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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ФІКТИВНОГО БАНКРУТСТВА ШЛЯХОМ
ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Шевчук Галина Вікторівна
судовий експерт Ріненського науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України
Україна
У країнах з ринковою економікою банкрутство є цілком природним
процесом її оздоровлення та реструктуризації. Однак в Україні банкрутство
підприємств стало окремим самостійним видом бізнесу, що спеціалізується
на протиправному використанні даного інституту з корисливою метою. І на
даний час у разі оголошення банкрутства нерідко постає питання про його
навмисність та фіктивність, а також про неправомірні дії керівників або
власників підприємств при банкрутстві або в передбаченні такого.
На практиці об'єктивно встановити наявність або відсутність наміру
керівника або власника комерційної організації в діях і рішеннях, що призвели
до банкрутства, досить непросто. Складність полягає в доведенні того, що
неспроможність настала саме в результаті «умисного створення або
збільшення неплатоспроможності в особистих інтересах або інтересах інших
осіб», а не в результаті сумлінного здійснення керівником або власником
організації своїх повноважень з управління цією організацією.
Виявлення ознак фіктивного банкрутства підприємств є одним з
актуальних напрямків дослідження, що належить до завдань судовоїекономічної експертизи. Зазначена експертиза дає відповідь на запитання, чи
мають показники ф інансово-економічного стану підприємства за конкретний
період часу ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства,
прихованого банкрутства.
При виявленні ознак фіктивного банкрутства обов’язково повинна
враховуватись наявність оф іційної заяви власника або посадової особи
підприємства-боржника
до
господарського
суду
щодо
порушення
провадження у справі про банкрутство стосовно цього підприємства, на
підставі якої винесено відповідну ухвалу суду, та фактичної можливості
задоволення вимог кредиторів, у тому числі зобов'язань перед бюджетом, у
повному обсязі на момент звернення до суду [4].
Відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак
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неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства»[1], для того, щоб
визначити ознаки фіктивного банкрутства, необхідно визначити коефіцієнт
покриття шляхом зіставлення розміру оборотних активів підприємства та його
довгострокових і поточних зобов'язань.
Для встановлення фінансової неспроможності виконання вимог з боку
кредиторів і зобов’язань перед бюджетом або відсутності платоспроможності
підприємства
експертом
досліджується
стан
фінансово-господарської
діяльності підприємства, структура балансу, тенденції щодо динаміки
основних показників ефективності діяльності підприємства, обґрунтованість
визнання
підприємства
неплатоспроможним
або
визначення
платоспроможності підприємства проводиться за допомогою системи
показників оцінювання фінансово-господарського стану підприємства, які
розраховуються на підставі показників із форм фінансової звітності
підприємства [2]. У разі коли за результатами розрахунків показник
забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами перевищує одиницю
при нульовій або позитивній рентабельності, це свідчить про наявність ознак
фіктивного банкрутства на підприємстві [1].
Економічними ознаками доведення до банкрутства може вважатися такий
ф інансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів
призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема
підписання завідомо невигідних для підприємства (в тому числі фіктивних)
договорів; необгрунтованої виплати грошових коштів, необгрунтованої
передачі третім особам майна; прийняття нераціональних управлінських
рішень, які негативно впливають на виробничу, торгівельну, іншу статутну
діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків і втрат;
заплутування звітності, знищення документів або інформації, в результаті
чого неможлива ефективна робота підприємства. Крім того, аналізуються
заходи, прийняті керівництвом підприємства щодо стягнення заборгованості
(повнота та своєчасність проведеної претензійно-позовної роботи) та
своєчасності вирішення проблем у виробничому процесі.
