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Призначення експертизи віднесено на розсуд суду (крім випадків 
обов’язкового її призначення), який приймає ріхиення виходячи з 
конкретних обставин справи, необхідності застосування наукових, 
технічних або інших спеціальних знань, а також неможливості 
встановлення фактичних даних іншим шляхом. Однак, з практики 
проведення судових експертиз стало зрозуміло, що професійним суддям, 
часто досить важко вірно оцінити до якої саме області судової 
експертизи відносяться ті чи інші питання, тим більше сформулювати їх 
в коректній формі. Це не дивно, адже судді, в першу чергу, є фахівцями в 
області права. Даний збірник покликаний допомогти суддям у  вирішенні 
цієї проблем. В ньому, в стислій формі, викладена суть основних видів 
судових експертиз, їх предмет, необхідні вихідні дані, сформульовані 
основні питання що можуть бути вирішені в межах проведення тієї чи 
іншої судової експертизи.
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Судова експертиза на своєму шляху пройшла всі стадії еволюційного 
розвитку: від епізодичного проведення експертиз по мірі запитів слідчого та 
судової практики, до систематичного проведення і створення наукового 
фундаменту. Даний фундамент базувався на узагальненню емпіричного 
матеріалу, що дозволив визначитись в об’єктах дослідження, експертних 
задачах, методах і прийомах дослідження. По мірі розвитку формувались види 
експертиз, кожен з яких доповнювався різними теоретичними розробками, далі 
проходили формування окремих теорій, окремих видів судових експертиз. 
Найбільш розвинуті з них, ті, які зараз прийнято називати «традиційними» 
мають більше ніж вікову історію.

Паралельно йшло осмислення загальних проблем, які торкаються всіх 
видів судових експертиз. В першу чергу, це були аспекти регулювання 
експертиз в галузевих процесах, питання, що пов’язані з її проведенням та 
призначенням.

Особливо важливим є розуміння та визначення об’єкту експертного 
дослідження. Об’єкт -  поняття складне та багатогранне. Воно досить вагоме 
для рішення багатьох теоретичних та практичних питань: для класифікації 
судових експертиз., визначення: компетенції експерта, підготовка зразків для 
порівняння, оцінки витрати часу на проведення експертизи і т.д.

Розглядаючи об’єкт експертизи, відмічають найбільш важливі його 
характеристики:

A) об’єктом може бути будь-яка річ, процес, явище, будь-який фрагмент 
реальної дійсності;

Б) об’єкт тісно пов’язаний з предметом пізнання;
B) об’єкт відтворюється в мисленні суб’єкту.
Однак, в судовій експертизі доводиться мати справу не з самими 

фактами, процесами, явищами, а з їх відображенням. Тому в криміналістичній 
і процесуальній літературі під об’єктом експертизи в загальному плані 
розуміється матеріальний носій інформації про фактичні дані пов’язані з 
подією, що розглядається.

Фундаментальною якістю експертизи будь-якого виду є її здатність 
отримання достовірної інформації на базі вже відомої, при обмеженому об’ємі 
вихідних даних про подію чи об’єкт, що представляється для дослідження. 
Також до основних якостей судової експертизи, яка покликана забезпечити 
максимальну об’єктивність дослідження, слід віднести математизацію та 
комп’ютеризацію. Для цього використовуються кількісні (а не описові) 
критерії оцінки результатів дослідження. Як наслідок -  прагнення до високого 
ступеня абстрагування і формалізації. Суттєву роль тут відіграє і можливість 
прискорення процесу експертного дослідження.

В теоретичному плані, правильне розуміння предмету та об’єкту 
судової експертизи важливо для класифікації судових експертиз, види, 
проведення належного підбору об’єктів дослідження і представлення експерту 
матеріали справи які відносяться до предмета експертизи.
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визначення різних видів вартості будівель, споруд, їх частин, а також іншого 
нерухомого майна;
визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам 
нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним 
процедурам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
*  Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНІП тощо)? Якщо не 
відповідає, то в чому полягають невідповідності?

*  Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та 
вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не 
відповідають, то в чому полягають невідповідності?

« Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній 
документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам 
нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, 
протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то в 
чому полягають невідповідності?

*  Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об’єктів 
нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній 
документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва 
(ДБН, СНІП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, 
то в чому полягають невідповідності?

<» Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва 
(ремонту, реконструкції) ?

* Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, 
реконструкції) об'єктів?

*  Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з 
будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, 
визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?

9 Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2є, КБ-3 тощо) з будівництва 
(ремонту, реконструкції) за порядком складання і  наведеними розрахунками 
вимогам нормативно-правових актів у  галузі будівництва? Якщо не відповідає, 
то в чому полягають невідповідності?

® До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 
тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об’єкті?

» Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
<» Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
*  Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) 

об’єкта?
'» Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна 

(будівлі, споруди тощо)?
9 Чи е об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
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•  Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) 
виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, 
просідання фунту на підроблюваних територіях тощо?

•  Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна 
(елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?

•  Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завдано'і матеріальної 
шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок 
залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання фунту на 
підроблюваних територіях тощо?

•  Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку 
до нежитлових (допоміжних)?

•  Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у  
галузі будівництва розділити (виділити частку) об’єкт нерухомого майна 
відповідно до часток співвласників (вказати частки)?

® Які варіанти розподілу (виділення частки) об’єкта нерухомого майна можливо 
визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог 
нормативно-правових актів?

• Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії 
культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може 
вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням 
відповідних фахівців.)
У документі про призначення будівельно-технічної експертизи 

(залучення експерта), у тому числі з визначення вартості нерухомого майна та 
майнових прав на нього, необхідно коротко викласти суть справи, вимоги 
позивача і заперечення відповідача. Разом з документом про призначення 
експертизи (залучення експерта) на дослідження необхідно надати 
документацію, з якої експерт мав би змогу отримати вихідні дані для 
вирішення поставлених питань.

Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно- 
кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі 
будівництва (ДБН, СНІП тощо); відповідність фактично виконаних 
будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових 
актів у галузі будівництва; визначення переліку та об’ємів фактично 
виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів; визначення 
вартості фактично виконаних робіт з будівництва об’єктів; визначення 
відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт 
обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною 
документацією; відповідності звітної документації з будівництва за порядком 
складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів; у 
галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію 
(договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також 
проектно-кошторисну та звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості
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списання матеріалів., журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, 
акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Для вирішення питань: про відповідність об’єктів нерухомого майна 
проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та 
вилогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, 
протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних 
будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів, 
матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових 
актів у галузі будівництва (ДБН, СНІП, стандартам, технічним умовам тощо) - 
експерту необхідно кидати проектну та звітну документацію на будівництво 
об’єкта, акт приймання в експлуатацію' об’єкта, будівництва, матеріали 
технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні умови на 
виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня 
фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, 
ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомого майна, а також визначення 
пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивних елементів та причин 
їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на 
будівництво об’єкта, акт приймання його в експлуатацію, матеріали технічної 
інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.

Для вирішення питань щодо визначенні технічної можливості 
розподілу об’єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об’єктів 
комерційного та промислового призначення) та надання варіантів такого 
розподілу експерту необхідно надати: правовстановлюючі документи на об’єкт 
нерухомості, дані щодо часток співвласників, акт приймання в експлуатацію 
об’єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного 
використання: нерухомого майна та про можливість здійснювати подальшу 
господарську діяльність та належну експлуатацію в разі розподілу (виділення 
частки) нерухомого майна.

У разі якщо орган (особа),, який (яка) призначив(ла) експертизу 
(залучив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів 
поді лу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні бути 
виюіадені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).

