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РОБОТ1 З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИН1В У СФЕР1 ЕКОНОМ1КИ

THE SIGNIFICANCE OF FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE IN 

PREVENTIVE WORK ON CRIME PREVENTION IN THE FIELD OF ECONOMY

Анотащя. У статп розглянуто питания значущосп проведения профшактично! роботи в 
оргашзацп боротьби з економ1чною злочиншстю. Реал1зац1я профшактично! роботи здшснюеться 
шляхом узагальнення експертно! практики. В процеа анал1зу проводиться групування об’екпв 
дослвджень за типовими обставинами та знов виниклих видах економ1чних дослщжень. На цш п1дстав1 
розробляються рекомендацп профшактичного характеру, нацшеш на усунення недолшв, сприятливих 
вчиненню злочишв та попередження !х у майбутньому. Бажано, щоб подабш заходи вживалися ушма 
експертними установами Мшютерства юстицп.

Однак не можна спиратися лише на д а т  експерпв без проведення ввдповадними органами 
захода, як1 виходять за рамки компетенцп експерта. Обгрунтовано залучення експерпв-економют1в до 
профшактично! роботи ще i тим, що в процес виконання дослщжень не тшьки встановлюються i 
документально пiдгверджуються порушення, але i визначаються !х механiзми i способи, що також 
неможливо без спещальних знань в цiй области.

Ключов1 слова: профiлактична робота, судово-економiчна експертиза, економiчна
злочиннiсть.

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос значимости проведения профилактической работы в 
организации борьбы с экономической преступностью. Реализация профилактической работы 
осуществляется путем обобщения экспертной практики. В процессе анализа проводится 
группирование объектов исследования по типичным обстоятельствам и вновь возникшим видам 
экономических преступлений. На этом основании разрабатываются рекомендации профилактического 
характера, направленные на устранение недостатков, благоприятных для совершения преступлений и 
предупреждения их в будущем. Желательно, чтобы подобные меры предпринимались всеми 
экспертными учреждениями Министерства юстиции.

Однако нельзя опираться только на данные экспертов без проведения соответствующими 
органами мероприятий, которые выходят за рамки компетенции эксперта. Обосновано привлечение 
экспертов-экономистов к профилактической работе еще и тем, что в процессе выполнения 
исследований не только устанавливаются и документально подтверждаются нарушения, но и 
определяются их механизмы и способы, что также невозможно без специальных знаний в этой 
области.

Ключевые слова: профилактическая работа, судебно-экономическая экспертиза,
экономические преступления.

Abstract. The article considers the importance of conducting preventive work in organizing the fight 
against economic crime. The implementation o f preventive work is carried out through the generalization of 
expert practice. In the process of analysis, research objects are grouped according to typical circumstances and 
newly emerging types of economic crimes. On this basis, recommendations of a preventive nature are 
developed, aimed at eliminating the shortcomings that are favorable for committing crimes and preventing 
them in the future. It is desirable that such measures are taken by all the expert institutions of the Ministry of 
Justice.

However, it is not possible to rely solely on the data o f experts without carrying out activities by the 
relevant bodies that fall outside the competence of the expert. The involvement of experts in economics in 
preventive work is also grounded in the fact that in the process of carrying out the research not only violations
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are established and documented, but their mechanisms and methods are also determined, which is also 
impossible without special knowledge in this field

Key words: preventive work, forensic economic expertise, economic crimes.

В оргатзаци боротьби з економiчною злочинтстто мае велике значения 
профшактична робота, спрямована на виявлення та усунення причин i умов, 
що сприяли вчиненню цих злочинiв та т тттих правопорушень. Особливе мiсце 
у цiй робот займае профiлактична дiяльнiсть судово-експертних установ.

Аналiз i узагальнення експертно! практики дозволяють виявити типовi 
обставини, що сприяють вчиненню злочину у сферi економiки, розробити 
рекомендацн стосовно !х профiлактики, що стосуються порушень порядку 
оргатзаци i ведення бухгалтерського облiку, податково! звiтностi i контролю. 
Особлива роль в оргатзаци профшактично! роботи належить експертнiй 
дiяльностi.

Спещ альт пiзнання експерта у рiзних галузях знань можуть 
використовуватися для застосування необхвдних заходiв щодо попередження 
можливост повторення аналогiчних злочииiв у майбутньому. Виявлення 
експертом у процес дослвджень обставин, що сприяють правопорушенням, та 
розробка на цiй основi пропозицiй профiлактичного характеру е основним 
завданням його профшактично! дiяльностi. Експертна профшактика 
здiйснюеться у двох формах - процесуальнш i непроцесуальнiй.

Профшактична дiяльнiсть у процесуальнiй формi проводиться 
експертом при виконант конкретних експертних дослiджень при призначеннi 
експертизи i виконаннi завдання, що мiститься у постановi (ухвалi).