Привабливістю таких зловживань з боку боржників та основні умови, що
сприяють такому процесу є можливість ухилення від сплати податків через
банкрутство, виведення активів підприємства-боржника або незаконне їх
заміщення, при цьому ціна ліквідного майна боржника може бути дуже
занижена (як правило, таке майно, реалізується «своїй» структурі боржника
практично за безцінь). Вигоду від цього можуть отримати керівники боржника,
які не є його власниками, але саме їхні дії та управлінські рішення фактично
призвели підприємство до умисного банкрутства. Виникнення проблем з
самим
явищем
фіктивного
банкрутства,
насамперед,
пов’язано
з
недосконалістю нормативно правової бази у даній сфері, застосування норм
якої не сприяє підвищенню ефективної протидії ф іктивному банкрутству та
незаконним діям у разі банкрутства, латентністю такої категорії злочинів, а
також зловживання як з боку боржника, так і з боку кредитора [3].
В будь-якій справі про банкрутство найбільш дієвою буде тактика
кредитора щодо застосування превентивних заходів, спрямованих на
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виключення самої можливості понесення збитків від фіктивного банкрутства.
Іншими словами, необхідно бути в тісній взаємодії з контрагентами, а не
дистанціюватися від них. При цьому раптове і непрогнозоване погіршення
фінансового стану; необґрунтоване виведення активів; зміна керівника або
власників компанії-боржника, адреси місцезнаходження або найменування;
дострокове виконання зобов'язань перед іншими кредиторами, поява нових
кредиторів або боржників із значним розміром зобов'язань є ознакою
потенційних проблем в подальшій роботі з контрагентом [2].
Судово-економічна експертиза є важливим елементом доказів у судовому
процесі щодо встановлення ознак фіктивного банкрутства, який дозволяє
суду виявити та формально закріпити факт або відсутність складу злочину. У
результаті проведеної експертизи правоохоронні або судові органи можуть,
спираючись на законні підстави у формі методологічно обґрунтованого
висновку судового експерта, прийняти мотивоване рішення в кримінальній чи
арбітражній справі.
В результаті Висновок експерта може бути корисним не тільки своїми
«висновками», а й тими обставинами, які були виявлені при його підготовці і
які стають предметом аналізу фахівця.
Підсумовуючи вище сказане, слід зауважити, що за своїм змістом
банкрутство як економічно-правова категорія є невід'ємною частиною і
нормальним явищем ринкової економіки. Проте, злочини, пов’язані з
банкрутством, належать до найпоширеніших у сфері економіки. Очевидною є
їх суспільна небезпека, котра виявляє себе через заподіяння матеріальної
шкоди учасникам господарських взаємовідносин, сприяння монополізації
підприємств, дестабілізацію ринкової системи держави шляхом знищення
малого й середнього бізнесу, протидію розвитку виробництва, створення
перешкод підвищенню життєвого рівня населення, позбавляючи державу
важливого джерела фінансів — кредитів та інвестицій [3].
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ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
завідувач СТ та ГД Якобчук Світлана Миколаївна
Рівненський НДЕКЦ МВС України
Україна
Існування та генезис професійної етики є ознакою розвитку суспільства
вцілому і громадянського суспільства зокрема, оскільки етичні стандарти
поведінки розробляються та вводяться в дію не державою, а окремими
представниками конкретної професії.
На даний час досить актуальним є питання, пов'язане із розвитком та
вдосконаленням професійної етики в судово-експертній діяльності, а також
систематизацією існуючих етичних норм в даній сфері, а саме: «Актуалізація
професійної етики викликана не тільки особливим значенням її виховної
функції, але і необхідністю розширення ролі моральних стимулів при
виконанні професійних обов'язків» [1].
Професійна етика детермінована особливостями окремих професій,
корпоративними інтересами, професійною культурою. Люди, займаючі схожі
професійні функції, виробляють специфічні правила. У будь-якій професії є
свої моральні проблеми, проте, серед усіх професій можна виділити групу
таких, в яких вони виникають особливо часто, і тому вимагають підвищеної
уваги до морального боку виконуваних функцій.
Професійну етику можна трактувати в декількох аспектах, проаналізуємо
основні:
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по-перше, як сукупність певних моральних норм належної поведінки
представників окремої професії. «Моральні норми вимагають від експерта
коректності, ввічливості і стриманості у відносинах зі слідчим, суддею,
чесності та визнання допущ ених помилок і твердої впевненості в
достовірності
своїх
висновків.