„Ддя вирішення питання про вартість будівель, споруд, їх частин 
(приміщення, квартири) , а також іншого нерухомого майна експерту необхідно 
надати правовстановлювальну документацію та матеріали технічної 
інвентаризації на ці об’єкти, а також правовстановлювальну та технічну 
документацію на земельну ділянку, на якій розміщений об’єкт оцінки, станом 
на дату оцінки. У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження 
необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників 
(функціонального використання, об’ємно-планувального рішення, технічного 
ставу тощо) об’єкта, на дату оцінки.
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Земельно-технічна експертиза
Основними завданнями земельно-технічної експертизи є: 
визначення фактичного землекористування земельними ділянками; 
визначення відповідності фактичного землекористування, а також порушень меж 
та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлювапьиих 
документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів; 
визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших 
об’єктів відносно меж земельних ділянок правовстановл «звальним документам 
та технічній документації із землеустрою та землекористування; 
визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними 
ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку користування); 
визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок, 
встановлення земельного сервітуту; 
оцінка земельних ділянок;
визначення відповідності виконаної оцінки земельних ділянок вимогам 
нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним 
процедурам.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

•  Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка площа 
перебуває у  користуванні співвласника (співвласників) земельної ділянки?

« Чи відповідає фактичний порядок користування земельною ділянкою 
правовстановлювальним документам на дану земельну ділянку та вимогам 
нормативно-правових актів з питань землеустрою та землекористування?

•  Чи має місце порушення землекористування, зокрема порушення меж та 
накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлювальних 
документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів?

•  Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об’єктів 
відносно меж земельних ділянок правовстановлювальним документам та 
технічній документації із землеустрою та землекористування на ці земельні 
ділянки? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?

•  Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів 
розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно 
до часток співвласників (зазначити частки)?

•  Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядку її користування) можливі 
відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно- 
правових актів?

•  Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну 
ділянку?

•  Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? 
Надати варіанти встановлення земельного сервітуту.
Зазначені питання земельно-технічної експертизи можуть бути вирішені 

за умови наявності відповідної правовстановлюаальної та технічної
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документації, зокрема результатів виконання топографо-геодезичних робіт, які 
проводяться фахівцями-землевпорядниками з використанням відповідного
обладнання та бази даних.

Для вирішення питань земельно-технічної експертизи експерту 
необхідно жадати правовстановлювальну та технічну документацію із 
землеустрою на земельну ділянку. У разі неможливості експертом самостійно 
виконати топографо-геодезичні роботи результати таких робіт повинні бути 
надані на дослідження органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу 
(залучив(ла) експерта). Для вирішення питань щодо визначення технічної 
можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками та 
надання! варіантів такого розподіл)' (порядку користування) експерту, крім 
зазначених документів, необхідно надати правовстановлювальні документи на 
об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди тощо), що розташовані на 
земельній ділянці, дані щодо користування співвласниками об’єктами 
нерухомого майна або їх частинами, дані щодо часток співвласників, 
матеріали технічної інвентаризації.

У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу 
(залучив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів 
розподілу пропозиції учасників судового процесу, такі пропозиції повинні 
бути викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).

Для вирішення питання про вартість земельної ділянки експерту 
необхідно надати правовстановлювальну та технічну документацію із 
землеустрою на земельну ділянку із зазначенням адреси місцезнаходження 
ділянки, площі, цільового призначення, плану, даних щодо зовнішніх меж 
станом на дату оцінки. У разі розміщення на земельній ділянці будівель, 
споруд та інших об’єктів на дослідження необхідно надати 
правовстановлювальну документацію на такі об’єкти та матеріали технічної 
інвентаризації.

СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
Необхідність у судово-товарознавчої експертизи товарів народного 

споживання та устаткування із застосуванням спеціальних знань у сфері 
товарознавства найчастіше виникає в разі судового розгляду і розслідування 
відповідних кримінальних справ

Також крім різних кримінальних справ у сфері виготовлення та 
споживання товарів, незалежна судова товарознавча експертиза проводиться і 
в разі виникаючих розбіжностей, між постачальником і одержувачем щодо 
визначення рівня якості того чи іншого товару в рамках чинного закону 
України: "Про захист прав споживачів".

У разі виникнення спору щодо причин виникнення різного роду 
недоліків товару, виробник або продавець в обов'язковому порядку зобов'язані 
провести експертизу невідповідного стандартам товару за свій рахунок, а 
споживач, у свою чергу, має право даний висновок оскаржити в судовому 
порядку. При цьому, в ряді випадків безпосереднім замовником незалежної
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судової товарознавчої експертизи може виступати покупець неякісного товару, 
наприклад при виявленні конкретних недоліків товару або обладнання вже 
після закінчення існуючого гарантійного терміну, однак, тільки в межах, не 
більше двох років. Сам споживач має право пред'явити продавцю товару свої 
вимоги. У тому випадку, якщо він доведе, що їх недоліки ВИНИКЛИ ще: до 
моменту продажу обладнання або товару споживачеві з причин, які виникли 
до певного моменту.

Мета експертизи - визначити реальну піну купленого товару або 
устаткування виходячи з його справжнього стану, встановити недоліки і 
причини їх появи. Зростаюча кількість позовів про захист прав споживачів 
свідчить про актуальність проведення даної експертизи незалежною від 
виробника чи продавця товарів народного споживання та обладнання.

Об'єктами експертизи є безпосередньо товари та обладнання (побутова 
техніка, оргтехніка, засоби зв'язку, всі види меблів, одяг, хутряні вироби, 
взуття, посуд та інші види товарів та обладнання), а також документи, що 
підтверджують купівлю; робочі зразки для порівняння.

Експертиза машин, обладнання, сировини 
та товаріів народного споживання

До числа об'єктів товарознавчої експертизи належать: товари народного 
споживання, обладнання та сировина. Об'єктам експертизи цього виду 
можуть бути й інші товари.

Основними завданнями товарознавчої експертизи є:
- визначення вартості товарної продукції;
- визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у 

виробничо-торговельній сфері;
- визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог 

Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності;
- визначення змін показників якості товарної продукції;
- установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи 

саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника;
- визначення відповідності упакування і  транспортування, умов і термінів 

зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.

Орієнтовний перелік вирішуваних питав:ь:
•  Яка вартість об'єктів дослідження як на території України; так і  за її 

межами?
•  Яке найменування та призначення товарів ?
•  Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам 

товару?
•  Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим 

зразкам за органолептичними показниками?
•  Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива 

реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?

ТОВ «Експертно-правова консалтингова компанія «ЮРЕКС»
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<» Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?
<і> Чи правильно виконані маркування та пакування товару? Чи відповідає 

маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної 
документації або зразкам?

<» Яким підприємством і  коли виготовлено товар (за умови наявності 
маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?

«> Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським класифікатором 
товарів зовнішньоекономічної діяльності?

<» Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок 
пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?

<ц Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом на дату 
укладення контракту (на поточну дату) з урахуванням його якісних 
показників?
У документі про призначення експертизи ('залучення експерта) слід 

зазначили суть позовних вимог або обставини кримінального провадження, за 
яким призначено експертизу.

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) 
експерту надається об’єкт дослідження. Громіздкі предмети досліджуються за 
місцезнаходженням. Якщо доступ до об’єктів обмежений, то орган (особа), 
я к ів  і (яка) призначивша) експертизу (залучив (ла) експерта), зобов’язаний(а) 
забезпечити експерту можливість їх огляду. Огляд за потреби проводиться у 
присутності сторін у справі (інших зацікавлених осіб).

Об'єкти дослідження направляються експерту в упаковці, що забезпечує 
їх збереження.

