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питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України 
Віхляєв О. К. 

 науковий співробітник лабораторії економічних досліджень Науково - дослідного центру судових експертиз з 
питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЕКОНОМІЧНІЙ 

ЕКСПЕРТИЗІ  ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Розглянуто проблеми та перспективи використання електронних документів  як об’єктів 
дослідження в судово-економічній експертизи. 

З кожним днем в Україні збільшується  кількість компаній, що використовує електронні 
документи. Електронні документи поступово витісняють паперові. Електронний документообіг 
– це неминучість. 

Цифровий документообіг відкриває нові можливості в роботі підприємств, стосовно 
скорочення часу та матеріальних витрат, за дослідженням проведеним в 
SiemensBusinessServices [1]. 

Судові експерти починають стикатися з великими обсягом електронних документів, що 
містять великий набір даних, а також необхідність аналізу таких документів. 

Об’єктом дослідження економічної експертизи виступають документи бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності; документи про економічну діяльність підприємств і організацій. 
[2] 

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід 
надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для 
вирішення поставлених питань. [3] 

Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
[4] передбачено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій 
або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити :назву документа 
(форми);дату складання;назву підприємства, від імені якого складено документ;зміст та обсяг 
господарської операції, одиницю виміру господарської операції;посади осіб, відповідальних за 
здійснення господарської операції і правильність її оформлення;особистий підпис або інші дані, 
що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському 
обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний 
документообіг.[ 4, ч.2 ст.9] 

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 
даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення 
обов’язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний 
документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами 
у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення 
даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання 
його змісту людиною. [5, ст.5]  

Відповідно до п.2.12. гл. 2 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку [6] визначено, що електронний документ створюється з дотриманням 
вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 
22.05.2003 р. № 851-IV [5] встановлені основні організаційно-правові засади електронного 
документообігу та використання електронних документів.  

Таким чином, електронні первинні документи  повинні мати обов’язкові реквізити, 
передбачені ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
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Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи 
та електронний документообіг.[6, п.2.5, гл.2]  

Електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних 
даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис. [5, п.12 ч.1 ст1] 

Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який 
створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на 
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.  [5, п.23 ч.1 ст1] 

Отже, кваліфікаційний електронний підпис (далі- КЕП) має таку ж юридичну силу, як 
підпис від руки, а електронні документи, завірені КЕП, мають повну юридичну силу. Видачі та 
використання КЕП регулюється Законом України «Про електронні довірчі послуги»[7] та 
контролюється Міністерством юстиції України. 

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що 
він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може 
заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.[8] 

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з 
обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, 
прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі 
послуги". [ 5, ч.1, ст7]  

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим 
учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим 
підписом учасника справи (його представника).[8,ч.10,ст.44] 

Організація роботи з електронними документами у діловодстві  в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, 
врегульована Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання. [9] 

Постає проблема обміну з замовниками електронними документами, підписаними за 
допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), які вони надають для проведення 
судово-економічної експертизи. Обмін електронними документами можливий виключно за 
умов технічної сумісності електронних документів, іншими словами за умови використання 
однакового сервісу документообігу.  

Також необхідно внести зміни до законодавство України про судову експертизу щодо 
можливості використання електронних документів судовими експертами та розробити нові 
методичні підходи та методи дослідження з використанням електронних документів. 

Висновки: 
Електронний документообіг має переваги: прискорення передачі даних, економія часу, 

заощадження коштів, виключення втрати важливого документу, мінімізація помилок людського 
фактору. 

Використання нових електронних документів дозволить судовим експертам економістам 
продовжувати надавати актуальні послуги. Ці інструменти дозволяють експертам швидше 
аналізувати великі набори даних .  

Таким чином, для використання судовими експертами електронних документів як 
об’єктів дослідження в судово-економічній експертизи потрібно: 

- внести зміни до законодавство України про судову експертизу щодо можливості 
використання електронних документів, 

- розробити нові методичні підходи та методи дослідження з використанням 
електронних документів, 

- врегулювати питання щодо використання програмного забезпечення , яке дозволить 
використовувати електронний документ, створений однією програмою в усіх інших . 
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передавання на архівне зберігання : Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 // База 
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Денисенко О.В. 
провідний судовий експерт лабораторії економічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства юстиції України 
 

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ 
ЇХ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК 

 
Стрімкий розвиток електронного документообігу та використання електронних 

документів вимагає модернізації організаційно-нормативного забезпечення проведення судової 
економічної експертизи в частині впровадження нових методів і засобів дослідження 
електронних документів.  

Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. В свою чергу, обов’язкові 
реквізити електронного документа визначено, як обов’язкові дані в електронному документі, 
без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили [1]. 

Процесуальне законодавства України передбачає використання електронних документів 
(оригіналів, електронних копій та паперових копій) в якості електронних доказів, оцінка 
достовірності, належності та допустимості яких здійснюється  на загальних підставах.  

Відповідно до вимог «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень» [2], використання електронних 
документів при проведені судової економічної експертизи, а саме документів бухгалтерського 
та податкового обліку, які сформовано в електронно-обчислювальному вигляді, обмежено 
умовою наявності таких документів в роздрукованому вигляді із обов’язковим завіренням 
роздруківок в установленому порядку. 

Отже, при проведенні дослідження електронних документів в межах судової економічної 
експертизи особливе значення має обґрунтованість їх використання для забезпечення доказової 
сили таких документів.  