Принциповість
його
виражається
в
незалежності висновків від думки зацікавлених осіб, матеріалів кримінальної
справи, особистості злочинця, потерпілого» [2];
по-друге, як область наукового знання про професійну мораль сокупності ідеалів і цінностей, ідей про належне, етичних принципів і норм
поведінки, що відображають сутність професії і забезпечують відносини між
людьми, що складаються в процесі праці і що випливають із змісту їх
професійної діяльності [3]. Роль етики як науки велика, оскільки, вона
повинна вивчати моральний стан суспільства, виявляти причини, які
викликали цей стан, пропонувати рішення, які допомогли б поліпшити
моральні орієнтири суспільства;
по-третє, як навчальну дисципліну, предметом якої є вивчення
професійної етики, як сукупності певних моральних норм належної поведінки
представників окремої професії і науки;
по-четверте, як етичну поведінку окремої особи
(співробітника,
працівника) в процесі трудової діяльності.
Звісно, що ступінь оволодіння конкретним експертом професіональноетичними нормами і стандартами залежить від виховання, особистісних
якостей, в тому числі відповідальності, обов'язку і честі, а також визначається
особливостями освіти, трудового колективу, та інше.
Слід приділяти увагу етичному аспекту, що стосується взаємодії судового
експерта з іншими учасниками судочинства, керівником судово-експертної
установи (організації) та іншими експертами.
Зокрема, при роботі комісії, до складу якої входить певна кількість
судових експертів, можуть виникнути конфліктні ситуації між ними, що
обумовлені різними причинами. Наприклад, при виборі тієї чи іншої методики
для проведення дослідження, в силу різниці віку експертів, особливостей
професійної підготовки: «об’єднання експертів однієї спеціальності для
виконання
однорідної
комісійної
експертизи
або
експертів
різних
спеціальностей для проведення комплексних експертиз породжує певні
комунікативні труднощ і» [2].
Крім того, не варто забувати, що судовий експерт може бути викликаний
до суду для роз’яснення висновку. У будь-якому випадку експерту в ході
усного виступу слід бути максимально коректним, проявляти повагу до суду
та інших учасників судочинства.
Зважаючи на вищевикладене, існує необхідність правового закріплення
етичних норм, які регулюють зазначені сторони професійної діяльності
судового експерта.
При характеристиці сутності будь-якого Кодексу професійної етики в
літературі відзначається, що він представляє собою кодифікований
нормативний акт, прийнятий певним професійним співтовариством, в
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систематизованому вигляді, який містить обов'язкові для виконання
морально-етичні приписи, що регламентують професійну поведінку [3].
Отже, Кодекс професійної етики судового експерта повинен структурно
складатися з преамбули; етичних принципів виробництва судових експертиз;
етичних правил взаємодії судового експерта з іншими учасниками
судочинства, керівником судово-експертної установи (організації) та з іншими
працівниками; етичних стандартів усного виступу судового експерта.
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ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА - ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
Шовкопляс Каріна Імадівна
Науковий керівник: канд. ю. наук Губанова О.В.

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
Україна
Дефініція
особистих
немайнових
прав
є доволі
складною
та
неоднозначною, і через це, основною проблемою їх здійснення є неточне
визначення їх змісту. Щоб визначити механізм реалізації особистих
немайнових прав, необхідно спочатку сконструювати зміст кожного
конкретного права [3].
У цивілістичній науці за увесь період її існування виникло декілька
підходів до розуміння поняття та правової природи особистих немайнових
прав: радикальний, позитивний та негативний підходи.
Радикалісти (найвідоміший представник - В.О. Тархов) виділяють сферу
особистих немайнових прав як окремий предмет правового регулювання,
тобто намагаються виділити з них самостійну галузь права - особисте право,
або право особистого стану.
Представники негативного підходу (С.М. Братусь, О.С. Йоффе) теж не
відносять особисті немайнові права до галузі цивільного права, стверджуючи
що вони відносяться до предмета регулювання конституційного права.