Якщо перед експертом поставл ено питання про вартість товару (майна), 
орган (особа), який (яка) призначивша) експертизу (залучив(ла) експерта), як 
правило, зазначає, станом на який час належить вирішувати поставлене
питання.

На експертизу може бути поставлене питання про вартість відсутнього 
товару (майна). У таких випадках у  документі про призначення експертизи 
(залучення експерта) зазначається про відсутність об'єкта та вказуються 
матеріали справи, на підставі яких повинна проводитись експертиза (рахунки, 
товарно-транспортні накладні, описи в позовних заявах, протоколах допиту 
потерпілих тощо).

СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
На сьогоднішній день практично жодна ісримінальна, цивільна та 

господарська справа з розряду так званої економічної злочинності не може 
бути якісно розслідувана без допомоги експертів-економістів.

Закон встановлює, ЩО' судово-економічні експертизи по кримінальним, 
цивільним та господарським справам призначаються у тих випадках, коли 
для вирішення відповідних питань по цим справам необхідні спеціальні 
економічні та бухгалтерські знання.
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Судово-економічні експертизи слід розуміти як експертні дослідження 
матеріальних об’єктів (документів бухгалтерського, податкового обліку та 
звітності), що містять інформацію про обставим справи та підлягають 
дослідженню у суді за їх змістом та формою і допомагають суду досягти 
об’єктивності у доказуванні. Проведені дослідження оформлюються у вигляді 
висновків експертизи.

Предметом судово-економічної експертизи є відображені в документах 
господарські (фінансові) операції, що є об'єктами дослідження, 
відображають стан і результати економічної діяльності суб'єктів 
економічних відносин та визначається завданнями, поставленими перед нею, 
змістом питань, які вона вирішує у  правоохоронній і судовій діяльності. 
Виходячи з поставлених питань, експерт досліджує лише ті бухгалтерські 
(фінансові) операції, які цікавлять судово-слідчі органи і стосуються справи.

За напрямками досліджень економічна експертиза розподіляється на 
бухгалтерську, фінансово-економічну та фінансово-кредитну експертизи та 
включає дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і 
звітності; дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 
організацій; дослідження документів фінансово-кредитних операцій, кожна з 
яких має свій предмет та завдання.

Предмет судово-бухгалтерської експертизи - це відображені в
документах бухгалтерського та податкового обліку господарські операції 
відносно яких експерт дає висновок з поставлених на його вирішення питань.

Господарські операції є предметом бухгалтерського обліку, але експерт 
досліджує не самі господарські операції, а відображення їх у бухгалтерському 
та податковому обліку підприємства (організації, установи).

Предмет фінансово-економічної експертизи - це відображена в
документах інформація щодо фінансово -  економічних показників діяльності 
підприємства (організації, установи), акціонування, банкрутства, орендних 
відносин, цільового використання бюджетних коштів.

На підставі відображеної в фінансовій документації підприємства 
інформації встановлюються дані, які характеризують утворення, розподіл і 
використання на підприємстві доходів, грошових фондів, наявність негативних 
відхилень у цих процесах, що вплинули на показники господарської діяльності 
або сприяли здійсненню правопорушень, які пов’язані з невиконанням 
фінансової дисципліни.

Предмет фінансово-кредитної експертизи -  це відображені в
документах господарські операції банків та підприємств (організацій, установ) 
при взаємовідносинах з банками.

Основною метою фінансово-кредитної експертизи є експертне 
дослідження операцій з отримання кредитів без матеріального і правового 
забезпечення, аналіз повернення кредиту, дослідження документального 
оформлення готівкових і безготівкових розрахунків.

Об’єктами судово-економічної експертизи є:
- документи бухгалтерського, податкового обліку і звітності, а саме:
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а) первинні і зведені документи (накладні; податкові накладні; акти 
прийому -  передачі; касові ордери; платіжні доручення; чеки; квитанції; 
платіжні відомості; митні декларації (ВМД); інвентаризаційні описи тощо);

б) облікові регістри (головні книги; касові книги; журнали -  ордери; 
відомості аналітичного обліку; картки складського обліку; реєстри податкових 
накладних тощо);

в) бухгалтерська, фінансова, податкова і статистична звітність (товарні 
звіти матеріально -  відповідальних осіб; касові звіти; авансові звіти; баланс; 
звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний 
капітал; податкові декларації тощо).

- інші матеріали справи, до яких відносяться:
а) акти ревізій, документальних перевірок діяльності підприємств;
б) протоколи допитів, свідчення звинувачених і свідків;
в) висновки експертів інших спеціальностей;

г) ііротоколи виїмок і ін.
При розгляді документів бухгалтерського і податкового обліку та 

звітності, як об’єктів судово-економічної експертизи, експерт вивчає їх з 
науково-технічної точки зору і дає оцінку, яка не повинна виходити поза межі 
його спеціальних знань: вказує на неправильність оформлення документів, 
наявність чи відсутність обов’язкових реквізитів, арифметичні помилки, 
невідповідність даних обліку і звітності: Неприпустимо надання експертом 
бухгалтерським операціям юридичної оцінки, а також визначення їх місця та 
доказовість у кримінальній (або цивільній, господарській) справі.

При необхідності проведення експертизи суддя (слідчий) складає 
мотивовану ухвалу (постанову). Ухвала суду (постанова судді, слідчого) 
повинна бути складена як окремий документ з наведенням у ній мотивів 
прийнятого рішення про призначення експертизи та чітким викладенням 
питань, що стосуються предмета останньої. В ухвалі (постанові) має бути 
зазначено, які питання подані учасниками судового розгляду і з яких мотивів 
відхилені.

У постанові (ухвалі) про призначення експертизи вказуються такі дані: 
місце й дата винесення постанови чи ухвали; посада, звання та прізвище 
особи, що призначила експертизу; назва суду; назва справи та її номер; 
обставини справи, які мають значення для проведення експертизи; підстави 
призначення експертизи; прізвище експерта або назва установи, експертам 
якої доручається проведення експертизи; питання, які виносяться на 
вирішення експертові; перелік об'єктів, що підлягають дослідженню (у тому 
числі порівняльних зразків та інших матеріалів, направлених експертові, або 
посилання на такі переліки, що містяться в матеріалах справи); інші дані, які 
мають значення для проведення експертизи.

Питання, що ставляться на вирішення експертизи, повинні бути 
розташовані в логічній послідовності, викладені ясно і чітко, що виключає їх 
різне тлумачення, відноситися до компетенції експерта і бути істотними для 
справи.
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Коло питань, які вирішуються експертизою, визначаються її 
завданнями.

Головними завданнями дослідження документів бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності є встановлення:

-  документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно- 
матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;

-  документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, 
виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей;

-  документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних 
паперів;

-  документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування 
та виплати заробітної плати, інших виплат;

-  відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку 
валового доходу та валових витрат за фінансово-господарськими операціями, 
що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;

-  відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку 
податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує бухгалтерська експертиза:
« чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації 

нестача (надлишки) товарно -  матеріальних цінностей (грошових коштів) на 
конкретному підприємстві;

• за який період документально підтверджується нестача, яку встановлено 
актом інвентаризації і хто зобов'язаний був забезпечити збереження товарно 
-  матеріальних цінностей (грошових коштів) у  цей період згідно з чинним 
законодавством;

•  які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення 
бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних 
збитків (нестача, необфунтоване списання матеріалів, сировини та готової 
продукції);

•  чи підтверджуються документально висновки ревізії у частині, що 
стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням 
висновків технічних експертиз;

• чи підтверджується документально зазначене в акті податкової інспекції 
зниження об'єкта оподаткування і  донарахування до сплати податків та 
обов'язкових платежів до бюджету;

