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Анотація. Запропоновано та обґрунтовано визначення поняття організаційних засад судово-економічної 
експертизи операцій з основними засобами. 

Аннотация. Предложено и обосновано определение понятия организационных принципов судебно-
экономической экспертизы операций с основными средствами. 

 

Annotation. Determination of concept of organizational principles is offered and judicial-economic examinations of 
operations with the fixed assets are are grounded. 
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В останні роки під час становлення та розвитку ринкових відносин значно зріс рівень злочинів, пов’язаних з 

рухом і використанням основних засобів. Основні засоби або основні фонди, у свою чергу, визначають виробничий 
потенціал будь-якого виробництва й, у наслідку, економічного становища країни у цілому. Така важливість основних 
засобів обумовлює значення успішних розслідувань порушень, здійснених у ході операцій з основними засобами. 
Дуже часто, для того щоб розслідування було максимально результативним, необхідно залучати до нього експерта-
економіста, дії якого повинні бути чітко організовані, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Багато науковців досліджували питання судово-економічної експертизи, у тому числі і аспекти її організації. До 
таких вчених належать Базась М. Ф. [1], Мумінова-Савіна Г. Г. [2], Понікаров В. Д. [3] та ін. Вищеназвані науковці 
внесли значний внесок у дослідження теорії та практики судово-економічної експертизи, але питання стосовно 
організаційних засад судово-економічної експертизи операцій з основними засобами залишились недосліджені в 
повному обсязі.   

Мета даного дослідження – це теоретичне обґрунтування організаційних засад судово-економічної 
експертизи операцій з основними фондами.  

Для дослідження організаційних засад судово-економічної експертизи операцій з основними засобами 
необхідно вирішити питання стосовно понятійного апарату в межах даного теми. 

Спираючись на визначення понять основних засобів [4], судово-економічної експертизи [3] та організації [5], 
організаційні засади судово-економічної експертизи операцій з основними засобами можна представити як 
сукупність певних елементів, пов’язаних між собою, взаємодія яких дає змогу здійснити ефективне дослідження 
інформації про рух та використання матеріальних активів суб’єктів господарювання різних форм власності, 
очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), 
на основі спеціальних знань у різних сферах економіки, господарського аналізу та контролю з метою вирішення 
широкого кола питань, що виникають при розслідуванні економічних злочинів та судовому розгляді господарських 
суперечок. 

Основні елементи організаційних засад судово-економічної експертизи операцій з основними засобами та 
порядок їх взаємодії наведено на рисунку. 

 

 
 

Рис. Організаційні засади судово-економічної експертизи операцій з основними засобами 
 

Виходячи зі схеми, наведеної на рисунку, суб’єкти судово-економічної експертизи операцій з основними 
засобами в ході здійснення експертного дослідження використовують певні методи та спираються на нормативно-
правові акти та законодавчі документи, які регламентують здійснення операцій з основними фондами. Відповідно до 
обраних методів та нормативно-правової бази, суб’єкти вже безпосередньо взаємодіють з об’єктом та предметом 
судово-економічної експертизи операцій з основними засобами. 

Як напрямок подальшого дослідження можна вдосконалити методику експертного дослідження операцій з 
основними фондами на основі певних знань організаційних аспектів судово-економічної експертизи даного питання. 

Таким чином, розуміння організаційних засад судово-економічної експертизи операцій з основними засобами, 
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виділення та чітке обґрунтування окремих елементів цього поняття дозволяє підвищити ефективність проведення 
експертного дослідження та його результативність. 
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