мічних наук показав, що за останні десять років 
за тематикою судово-економічної експертизи 
було захищено лише три дисертаційних роботи. 
Це говорить про недостатній рівень зацікавле-
ності практикуючих судових експертів-еконо-
містів у проведенні наукових досліджень. 

За даними Реєстру атестованих судових екс-
пертів, станом на 01.04.2015 р. кількість осіб, 
що отримали свідоцтво судового експерта в 
Україні за видом діяльності «Економічна екс-
пертиза», становить 485 осіб, що складає 5,2% 
від загальної кількості осіб, які мають свідоцтво 
судового експерта. З них 271 особа (57,42%) є 
фахівцем державних установ. 

В умовах зростання кількості економічних 
правопорушень, що стали об'єктом розсліду-
вання органів дізнання, досудового слідства 
або суду, кадрового покриття для здійснення 
судово-економічних експертиз явно недостатньо. 
Це призводить до тривалого часу очікування 
результатів експертизи її ініціаторами, високої 
завантаженості експертів та залучення до про-
цесу експертизи осіб з низькою кваліфікацією.

Вважаємо, що до головних причин ситуа-
ції, що склалася, можна віднести такі: нечіт-
кість вимог щодо судових експертів-еконо-
містів; недостатня урегульованість процедури 
проходження атестації; висока вартість ста-
жування; низький рівень оплати праці судо-
вих експертів тощо. 

Висновки. Таким чином, дослідження кадро-
вого забезпечення судово-економічної експер-
тизи показало, що в організації освіти, стажу-
вання, атестації, присвоєння кваліфікації та 
практичної діяльності експертів-економістів 
є певні проблеми. Для їх подолання пропону-
ється реалізувати низку заходів.

1. Уніфікувати процесуальне законодавство 
України з питань призначення та проведення 
судово-економічної експертизи.

2. Створити умови для отримання професій-
ної освіти в галузі судово-економічної експер-
тизи на підставі навчання у вищих навчальних 
закладах. Для цього доцільно розробити від-
повідні магістерські програми в межах галузі 
знань «Економіка та підприємництво» за напря-
мами підготовки «Облік і аудит» (переважно), 
«Економіка підприємства», «Фінанси і кредит».

3. Встановити вікове обмеження для претен-
дентів на посаду експерта-економіста. 

4. Визначити, що претенденти на посаду екс-
перта-економіста повинні мати стаж безперерв-
ної роботи три роки за фахом в Україні на від-
повідних посадах або наявність вченого ступеня 
не нижче кандидата економічних наук. Також 

визнати за необхідне наявність рекомендацій з 
місця роботи, що засвідчують рівень кваліфіка-
ції особи, що бажає стати експертом-економіс-
том. Ця вимога стосується тих осіб, що мають 
намір здійснювати судово-експертну діяльність 
як приватні експерти. 

5. Знизити вартість стажування в нау-
ково-дослідних інститутах судових експертиз 
за видом експертної діяльності «Економічна 
експертиза».

6. З метою спрощення процедури присво-
єння кваліфікації експерта-економіста та усу-
нення бюрократичного впливу дозволити про-
ходити атестацію експертам (як державним, 
так і приватним) в тих місцях, де здійснюється 
їх професійна освіта або стажування.

7. Відмовитись від проведення переатес-
тації кожні п’ять років для державних і три 
роки для недержавних експертів. Передбачити 
для постійно діючих судових експертів прохо-
дження кожні п’ять років курсів підвищення 
кваліфікації за відповідними експертними спе-
ціальностями. 

8. Оптимізувати структуру експертних уста-
нов, зокрема, за рахунок зменшення кількості 
керівних посад та збільшення кількості посад 
судових експертів-економістів.

9. Розробити систему заохочень для екс-
пертів, що займаються науковою діяльністю в 
галузі судово-економічної експертизи.

10. Заохочувати до роботи в галузі судово-
економічної експертизи професіоналів за раху-
нок надання додаткових соціальних гарантій, 
наприклад, пільгових кредитів на житло тощо. 

Наведені пропозиції мають бути законо-
давчо закріплені. Доцільним вважаємо запро-
вадження таких вимог до експертів усіх дер-
жавних спеціалізованих установ (МВС, СБУ, 
Міноборони, Держприкордонслужби та МОЗ). 

Наведені пропозиції дозволять вдосконалити 
організацію кадрового забезпечення судово-еко-
номічної експертизи, забезпечити належний 
рівень кваліфікації фахівців та, як наслідок, 
якість, високий науковий рівень та обґрунтова-
ність висновків експертів-економістів.

Перспективи подальших досліджень у 
даному напрямку бачимо в розробці конкрет-
них рекомендацій щодо організації професійної 
освіти в галузі судово-економічної експертизи.
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