• які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення 
бухгалтерського та податкового обліку, призвели до несплати податків та 
обов'язкових платежів внаслідок заниження об'єктів оподаткування?
Головними завданнями дослідження . документів про економічну 

діяльність підприємств і організацій є встановлення:
-  документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану 

(платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ін.);
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-  документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел 
його придбання;

-  документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання 
оборотних активів та джерел їх формування;

-  документальної обґрунтованості аналізу джерел власних коштів та 
результатів фінансово-господарчої діяльності;

-  документальної обґрунтованості аналізу реальності розрахунків з 
дебіторами і кредиторами;

-  документальної обґрунтованості аналізу витрат і цін як чинників 
фінансової стабільності, беззбитковості;

-  документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді, 
відповідності до чинних методик оцінки вартості майна, що 
приватизується, і інші питання, пов'язані з приватизацією, банкрутством 
підприємств;

-  документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході 
учасника зі складу засновників;

-  документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від 
несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті 
працездатності і в інших вішадках);

-  документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних 
коштів;

-  документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.
Орієнтовний перелік питань, які в и р іш у є  фінансово-економічна 

експертиза:
•  визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та 

прибутковості) господарсько-фінансової діяльності підприємства;
•  чи підтверджується документально внесок до статутного фонду 

підприємства в конкретній сумі та яка частка відповідно до статутних 
документів підлягає поверненню учаснику (учасникам), що вибули зі складу 
засновників;

•  визначити розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) 
орендної плати.
Головними завданнями дослідження документів фінансово- 

кредитних операцій є встановлення:
1. документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття 

рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
2. документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій 

з видачі, використання та погашення кредитів;
3. відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських 

операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
4. документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських 

операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність 
даним обліку та звітності, чинному законодавству;
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5. кола посадових осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання 
вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю.

Орієнтовний перелік питань, які__в и р іш у є  фінансово-кредитна
експертиза:

•  чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення 
операцій з надання кредитів, з повноти нарахування та сплати відсотків за 
користування кредитами;

•  чи підтверджується документально наявність майна у  підприємства, що 
надано останнім в заставу за кредитною угодою;

•  у  якій сумі нанесені збитки банку в результаті необфунтованої видачі, 
неповернення кредиту за кредитною угодою;

•  чи підтверджується документально нецільове використання кредитних 
коштів за кредитною угодою;

•  які допущені порушення вимог нормативних актів, що регулюють порядок 
видачі, погашення кредитів, їх обліку та контролю, хто з посадових осіб 
зобов'язаний був забезпечити виконання встановлених правил?
Коло питань, які вирішує судово -  економічна експертиза досить 

великий і привести його вичерпний перелік неможливо.
Вирішуючи питання щодо визначення! матеріальної шкоди (збитків), 

експерт визначає лише економічну сторону шкоди, тобто розмір втрат, 
нанесених потерпілій особі, незалежно від підстав їх виникнення.

Як свідчить експертна практика, іноді судді ставлять на вирішення 
судово-економічної експертизи питання, які виходять за межі компетенції 
експерта економіста, або ж та редакція в якій вони надаються експерту є 
некоректною.

Приклади таких питань та їх коректна форма зведені до табл. 1:

Приклад питань які не вирішуються 
судовою економічною експертизою

Чи допущені посадовими особами 
Підприємства порушення вимог чинного 

законодавства під час укладання та 
подальшого виконання договору...? 

Якщо так, то ким доп ущені 
правопорушення і які саме 

правопорушення мали місце?

Якими посадовими особами 
Підприємства підписано договір ... та акт 

прийому-передачі робіт та послуг...?

Таблиця 1
Приклад аналогічних питань , що 

вирішуються судовою ек ономічною
експертизою______

Якими документами реглііментується 
порядок укладання договорів на 

Підприємстві? Які особи, у відповідності 
з такими документами, уповноважені 

укладати договори вів; імені 
Підприємства? Чи була особа, від імені 

якої зазначений підпис у договорі, 
присутньою на робочому місці (дата) у 

відяовідкості з первинними 
бухгалтерськими документам?
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Приклад іштань які не вирішуються 
судовою ек ономічною експ ертизою

Приклад аналогічних питань, що 
вирішуються судовою економічною 

експертизою
Яка вартість монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт по 
встановленню обладнанім, наведеного в 

таблиці... ?

Які витрата понесені на монтаж та 
пусконалагоджувальні роботи по 

встановленню обладнання, наведеного в 
таблиці...?

Чи можуть вважатися відповідними - 
законодавству України .дії Компанії щодо 

снгодаткуваьля суми витрат на ведення 
справи, яка вирахувана із страхових 

платежів, що підлягають поверненню в 
разі дострокового припинення договору 

страхування, як дохід пов’язаний з 
наданням послуг по страхуванню та 

підлягає оподаткуванню відповідно до 
підпункту 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 Закону 
при наявності позиції ДНА, визначеній в 
листі Держаної податкової адміністрації 
України від 24.07.2006р. № 13963/7/22- 
3017 «Щодо практичного застосування 

підпункту 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону 
України «Про оподаткування прибутку 

підприємств»?

Чи підлягає оподаткуванню сума витрат 
на ведення: справи, яка вирахувана із 
страхових платежів, що підлягають 

поверненню в разі дострокового 
припинення дії договору страхування за 

ставкою 25 %?

Чи підтвер джується документально 
висновок судово-економічної експертизи 

.... ?

Експерт не уповноважений надавати 
оцінку документам, складеним іншими 

спеціалістами. В рамках судово- 
економічної експертизи може бути 

проведене окреме дослідження тих самих 
питань, які в них вирішені.

Чи відповід ає вимогам законодавства 
складена ОДШ довідка «Про проведення 
планової (позапланової) перевірки»...?

Слід відзначити доцільність тісного зв’язку та діалогу між суддею та 
експертом під час призначення та проведення судової експертизи загалом, та 
економічної експертизи зокрема. Такий підхід дозволить вже на початкових 
стадіях призначення та проведення судової експертизи усунути можливі 
неточності та забезпечить необхідний рівень взаєморозуміння.

СУДОВА АВТОТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
Розвиток автомобільного ринку в Україні, значне насичення його 

автомобілями іноземного виробництва приводить до суттєвого збільшення 
юридичних операцій з автотранспортними засобами. Водночас зростають 
інтенсивність, дорожнього руху і як наслідок -  кількість дорожньо- 
транспортних пригод (ДТП). При здійсненні юридичних операцій з 
автотранспортними засобами, при визначенні матеріального збитку внаслідок 
ДТП власшгш транспортних засобів звертаються до фахівців експертних 
установ у галузі автотоварознавства. У разі виникнення майнових спорів і при

ТОВ «Експертно-правова консалтингова компанія «ЮРЕКС»



19

розслідуванні правопорушень, пов'язаних з експлуатацією ігранспортних 
засобів, до експертних установ звертаються суди, прокуратура, органи 
дізнання ДАІ, слідчі органи, адвокати. Експерти-автотоварозна.вці здійснюють 
оцінку транспортних засобів також при митних операціях, при: оформленні 
спадщини та виконанні інших нотаріальних дій.

До числа основних завдань азтотоварознавчої та іранспоргно- 
товарознавчої експертизи належить визначення ринкової вартості колісних 
транспортних засобів (далі - КТЗ), їх складових, а також розміру вартості 
матеріальних збитків, заподіяних власнику або власнику колісних 
транспортних засобів, їх складових унаслідок пошкодження останнього.

Ринкова вартість КТЗ -  вартість за яку можливе відчумгення КТЗ на 
ринку подібного КТЗ на дату оцінки за договором укладеним між покупцем та 
продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що комма 
сторона діяла зі знанням справи, розсудливо та без примусу.

