
Судова економічна експертиза за експертною спеціальністю 11.2 

«Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 

організацій» 

Основними завданнями експертизи документів про економічну 

діяльність підприємств й організацій є: 

1) проведення аналізу: 

показників фінансово-економічного стану (платоспроможності, 

фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства/організації; 

структури майна та джерел його придбання; 

2) визначення: 

документальної обґрунтованості розрахунків з дебіторами і кредиторами; 

документальної обґрунтованості аналізу складу витрат; 

документальної обґрунтованості розрахунків у разі приватизації й оренди 

майна, що приватизується; 

документальної обґрунтованості розрахунків частки майна у разі виходу 

учасника зі складу засновників; 

документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від 

несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди у разі втрати 

працездатності та в інших випадках); 

документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних 

коштів; 

документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди. 

Вирішення питань щодо дотримання комітетами з конкурсних торгів 

вимог законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт, 

послуг) за державні кошти, не належить до завдань судово-економічної 

експертизи. 

Вирішення питань щодо документальної обґрунтованості збитків 

показниками фінансової звітності підприємства/організації за певний період 

(визнання поточної дебіторської заборгованості безнадійною) не належить до 

завдань економічної експертизи. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань: 

 Як основні економічні показники (ліквідності, 

платоспроможності і прибутковості тощо) фінансово-господарського стану 

(найменування організації) на дату укладання або закінчення терміну дії 

угоди (реквізити) характеризують господарсько-фінансову діяльність 

(найменування організації)? 

 Чи підтверджується документально сума внеску до статутного 

фонду (найменування організації або учасника) та розрахунок розміру 

частини майна, що підлягає поверненню особі, яка вибула зі складу 

засновників (зазначається дата виходу)? 

 Чи підтверджується документально розмір необґрунтованого 

заниження (несплати) орендної плати (найменування організації) у сумі 

(зазначається сума) за період (зазначається період), визначений в акті 

перевірки контролюючого органу? Якщо так,- у якій сумі? 



 Чи підтверджується документально зазначена в акті перевірки 

контролюючого органу у вартості об’єктів нерухомості (яких саме), що 

підлягали приватизації, частка фінансування споруд за рахунок державних 

коштів відповідно до наданих установчих та первинних документів? 

 Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки 

щодо нецільового використання бюджетних коштів, отриманих 

підприємством (найменування) за бюджетною програмою (назва програми)? 

 Чи підтверджується документально розрахунок пенсійних виплат 

громадянину (прізвище, ім’я, по батькові), проведений установами 

Пенсійного фонду України за період (зазначається період)? 

 Чи мають показники фінансово-економічного стану підприємства 

(найменування) за період (зазначається період) ознаки доведення до 

банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства? 

 Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки 

щодо наявності у підприємства (найменування) заборгованості з виплати 

заробітної плати станом на (зазначається дата)? 

 Чи підтверджується документально та нормативно розрахунок 

дивідендів до виплати, здійснений підприємством (найменування) власнику 

корпоративних прав (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи) за період (зазначається період)? 

 Чи підтверджуються документально висновки, зазначені в акті 

перевірки контролюючого органу (номер, дата) щодо завищення обсягів 

державної закупівлі (назва товарів, робіт, послуг) на суму (зазначається сума) 

порівняно з умовами договору (номер, дата), укладеного за результатами 

конкурсних торгів? 

 Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки 

контролюючого органу (номер, дата) щодо необґрунтованого перерахування 

бюджетних коштів на суму (зазначається сума) з урахуванням висновків 

інших видів експертиз? 

 

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно 

проконсультуйтеся з експертом за напрямком економічної експертизи за 

телефоном (0312) 66-40-32 або на електронну адресу: 

zak.ndekc@gmail.com 
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