Позитивний підхід набув найбільшого визнання у сучасній правовій науці,
але науковці також розділилися на два табори - існує думка, відповідно до
якої, особисті немайнові права є предметом лише цивільно-правової
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СПЕЦИФІКА ОБ’ЄКТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
старший судовий експерт Заріцька Алла Леонідівна
Сектор економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних,
економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності
Рівненський НДЕКЦ МВС України
Україна
Діяльність у ринкових умовах зумовлює велику кількість взаємозв’язків
між
суб’єктами
господарювання.
Зокрема,
існує
залежність
між
підприємством, його працівниками, державою та контрагентами. Усі ці
відносини
підпорядковуються
певним законам,
а учасники
повинні
дотримуватися відповідних правил. Держава створює та забезпечує умови
для функціонування економічних відносин, власники підприємств бажають
отримати прибуток, працівники та засновники прагнуть отримати доходи у
вигляді заробітної плати та дивідендів. Проте під час цієї взаємодії деякі з
учасників господарських відносин не дотримуються «правил гри», чим
порушують права інших. Це провокує виникнення спорів, для вирішення яких
сторони звертаються до судів та правоохоронних органів [1]. Такі дії наносять
шкоду не тільки окремим особам, проти яких вони вчинені, але й суспільству
в цілому. Це зумовлює необхідність виявлення правопорушень, їх вивчення,
усунення наслідків та запобігання в майбутньому. Але визнання винними
конкретних осіб вимагає проведення слідчих дій.
Особливістю цього процесу при розгляді економічних злочинів є
застосування не тільки юридичних, а й економічних знань. У процесі збору
доказів
з
економічних
справ
у
правоохоронній
діяльності
часто
використовується судово-економічна експертиза, яка досліджує виробничу,
фінансово-господарську
діяльність
та
інші
явища,
відображені
у
бухгалтерському обліку і звітності, що стали об’єктом розслідування. Тому
слідчі та судові органи мають потребу в тому, щоб з'ясувати фактичні
обставини підприємницької і господарської діяльності, які дозволили б
усебічно, повно та об'єктивно висвітлити діяльність обвинуваченої,
підозрюваної або підсудної особи. Ця необхідність виникає тому, щоб
безпомилково кваліфікувати цю економічну діяльність керуючись нормами
кримінального права.
Об’єктом судово-економічної експертизи є документи, пов’язані з
веденням бухгалтерського обліку. Проте таке твердження неправомірно
розширює сферу дослідження експерта-економіста. Він вивчає тільки ті
документи бухгалтерського обліку, що потрібні для з’ясування обставин
справи у процесі досудового слідства чи судового розгляду. Таке визначення
об’єктів судово-економічної експертизи прирівнює її до аудиту чи ревізії, не
враховуючи необхідності роботи експерта-економіста з іншими документами,
які містяться у справі [2].
З іншої сторони, об’єкт судово-економічної експертизи визначають як
документи, що відображають порушення законодавства, протиправну або
злочинну діяльність. Але такий підхід означає, що експерт повинен
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встановити порушення на основі документів, які містять сліди злочинів. Проте
це не відповідає статусу експерта-економіста, оскільки він не може давати
юридичну оцінку подій.
Об’єктом судово-економічної експертизи є документи, перелік яких
наводиться у постанові про призначення судово-економічної експертизи та
які безпосередньо надані експерту-економісту для дослідження та складання
висновку.
Поняття об’єкта судової експертизи неоднозначне з точки зору науки і
практики. Об’єкт судової експертизи з позиції наукової галузі являє собою рід
(вид) об’єктів, який-небудь клас, категорію предметів, що характеризуються
загальними властивостями. Виходячи з судження практичної діяльності у
спеціальній літературі існують різні варіанти даного поняття. Основні з них
можна представити наступним чином [3]:
-тіл ь ки матеріально-фіксовані об’єкти;
- матеріальні об’єкти і процеси.
Проте об’єкт судово-економічної експертизи має свої особливості,
оскільки судово-економічна експертиза є процесуальною дією і поєднує в собі
економічну, бухгалтерську та юридичну науки.