Вартість матеріального збитку визначається як вартісне значення 
витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження або розукомплектування 
КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та витрат, яких зазнає чи може зазнати 
власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ.

Перед автотоварознавчою та транспортно-товарознавчою експертизою 
можуть ставитись також питання про складові основного завдання або 
споріднені з ним, якщо такі питання пов'язані з придбанням та експлуатацією 
колісних транспортних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних п итань:
•  Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і  державний 

реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку 
визначається його вартість)?

•  Яка вартість КТЗ (зазначаються марка, модель КТЗ, ідентифікаційний номер), 
його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату оцінки 
(зазначається дата, на яку визначається його вартість) ?

•  Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної техніки? 
Примітка: визначається вартість техніки, обладнаної силовим, агрегатом та 
самохідним шасі, зокрема тракторів, комбайнів тощо.

•  Яке значення становить величина втрати товарної вартості КТЗ на дату 
оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?

•  Яка утилізаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний 
реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається 
дата, на яку оцінюєть ся його вартість)?

•  Яка скрапова вартість КТЗ (зазначаються марка, модель і державний 
реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається 
дата, на яку оцінюється його вартість)?
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« Яка ліквідаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний 
або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку 
оцінюється його вартість)?

•  Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику КТЗ 
(зазначаються прізвище, ім'я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, 
його державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що 
призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку 
оцінюється вартість)?

•  Чи укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації 
підприемства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає 
неукомплектованість ?

« Яка дата виготовлення даного КТЗ (його складової)?
•  До якого типу належить даний двигун, які його основні характеристики?
•  Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого КТЗ 

(його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих 
робіт на дату оцінки (зазначається дата, на яку проводиться оцінка майна)?

•  Яке значення становить коефіцієнт фізичного зносу складових зазначеного 
КТЗ?

•  Яке значення становить процентний показник ринкової вартості КТЗ?
•  Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним 

вимогам?
® Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає КТЗ згідно з 

Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?

На дослідження експерту надаються КТЗ та документація, що 
стосується його реєстрації, матеріали розслідування події, що призвела до 
матеріальної шкоди, а також: документи, у яких зафіксовані інші вихідні дані, 
необхідні: для вирішення поставленого питання.

У разі потреби виклик зацікавлених осіб на технічний огляд КТЗ 
здійснюється замовником експертизи із звізначенням дати, місця та часу 
пров едення огляду (після їх узгодження з експертом).

Орган (особа), який (яка) призначивша) експертизу (залучив(ла) 
експерта), повинен(на) забезпечити можливість огляду КТЗ та належні 
безпечні умови (освітлення, вільний доступ, можливість огляду КТЗ з різних 
боків тощо).

СУДОВА АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
При розслідуванні та судовому розгляді справ, пов’язаних з дорожньо- 

транспортнихш пригодами (ДТП), важливе значення мають докази, отримані 
за допомогою авто технічної експертизи.

Під автотехнічною експертизою слід розуміти дослідження ДТП, яке 
проводиться ексиертом-авто техніком з метою з’ясування питань, що мають
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значення для вирішення кримінальної, цивільної чи адміністративної справи, 
пов’язаної з цією пригодою, якщо для відповіді на поставлені питання 
необхідні знання в галузі судової автотехніки.

Предмет судової автотехніки складають технічні закономірності 
виникнення і динаміки ДТП, методи і методики дослідження його технічної 
сторони.

На даному етапі розвитку експертної практики в рамках проведення 
авто технічних експертиз розрізняють такі її види:

1. Дослідження обставин ДТП (переважно за допомогою 
розрахункових методів) -  ситуалогічна експертиза.

2. Дослідження слідів на транспортних засобах, місці пригоди -  
транспортно-трасологічна експертиза.

3. Дослідження технічного стану транспортних засобів та їх окремих 
вузлів та деталей -  техніко-діагностична експертиза.

Основними задачами дослідження обставин ДТП є:
- встановлення того, як повинен був діяти водій з точки зору вимог безпеки руху 

(перш за все -  правил дорожнього руху (ПДР));
- оцінка дій водія з точки зору відповідності їх технічним вимогам нормативних 

актів та вимогам правил безпеки руху (ПДР);
-  встановлення місця розташування транспортного засобу (ТЗ) в задані моменти 

часу;
- визначення швидкості руху ТЗ в задані моменти часу;
- визначення зупиночного та гальмового шляху, відстаней, які долаються ТЗ у 

задані проміжки часу, а також технічної можливості попередження ДТП;
- визначення часу подолання ТЗ заданої ділянки шляху.

В рамках проведення автотехнічної експертизи (дослідження обставин 
ДТГО можуть вирішуватися такі основні питання:

•  Якою була швидкість ТЗ у різні моменти розвитку ДТП (якщо сліди різної 
довжини або перериваються, на це слід указати)?

•  Яка максимально припустима швидкість ТЗ за умови даної видимості дороги 
(зазначається, якою була видимість дороги)?

•  Яка максимально припустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного 
радіуса?

•  Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?
•  Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах даної 

дорожньої обстановки?
•  Який гальмовий та (або) зупиниш шлях ТЗ за певної швидкості його руху в 

умовах даної дорожньої обстановки?
•  Як повинен був діяти водій в даній дорожній обстановці, згідно з технічними 

вимогами Правил дорожнього руху?

ГЗК-ІОЗЇИЯГСвЛ
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•  Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення 
небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху?

•  Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху?
•  Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв'язку з виникненням

дтп?
•  3 якою швидкістю рухався ТЗ? Якщо ця швидкість перевищувала встановлені 

обмеження (зазначається, які саме), то чи мав водій технічну можливість 
уникнути контакту з перешкодою (зазначається, якою саме), якщо ця швидкість 
не перевищувала припустиму?

•  Чи мав водій технічну можливість шляхом екстреного гальмування зупинити ТЗ з 
моменту виникнення небезпеки для руху (указується момент виникнення 
небезпеки), не доїжджаючи до перешкоди (пішохода)?
Однфс, з практики проведення судових автотехнічних експертиз, 

вбачається певна невідповідність формулювань питань, що ставляться перед 
експертом орієнтовному переліку питань зазначеному в Науково-методичних 
рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз. Так, 
наприклад, питання типу:

Чи порушив водій (зазначити ПІП водія) вимоги пунктів Правил 
дорожнього руху України в даній дорожньо-транспортній ситуації?

Є некоректним оскільки передбачає правову оцінку дій водія, що 
виходить за межі компетенції судового експерта і є прерогативою суду.

Також часто зустрічаються питання, що передбачають оцінку 
швидкісних параметрів руху транспортного засобу перед зіткненням чи 
наїздом в початковій фазі розвитку події виходячи з наявних механічних 
пошкоджень транспортного засобу внаслідок контактування з перешкодою. 
Наприклад:

Визначити швидкість руху автомобіля (зазначаються марка, модель і 
державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) до зіткнення виходячи з 
пошкоджень зазначених в (назва документа, номер, дата)?

При якій швидкості руху автомобіля можливе утворення пошкоджень 
зазначених в (назва документа, номер, дата)?

Чи можливо в межах безпечної швидкості руху, при ударі типу 
(зазначити), завдати пошкоджень, що описані в (назва документу, номер, 
дата)?