У процесi таких дослвджень експертом встановлюеться факт 
правопорушень, одночасно з'ясовуеться механiзм (спосiб, прийом) його 
здшснення. Виявлення причин, що сприяють вчиненню злочитв при ц т  
формi, е частиною процесуально! дiяльностi експерта, а пропозицп 
профiлактичного характеру - результатом ще! д1яльностй При цьому 
профiлактична дiяльнiсть експерта може обмежитися тшьки виконанням 
завдання, зазначеного у постановi (ухвалi), або експерт, у випадках 
встановлення ним обставин, що мають значення для справи i за якими йому не 
були поставленi питання, може реалiзувати надане йому право на шшДативу.

Було б неправильно очiкувати ефекту вiд профшактично! роботи тiльки 
ввд поданих експертом пропозицiй без вжиття заходiв щодо !х реал1зацд1, я к  
виходять за межi компетенцн експерта. Його дiяльнiсть, в основному, 
зводиться до оперативно! розробки i передачi профiлактичних рекомендаций 
ввдповвдним органам.

На стади судового розгляду ставляться питання про реалiзацiю 
профiлактичних пропозицiй з усунення обставин, що сприяють нанесенню 
матерiального збитку державi, пiдприемству, фiзичнiй особi та imni. 
Дослвдження експертом проводяться в порядку, встановленому Законом 
Укра!ни «Про судову експертизу», Кримшально-процесуальним кодексом 
Укра!ни, Цившьним процесуальним кодексом Укра!ни, Господарським 
процесуальним кодексом Укра!ни.

Непроцесуальна форма е однiею з важливих форм профшактично! 
дiяльностi експертно! установи. Реалiзацiя ще! форми здшснюеться шляхом
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узагальнення експертно! практики. У процес узагальнення проводиться 
угруповання об'ектОв дослОдження по типових обставинах, що сприяють 
вчиненню злочитв.

На зазначенш тдставО розробляються рекомендацп профшактичного 
характеру, спрямоват на усунення типових н едолтв , яю сприяють вчиненню 
злочитв, та запобтання 1м у майбутньому. Ефективтсть експертно! 
профшактики у непроцесуальнш форм1 доцшьна при 11 регулярному 
проведент ушма експертними установами М шстерства юстицп за 
затвердженим планом.

Пол1тичт та економОчт процеси, що ввдбуваються в Украшр сприяли 
виявленню не тшьки позитивних змш в державу а й негативних. З'явилися 
нов1 види економ1чних злочитв, змшилися методи 1х вчинення. Отримала 
розвиток оргатзована злочинтсть Оз ознаками корупцшних д1янь, що вийшла 
за меж1 тдприемств, регю тв, кра1н. Впровадження ринкових ввдносин, змша 
форм власност сприяли р1зкому скороченню дОяльност державних 
тдприемств i утворенню комерщйних структур.

З роздержавленням утворення комертийних структур пов'язано iз 
появою нових видiв економiчних злочитв, у процес яких ввдбуваеться 
перекачування i привласнення коштОв державних тдприемств, а також 
привласнення коштiв тдприемств у т х  форм власностi шляхом занижения 
платежiв до бюджету, проведення безтоварних операцiй, необгрунтованого 
заниження податкiв. Фальсифшащя облiку стае однiею з основних умов i 
одним з видiв економiчних злочинiв. Створення систем аудиторського 
контролю не дало позитивних результатов у припинент цих злочинiв. 
Навпаки, в окремих випадках вона сприяла 1х розвитку.

Значення судово-економiчноi експертизи у профшактичнш роботi 
полягае в тому, що в процеш проведення дослвджень не тальки 
встановлюються i документально обгрунтовуються факти нестач (надлишюв) 
коштОв, суми неврахованих доходiв i платежiв до бюджету, а одночасно 
з'ясовуються механiзм утворення i способи 1х приховування, основними з яких 
е порушення правил органiзацii та ведення бухгалтерского облiку, складання 
фшансово! та податково! звiтностi, недолiки контролюючих органiв, imni 
обставини, що сприяють вчиненню злочинiв.

Слад зазначити, що розiбратися у цих недолiках в умовах, коли 
фальсифiкацiя бухгалтерського облшу, фiнансовоi та податково! звгтностО 
стала одним з основних видОв економОчних злочитв, без застосування 
спещальних наукових i практичних знань експерта-економшта складно, а 
часом практично неможливо.

АналОз практики експертних дослОджень сввдчить про те, що потреба у 
судово-економОчнш експертизО при розслОдувант кримтальних справ щодо 
розкрадання грошових коштОв, товарно-матерОальних ценностей,
ненадходження до бюджету податтв та зборОв тощо з кожним роком зростае, а 
отже зростае i значення судово-економОчно! експертизи у профшактичнш 
робот з попередження злочитв у сферО економти.
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