Щоб визначити об’єкт судово-економічної експертизи, спочатку потрібно
розглянути, що є об’єктом бухгалтерського обліку. Більшість науковців
об’єктами бухгалтерського обліку вважають засоби підприємства, джерела їх
утворення та господарські процеси, які забезпечують рух майна і джерел з
метою отримання прибутку. Інші науковці визначають, що об’єктами
бухгалтерського обліку є складові його предмета, які знаходять, окреме, як
об’єкти, відображення в системі бухгалтерського обліку та представляють
інформаційну цінність загалом для всіх користувачів (інституцій), чи вибірково
для їх груп чи індивідуумів. Отже, об’єкт судово-економічної експертизи
поєднує характеристики
об’єктів бухгалтерського обліку та судової
експертизи і являє собою документально зафіксовані факти господарської
діяльності, що стали предметом досудового розслідування чи судового
розгляду.
Об’єктом судово-економічної експертизи є бухгалтерські документи, в
яких відображена ф інансово-господарська діяльність підприємств, у тому
числі протиправна чи злочинна (первинні та зведені бухгалтерські документи,
бухгалтерська звітність, матеріали інвентаризації, документи механізованого
обліку, облікові регістри, інші документи (аудиторські висновки, акти ревізій,
судові рішення по них, довідки та повідомлення, висновки судових експертиз
(комп’ютерно-технічної, товарознавчої, будівельно-технічної, технологічної та
ін.), які стосуються предмета експертизи відомості з показань позивачів і
відповідачів, свідків, обвинувачених, підозрюваних та ін., протоколи обшуків і
виїмок, неофіційні документи).
Саме документи створюють специфічний об’єкт судово-економічної
експертизи. На підставі дослідження документів експерт робить висновки
щодо достовірності господарських операцій та правильності відображення їх
у бухгалтерському обліку. При цьому він не повинен виходити за межі

44 • Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології • Том 4
спеціальних знань, тобто давати документам юридичну оцінку і визначати їх
доказове значення у справі.
Отже, питання об’єкта експертного висновку є одним із ключових питань у
діяльності експерта-економіста, оскільки від цього залежать повнота та
обґрунтованість висновків експерта-економіста. Однак на сьогодні відсутнє
чітке розуміння об’єкта судово-економічної експертизи, що призводить до
неточності експертних висновків, повторного призначення судово-економічної
експертизи, а отже, затягування процесу слідства. Проведене дослідження
дає
підстави стверджувати,
що об’єкти економічної експертизи у
господарській діяльності мають свою специфіку, тому ефективність такої
експертизи перш за все залежить від точності та повноти ідентиф ікації її
об’єктів.
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«СПЕЦИФІКА ТА ГОЛОВНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО
ЛИСТУВАННЯ»
Тюлюбаєва Катерина Дмитрівна
Науковий керівник: Корнет A.B.

Полтавський юридичний коледж
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Україна
Основою спілкування міжнародного рівня є обмін інформацією між
людьми різної національності та держав. Засобами такого обміну є поштові
повідомлення, телефон, телефакс та електронна пошта. За допомогою них
можна налагодити офіційні (службові, ділові, партнерські) відносини між
офіційними особами й діловими людьми різних країн, а також приватні
стосунки
між окремими людьми.
Найпоширенішим
засобом
обміну
інформацією в міжнародній сфері є лист.
Нині листування займає важливе місце в нашому житті, не винятком є і
приватні та офіційні листи. Діловий лист - один із найважливіших засобів
міжнародного спілкування в сучасному світі. Протягом тривалої історії
сформувалися певні правила складання міжнародної бізнескореспонденції,
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поведінка як платника, так і батька або матері, який(а) відповідає за життя та
подальший розвиток дитини.
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СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В РОЗСЛІДУВАННІ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
завідувач відділу Стецюкевич Зоя Петрівна
Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Україна
Розвиваючи
сучасну економіку,
будь-яка держава
стикається з
проблемою злочинності в сфері економіки. Протидія злочинам подібного роду
є однією з важливих задач, тому що такого роду злочини можуть зазіхати на
економічні основи держави, сприяти створенню тіньового ринку, розвитку
корупційних зв'язків і, як наслідок, ослаблення економічної могутності
держави.