Зазначаємо, автомобіль є просторовою фігурою складної форми, 
врахування всіх деформаційних ушкоджень утворених внаслідок 
контактування автомобіля з іншим автомобілем чи іншим матеріальним 
об’єктом є складною задачею, що включає в себе розрахунки в межах опору 
матеріалів, теоретичної механіки, загальної фізики. В межах судової 
автотехніки, на даний час, відсутня затверджена і апробована методика, що 
дозволила б оцінити швидкісні параметри руху транспортного засобу 
виходячи з його механічних пошкоджень.
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Розрахунок швидкості руху автомобіля до зіткнення або наїзду можливе 
виходячи з довжини слідів юзу, утворених в наслідок екстреного гальмування 
транспортного засобу перед зіткненням чи наїздом. Однак при оцінці 
висновків експертизу судом, потрібно розуміти, що розрахункова швидкість 
транспортного засобу є мінімальною. Тобто, при розрахунку швидкості, 
враховуються виключно втрати кінетичної енергії транспортного засобу 
пов’язані з слідоутворенням, величина залишкової швидкості залишається 
невідомою.

Особливу увагу, необхідно звернути на розділ постанови (ухвали) про 
призначення авто технічної експертизи, який в експертній і судовій практиці 
іменується «ВИХІДНІ ДАНІ». В даному розділі зосереджуються основні 
відомості про обставини події, які вже оцінені судом і можуть сприйматися 
експертом як достовірні. На основі інформації з вихідних даних постанови чи 
ухвали, експертом проводяться всі розрахунки, дослідження, аналіз і 
синтезуються висновки. В зазначеному розділі вказуються дані про параметри 
і стан дорожньої обстановки, дорожнього покриття та обставини щодо дій 
учасників події, з яких має виходити експерт при проведенні досліджень.

При призначенні експертизи обставин ДТП (пп. 106.2-106.3) необхідно, 
зокрема, вказувати: тип покриття дороги (асфальт, ґрунтова тощо), його стан 
(сухе, мокре, ожеледиця та ін.), ширину проїзної частини, наявність і величину 
ухилів, наявність дорожніх знаків і розміток у районі ДТП, технічний стан ТЗ 
та його завантаженість; видимість і оглядовість дороги з місця водія, а в 
умовах обмеженої видимості - ще й видимість перешкоди; розташування ТЗ по 
ширині дороги, швидкість його руху; момент виникнення небезпеки для руху; 
відстань, яку подолав пішохід з моменту виникнення небезпеки для руху до 
моменту наїзду, швидкість руху пішохода або час його руху з моменту 
виникнення небезпеки до моменту наїзду; чи застосовував водій термінове 
гальмування і якщо застосовував, то яка довжина сліду гальмування до задніх 
коліс автомобіля (якщо сліди розташовані на ділянках дороги з різним 
покриттям, наприклад на проїзній частині й узбіччі, потрібно зазначити 
довжину сліду окремо на кожній з ділянок); місце наїзду відносно слідів 
гальмування (яку відстань пройшов ТЗ у стані гальмування до наїзду чи після 
наїзду на пішохода; якою частиною ТЗ контактував з пішоходом або якими 
частинами зіткнулись транспортні засоби; якщо ТЗ після залишення сліду 
гальмування до його остаточної зупинки рухався накатом, то яку відстань він 
пройшов у цьому стані). Швидкість руху вказується, якщо немає сліду 
гальмування.

Якщо ДТП скоїв водій мотоцикла, крім того, зазначається: ручним та 
ножним гальмом чи одним з них (яким саме) гальмував водій; якщо на 
мотоциклі з коляскою був один пасажир, то де він перебував (у колясці чи на 
задньому сидінні); якщо мотоцикл без коляски рухався в перекинутому стані, 
залишаючи сліди на дорозі, - то відстань, на яку він перемістився в такому 
стані.
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Якщо до моменту призначення експертизи не вдалося усунути 
протиріччя у вихідних даних, що були в справі, є можливість зазначити в 
постанові (ухвалі) варіанти їх значень і отримати висновки щодо кожного з 
них.

СУДОВА ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація 

виконавця ! рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів 
(буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі 
неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під 
впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних 
умовах або; в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з 
наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також 
належності його до певної групи за віком тощо).

Особливості призначення, підготовки та оформлення матеріалів
для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Для того, щоб виявити основні проблемні питання, які виникають в ході 

призначення, підготовки та оформлення матеріалів для проведення судово- 
почеркознавчих експертиз, насамперед, була вивчена та проаналізована 
література загальнотеоретичного та процесуального характеру, і вибірково 
проаналізовано понад 200 архівних проваджень, що зберігаються в експертних 
установах міста Києва, вивчена практика участі експертів-почеркознавців в 
судових засіданнях.

До найбільш типових недоліків оформлення вступної та описової 
частини, які були виявлені в процесі вивчення постанов та ухвал слідчих 
/суддів/ про призначення судово-почеркознавчих експертиз відносяться:

В описовій частині: - відсутність відомостей про те, що дана експертиза 
є комплексною, додатковою, повторного. Основні причини призначення 
даного виду експертизи.

Так, наприклад, при ознайомленні експертів з ухвалою господарського 
міського суду у складі: судді С.А., судді Н.Ф., судді О.М. про призначення 
судово-почеркознавчої експертизи по господарській справі, експертами- 
почеркознавцями було встановлено, що по даній справі була вже проведена 
експертиза, і експертом Н. складено висновок № 2881 за 2003 рік. Слід 
наголосити на тому, що в ухвалі суд чітко зазначив мотиви призначення 
«повторної» експертизи /за клопотанням відповідача/, але в той же час суд 
надав більшу кількість порівняльних зразків для дослідження, що в свою чергу 
призвело до зміни статусу судово-почеркознавчої експертизи з повторної на 
додаткову. Це обумовлено тим, що повторна експертиза буде мати статус 
повторної у випадку, ко.гш ставляться ті ж самі питання, що ставились на 
первинну експертизу та надаються ті ж самі об'єкти і у тій самій кількості, що
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надавались для первинної експертизи. Крім того, зазначаємо, що рішення 
експертів про зміну статусу судово-почеркознавчої експертизи доцільно було 
б погоджувати з органом, що призначив дану експертизу, шляхом оформлення 
письмового клопотання з наведенням підстав, обґрунтувань та міркувань з 
приводу зміни статусу експертизи. І лише тоді, коли орган, що призначив 
експертизу надасть письмовий дозвіл, експерти мали б усі законні підстави 
змінювати статус призначеної експертизи.

Щодо проведення комісійних судово-почеркознавчих експертиз, то 
значна кількість експертиз дійсно проводиться комісією експертів, і для цього 
не завжди необхідно судці вказувати статус комісійної експертизи. Ця 
прерогатива, в більшості випадків, відповідно до Інструкції «Про призначення 
та проведення судових експертиз та експертних досліджень», зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145, чинна 
редакція, залишається за керівником експертної установи /завідувачем 
лабораторії/. Так, при вивченні 123 архівних проваджень було встановлено, що 
з них 21 експертне провадження виконано у складі комісій, тоді коли ні 
слідчий ні судця не визначили ці експертизи як експертизи, які необхідно 
проводити комісіями експертів. Причому, у більшості випадків в комісіях 
приймають участь експерти з малим досвідом роботи та експерти з великим 
досвідом роботи, що на наш погляд є позитивною практикою для набуття 
досвіду експертної роботи молодими експертами-почеркознавцями.

- викладення обставин справи.
Дійсно, описова частина постанови /ухвали/ про призначення судово- 

почеркознавчої експертизи повинна обов'язково містити інформацію про певні 
факти та обставиші, справи, що розглядається, тобто її фабулу.

При вивченні постанов та ухвал про призначення судово- 
почеркознавчих експертиз, слід зазначити, що у більшості випадків і слідчі і 
судді досить чітко викладають фабулу справи, але бувають і виключення. Так, 
непоодинокими є випадки, коли на адресу експертної установи надходять 
постанови /ухвали/ про призначення судово-почеркознавчої експертизи, які 
викладені більш ніж на 3-4 аркушах, причому фабули справ були досить 
великими, містили багато зайвої інформації, та певним чином не мали 
інформативного значення, необхідного для проведення судово-почеркознавчих 
експертиз, оскільки носили описово-правовий характер. Складання такого 
роду громіздких ухвал про призначення судово-почеркознавчих експертиз не 
мають сенсу ні для слідчих /суддів/, що витрачають на складання таких 
процесуальних документів багато часу, ні для: експертів, оскільки, експерти не 
отримують з таких фабул необхідної інформації для проведення почеркових 
досліджень.

У Резолютивній частині;
- нечітке формулювання питань /не повністю вказані ініціали фізичної 

особи, реквізити юридичної особи; нечітко визначені об'єкти, надані на

гоиял.тгивг'іжл
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дослідження, відсутній перелік документів, необхідних для проведення 
експертного дослідження і т.д./;

- невідповідність питань, що ставляться на вирішення судово- 
почеркознавчої експертизи;

- відсутність переліку об'єктів та матеріалу, який надано для 
порівняння.

На жаль, найбільша кількість недоліків виявлена при вивчені 
резолютивних частин постанов /ухвал/ про призначення судово- 
почеркознавчих експертиз.

Справа в тому, що питання, які виносяться на вирішення судово- 
почеркознавчої експертизи повинні відповідати певним вимогам, а саме:

- на вирішення експерта повинні ставитися лише ті питання, для 
вирішення яких дійсно необхідні спеціальні знання в галузі судового 
почеркознавства;

- питання, сформульовані в постанові /ухвалі/ про призначення 
експертизи, повинні, по-перше, чітко визначати задачу експерта, чітко 
вказувати об'єкт, що підлягає дослідженню;

- питання не повинні виходити за межі спеціальних знань експерта- 
почеркознавця та його компетенції;

- питання повинні бути чіткими та виключати неоднозначне тлумачення;
- взаємопов'язані питання викладаються в певній логічній послідовності;
- на вирішення експерта-почеркознавця не ставляться питання 

довідкового характеру, які не потребують проведення дослідження; не 
ставляться правові питання та питання, відповідь на які не потребують 
спеціальних знань; питання, щодо оцінки висновків попередніх 
експертиз, в зв'язку з тим, що такі питання відносяться до процедури 
оцінки доказів, що в свою чергу не входить до компетенції експерта;

- перелік питань повинен бути повним в тій мірі, в якій він стосується 
встановлення усіх необхідних обставин по справі;

- недопустимість перекладання на експерта формулювання питань, 
збирання матеріалів для проведення судово-почеркознавчого 
дослідження.
Крім того, на наш погляд, необхідно звернути увагу на те, що судді в 

своїх ухвалах, майже завжди, зазначають наступний пункт, який в більшості 
випадків викладається в такій редакції: «Зобов'язати сторони надати на 
вимогу експертів всі документи /об'єкти/, необхідні для проведення 
експертизи.» . Зазначення, цього пункту обумовлюється тим, що відповідно до 
ст.4 зі значком З ГПК України, судочинство у судах, здійснюється на засадах 
змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі обґрунтовують 
свої вимоги і заперечення поданими до суду доказами.

Згідно п.4 ч.З ст129 Конституції України та ст.ЗЗ ГПК України, кожна 
сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу
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своїх вимог та заперечень. Суд в свою чергу лише створює сторонам та іншим 
особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення 
фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Якщо надані сторонами докази є недостатніми, суд за клопотанням 
сторін чи прокурора може витребувати їх від підприємств, організацій та 
посадових осіб, незалежно від їх участі у справі.

Відповідно до ст.ЗЗ ГПК України, сторона, прокурор, які порушують 
клопотання перед судом про витребування доказів, повинні докладно 
зазначити: який доказ вимагається, а також підстави, з яких випливає, що ці 
докази має підприємство чи організація і обставини, що можуть підтвердити ці 
докази.

Про витребування доказів від сторони, а також від підприємств, 
установ, організацій, державних органів, господарський суд зазначає в ухвалі 
про порушення провадження по справі або виносить ухвалу про відкладення 
розгляду справи.

Відповідно до Інструкції «Про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень», експерту забороняється самостійно 
збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати документи. 
Необхідні для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому 
матеріалах справи неоднозначно. Відповідно до процесуального 
законодавства, експерт має право клопотати до суду про надання йому 
додаткових матеріалів.

Аналізуючи практику застосування господарськими судами 
господарсько-процесуальних норм, слід зазначити, що при винесенні ухвали 
про зупинення провадження у справі у випадку призначення експертизи, судді 
зобов'язують сторони або інших осіб вчинити певні дії, а саме: «... подати на 
вимогу експертів всі документи, необхідні для проведення експертизи...». 
«Вимога ж експертів», відповідно до чинного законодавства, що регулює 
судово-експертну діяльність, може бути оформлена лише у вигляді 
клопотання, яке письмово заявляється експертом до органу, що призначив 
дану судову експертизу. Крім того, згідно Інструкції «Про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень», експерту 
забороняється вступати у не передбачені порядком проведення експертизи 
контакти з особами, якщо такі особи прямо чи побічно зацікавлені в 
результатах експертизи.

До призначення експертизи слідчий /суд/ ретельно повинен підготувати 
ті документи, іцо підлягають дослідженню, включаючи також і підбір зразків; 
визначити об'єм експертизи /коло питань, що підлягають вирішенню/.

На експертизу слід направляти безпосередньо досліджуваний документ. 
Лише у виключних випадках його копію. В постанові про призначення 
експертизи повинно бути вказано повне найменування досліджуваного 
документа, його номер, дата видачі, на чиє ім'я виданий та інші реквізити, а
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також повинен бути вказаний повний перелік зразків почерку /підпису/ та їх 
кількість.

Дуже важливу роль в почеркознавчій експертизі відіграють надані 
зразки почерку, підпису. Всі зразки письма виконуються з врахуванням 
відповідних вимог. Зразки письма підозрюваного повинні бути надані у 
вигляді текстів /підписів/, виконані з мінімальним розривом в часі та 
відповідати досліджуваному документу по змісту, цільовому призначенню, 
мові та темпу письма.

Необхідно, щоб зразки відображали всі варіанти почерку /підпису/, 
якими відрізняється підозрюваній виконавець.

При: експертизі підписів, виконаних від імені реально існуючих осіб, 
необхідно надати зразки у вигляді підписів та текстів, виконаних як самими 
особами, від імені яких виконані підписи, так і особою, що підозрюється у 
виконанні підпису. При цьому підписи підозрюваних повинні бути виконані не 
від свого ійені, а від імені' особи, чий підпис досліджується.

Якщо підпис виконано від імені вигаданої особи, то де необхідно 
зазначити в постанові або ухвалі про призначення експертизи.

Зразки почерку особи, що підозрюється в підробці документа, повинно 
містити прізвище, ім'я, по-батькові тієї особи, від імені якої виконується 
досліджуваний підпис.

На експертизу повинні бути надані вільні зразки письма /підпису/ не 
менше ніж на 10-15 стандартних аркушах. При неможливості надання вільних 
зразків причина повинна бути вказана в постанові /ухвалі/. Треба мати на 
увазі, чим коротше текст, тим більше вільних зразків повинно бути надано.

Крім вільних, необхідно надати експериментальні зразки почерку, 
виконані спеціально для експертизи під диктовку або самостійно в присутності 
слідчого /суд ді/.