Поняття «тіньова економіка» міцно увійшло в термінологію не тільки
вчених-криміналістів, а й працівників правоохоронних органів, представників
органів влади та управління. Тіньова економіка, на противагу економіці
реальній, являє собою економіку, виведену з-під державного контролю або
не підвладну їй. Тіньова економіка неоднорідна за своїм змістом. Вона є
результатом здійснення діянь економічного характеру, які далеко не завжди
злочинні. Тіньові економічні відносини можуть виражатися в різного роду
правопорушення: податкових, митних, корпоративних, банківських, валютних,
антимонопольних, інших. Значна частина тіньової економіки сформована
економічною злочинністю.
Перші кримінологічні дослідження економічної злочинності були проведені
американським кримінологом Е. Сатерлендом, автором монографії «Білий
комірець злочинності», який ввів поняття «білокомірцевої» злочинності.
Найважливішими ознаками цього явища він назвав обман та зловживання
довірою. Він досконало дослідив особистість злочинця в сфері економіки,
його службове становище та соціальний статус [1].
За результатами всесвітнього дослідження економічних злочинів та
шахрайства 2018 року 48% українських організацій постраждали від випадків
економічних злочинів та шахрайства протягом останніх двох років, порівняно
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з 43% у 2016 році. Хабарництво та корупція залишається одним із основних
видів економічних злочинів, негативний вплив яких зазнають українські
організації - 73% респондентів відповіли, що їхні організації стали жертвами
випадків хабарництва та корупції протягом останніх двох років. До п’ятірки
найбільш поширених видів економічних злочинів та шахрайства також
входять: незаконне привласнення майна, шахрайство у сфері закупівель,
шахрайство у сфері управління персоналом та кіберзлочини [2].
У встановленні обставин злочинів у сфері економічної діяльності важлива
роль відводиться судово-економічній експертизі.
Основною метою судово-економічної експертизи є допомога слідству і
суду у виявленні фактів і обставин навмисного спотворення економічної
інформації. Коло питань, що розглядається при проведенні судової
економічної експертизи, дуже велике. Вони зачіпають всі сфери економічної
науки, починаючи від формування звітності, закінчуючи запитаннями вузької
економічної спеціалізації.
Виявити і розслідувати економічні злочини можливо або за достовірною
оперативною інформацією, або відстежуючи численні непрямі ознаки. Даний
процес тісно взаємопов'язаний з аналізом інформації про господарські
операції, що відображена в первинних документах обліку та звітності. У
зв'язку з цим, нестача економічних знань, в даному випадку, робить
негативний вплив на ефективність виявлення, розслідування і доведення
злочину.
Одним з найбільш поширених видів судової економічної експертизи є
економічна експертиза щодо дослідження документів бухгалтерського,
податкового обліку і звітності. Практика свідчить про те, що працівники
слідчих підрозділів, при розслідуванні економічних злочинів, частіше за все
приймають рішення про призначення саме її.
Уміння правильно ставити запитання перед експертом є одним із
головних завдань. Адже саме правильно сформульовані запитання
дозволяють експерту якісно провести судово-економічну експертизу. Також
необхідно надавати повну і достовірну інформацію та документацію судовому
експерту. Тому слідчим необхідно знати хоча б основи бухгалтерського
обліку, для того щоб матеріали, які будуть направлятися експерту, були
якісно оформлені, а питання були сформульовані так, щоб експерт зм іг на
них відповісти. Саме це і буде тією основою, за допомогою якої слідчий
зможе на підставі поданої інформації розкрити той чи інший економічний
злочин.
Таким чином, можна сказати, що на економічну злочинність впливає ряд
факторів і зниження даного правопорушення можливо тільки при активному
розвитку всіх напрямків запобігання та попередження злочинів, одним з яких і
є судова економічна експертиза.
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