Експериментальні зразки виконуються за допомогою пишучого засобу 
того ж виду, на папері того ж сорту /по кольору, щільності, графленню, 
розмірам/, що було застосовано в досліджу ваному документі і не менше ніж на 
10-15-ти аркушах. Вони повинні містити окремі фрази, слова, що є в 
досліджуваному документі або у всьому досліджуваному тексті.

Експериментальні зразки отримують таким чином. Спочатку 
відбирають зразки, виконані особою самостійно, після чого диктується текст 
досліджуваного документа.

Якщо немає підстав для його оголошення, диктується спеціальний 
текст. У будь-якому випадку пишучий повинен відобразити всі письмові знаки 
досліджуваного тексту.

На кожному зразку відмічаються умови його отримання, спосіб 
виконання тексту, темп виконання та інші дані.

Експериментальні підписи виконуються на окремих аркушах по 10-15 
підписів на кожному аркуші з короткими проміжками в часі. Якщо 
досліджуваний документ написано друкованим шрифтом або іншими

ЮССГІКМТІО'ГІІ'ЛІКіІІЛ. .
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стилізованим шрифтами, лівою рукою або в незвичних умовах, то крім 
звичайних зразків необхідно надати зразки, що відповідають досліджуваному 
матеріалу по формі та умовам виконання.

Аркуші паперу з відібраними зразками почерку та підпису повинні 
містити надпис з прізвищем, ім'ям та по-батькові виконавця. Такий надпис 
завіряється особою, що призначила експертизу.

Якщо досліджуваний документ не має заголовка, то вказується якими 
словами він починається і якими закінчується. Необхідно пам'ятати, що на 
досліджуваних документах не можна робити ніяких надписів, поміток, 
відмічати стрілками, підкреслювати, обводити об'єкти, що підлягають 
дослідженню.

Вільні зразки почерку та підпису найбільш цінний матеріал, оскільки 
в них -  природний, навмисно не змінений почерк; це рукописи /тексти та 
підписи/, виконані до порушення справи. Основна вимога до вільних зразків -  
безсумнівність їх походження, шляхом допиту особи, передбачуваного 
виконавця. Якщо особа, що допитується наполягає на тому, що підпис в 
документі належить їй, слідчим /судом/ пропонується виконати зразки підпису 
без пред'явлення документу.

Рукописи /пояснення, скарги, заяви і т.п./, виконані після порушення 
справи, але не з метою експертного дослідження носять назву умовно-вільні 
зразки. Вони відіграють роль додаткових, а.бо при відсутності вільних та 
експериментальних, в окремих випадках можуть визнаватися достатніми для 
ідентифікації і по ним проводиться експертиза.

Виконання описаних вище умов, значною мірою виливає як на терміни 
проведення експертиз та»: і на саму можливість їх виконання, а також їх 
об’єктивність та обґрунтованість.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
•  Чи виконано рукописні записи (вказати які, зазначити графу, рядок де 

саме вони містяться) у  документі (назва документа та його реквізити) 
громадянином ('зазначити ПІБ повністю) або іншою особою?

•  Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документ; (документах) 
(назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?

•  Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім ’я, по батькові особи, від 
імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його 
реквізити, графа, рядок) громадянином (зазначити ПІБ повністю), чи іншою 
особою?

•  Чи виконано рукописний текст у  документі (назва документа та його 
реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?

•  Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва 
документа та його реквізити, графа, рядок), у  незвичайному стані?
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ФІЗИІСО XIМ14 НІ А ЕКСПЕРТИЗА 
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

Фізикснхіімічна експертиза з визначення віку реквізитів документів -  
це дослідження хімічного складу матеріалів листа (записи, виконані 
кульковими і ге левыми ручками, відтисків штампів і печаток виконані 
штемпельними чорнилом, тексти виконані струменевими принтерами) на 
предмет встановлення в них хімічних компонентів таких як бензиловий спирт, 
феноксіетанол, триетиленгліколь, гліцерин та ін. За результатами дослідження 
цих. компонентів встановлюється вік матеріалу листа.

Зазначені хімічні компоненти є широко поширеними компонентами, які 
входять до складу багатьох матеріалів та об’єктів: лакофарбові матеріали, 
парфумерно-косметична продукція, лікарські препарати, вина і виноматеріали, 
пластмаси, технічні рідини і миючі засоби та ін. Дослідження таких 
компонентів проводяться у виробничих і наукових хімічних лабораторіях, 
тобто проведення таких досліджень недержавними експертними установами 
не суперечить Закону У країни “Про судову експертизу”.

Дослідження щодо встановлення давності виготовлення документів 
проводяться на новітньому обладнанні в атестованій хімічній 
лабораторії, відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність». Використовуються атестовані методи та методики, в 
тому числі впроваджені в експертну практику.

Об’єктами дослідження фізико-хімічної експертизи по встановленню 
давності можуть бути:
-  Записи та підписи, виконані кульковими чи гелевими ручками;
-  Відбитки печаток і штампів виконані штемпельним! чорнилом;
-  Друковані тексти виконані струменевими принтерами.

Можливості хімічної експертизи записів, виконаних кульковими ручками:
- визначення віку записів (підписів) виконаних до 5 років (у загальному 

випадку) до моменту проведення експертизи;
-  встановлення факту невідповідності віку записів (підписів) у 

документах датованих датою більше 5 років;
-  встановлення факторів впливу на документ, які призвели до «штучного» 

старіння записів (підписів).
Можливості хімічної експертизи записів, виконаних гелевими ручками :

- визначення віку записів (підписів) виконаних до 1 року (у загальному 
випадку) до моменту проведення експертизи;

-  встановлення факту невідповідності віку записів (підписів) у 
документах датованих датою більше І року;

-  встановлення факторів впливу на документ, які призвели до «штучного» 
старіння записів (підписів).
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Можливості хімічної експертизи надтисків печаток та штампів, виконаних 
штемпельними чорнилами:

-  визначення віку відтисків, виконаних до 1,5 років (у загальному 
випадку) до моменту проведення експертизи;

-  встановлення факту невідповідності віку відтисків у документах 
датованих датою більше 1,5 років;

-  встановлення факторів впливу на документ, які призвели до «штучного» 
старіння відтисків.

Можливості хімічної експертизи текстів, надрукованих на струменеві» 
принтерах

-  визначення віку тексту, виконаних до 1,5 років (у загальному випадку) 
до моменту проведення експертизи;

-  встановлення факту невідповідності віку тексту у документах датованих 
датою більше 1,5 років;

-  встановлення факторів впливу на документ, які призвели до «штучного» 
старіння відтисків.

Підготовка матеріалів для експертизи:
-  на дослідження надаються оригінали документів;
-  для дослідження придатні документи, які містять не менше 4 см штриха 

матеріалу листа нормальної насиченості, (дрібні запису, дописки, 
підписи слабку насиченість до дослідження непридатні);

-  для дослідження потрібен дозвіл на пошкодження досліджуваних 
записів (підписів), оскільки методи встановлення віку реквізитів 
базуються на руйнуючих фізико-хімічн их методах дослідженнях 
матеріалів листа.

Орієнтовний перелік вирішуваних питані.:
•  Чи відповідають давність підпису громадянина (зазначити ГІІБ] даті вказаній 

у  (зазначити документ)?
•  Чи міг підпис бути виконаним у період (зазначити період, на який е підозріа)?
•  Якщо ні, то в який період був виконаний підпис громадянином (зазначити 

особу)?
•  Чи відповідає вік записів (підписів, відбитків печаток, тексту) е документі 

зазначеній в ньому даті?
•  В один чи різні періоди виконані записи (підписи, відбитки печаток, друковані 

тексти) в документі?
•  Чи проводилися рукописні дописки до записів у  документі, якщо так то в який 

період часу?
•  Чи є на документі ознаки впливу, що призвели до «штучного» старінню його 

реквізитів:
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