Враховуючи, що судово-економічна експертиза є процесуальною формою дослідження на 
основі спеціальних знань у різних сферах економіки, господарського аналізу, ревізії та 
контролю первинних облікових документів, бухгалтерських та податкових регістрів, фінансової 
звітності суб’єктів господарювання різних форм власності з метою вирішення широкого кола 
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питань, що виникають в ході розслідування економічних злочинів та судового розгляду 
господарських суперечок [3], то в межах проведення експертизи здійснюється дослідження не 
тільки первинних та облікових документів, створених в процесі діяльності  підприємств 
(фізичних осіб), а й інших документів, які містять «сліди» певних фінансово-господарських 
операцій: бази даних податкових органів, реєстри документів, електронна звітність, витяги 
даних з інформаційних інтернет-платформ тощо.   

Вирішенням проблеми обґрунтованості використання електронних документів при 
проведені судової економічної експертизи є організаційно-нормативне закріплення певного 
алгоритму аналізу електронних документів з урахуванням їх певних класифікаційних ознак.  

Існує  велика кількість класифікаційних характеристик електронних документів. 
Враховуючи специфіку економічної експертизи, яка полягає в проведені дослідження 
документів, що створюються в процесі фінансово-господарської діяльності юридичних та 
фізичних осіб, аналіз електронних документів з метою обґрунтування їх використання можливо 
здійснювати за наступними класифікаційними ознаками. 

1. За способом введення інформації/створення електронного документу. В основі 
лежить визначення способів і методів введення інформації для її подальшої обробки і створення 
електронного документу. Такий аналіз документа надає змогу визначити наступні фактори та 
обставини: нормативну базу, якою регламентується створення такого документу, коло 
відповідальних за створення документів  осіб, наявність юридичного статусу при створенні 
документу (з цифровим підписом або без цифрового підпису).   

2. За способом виведення цифрових даних. Ознака базується на даних щодо способу 
введення інформації та надає  змогу визначити, чи є наданий на дослідження документ 
оригінальним, конвертованим або компіляційним. 

3. За типом та видом матеріального носія, на якому зберігаються надані на 
дослідження цифрові дані електронного документу:  електронний  носій (електронні оптичні  
диски, USB-flash) або  паперовий носій (копія електронного документа). 

4. За джерелом одержання даних в електронній (цифровій)  формі та суб’єктом фіксації 
цифрових даних в електронному документі. Такий аналіз надасть змогу обґрунтувати 
використання даних наданих на дослідження електронних документів.  

5. За характером обігу: опублікований (документи відкритого доступу) або  
непублікуємий (документи обмеженого доступу) [4,5].  

Подальший розвиток судової економічної експертизи неможливий без впровадження 
засобів проведення експертизи та методів дослідження, які передбачають використанням 
широкого кола електронних документів з метою вирішення сучасних завдань судово-
економічної експертизи. 
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доктор філософії за спеціальністю «Економіка», завідувач лабораторією економічних та товарознавчих досліджень 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту  судових експертиз Міністерства юстиції України 
 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
З розвитком сучасних комп’ютерних технологій та активним переходом до електронного 

документообігу в органах державної вади та приватному секторі економіки, активно 
збільшується частка електронних документів у загальній кількості судових доказів та доказів на 
стадії досудового розслідування. В експертній практиці, все частіше трапляються випадки 
надання особами, що призначають експертизу електронних документів, як об’єктів 
дослідження. На законодавчому рівні та у судово-експертній практиці необхідно розробити 
єдині та однозначні підходи до проведення економічних експертиз із застосування електронних 
документів як об’єктів дослідження.  

Визначення електронного документу наведено в статті 5 Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг», це документ, інформація в якому зафіксована у 
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити. 

Нормативно-правову основу застосування електронних документів закріплено Законом 
України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-
IV. Статтею 8 Закону встановлено, що юридична сила електронного документа не може бути 
заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного 
документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну 
форму. 

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений 
електронними засобами у візуальну форму (як електронну, так і паперову), придатну для 
сприймання його змісту людиною. 

Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) 
зберігання затверджено наказом Мін’юсту від 11.11.2014 р. № 1886/5. 

Основними методами проведення судово-економічної експертизи є методи 
документальної перевірки та співставлення. При цьому документи, що надаються на 
дослідження перевіряються щодо форми їх оформлення. 

Так, стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999 № 996-ХІУ, а також п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів в 
бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88 дозволяють 
складати первинні документи в електронній формі але за умови дотримання вимог 
законодавства про електронні документи та електронний документообіг. У зв’язку з цим, в 
електронних первинних документах повинні бути всі обов’язкові реквізити, що встановлені 
Законом України № 996-ХІУ. Аналогічні вимоги до документів зведеного бухгалтерського 
обліку, податкової та фінансової  звітності, тощо. 

Дискусійним залишається питання щодо можливості використання експертами відомостей 
на електронних носіях при проведенні судово-економічної експертизи. 

Через наявність істотних відмінностей оформлення електронних документів від 
документів  в паперовій формі, при дослідженні експертом форми електронного документу 
можуть виникати труднощі у зв’язку з виходом за межі спеціальних знань експерта-економіста, 
зокрема:  підтвердження електронного підпису,  чинність відповідного посиленого сертифіката 
ключа на момент накладення ЕП, відповідність затвердженому формату, формат надання 
електронних носіїв, наявність захисту щодо форматування електронних документів на носіях 
інформації тощо. 

Відповідно до п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998  
№53/5 із останніми змінами та доповненнями експерту забороняється  самостійно збирати 
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матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення 
експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно. Тобто експерт 
досліджує лише ті об’єкти, які надає особа, що призначила експертизу. Саме на таку особу 
покладається обов’язок надання документів в належному вигляді.  

Однак, не всі електронні докази, що долучаються до матеріалів справи є електронними 
документами, тому необхідно розробити відповідні методики проведення економічних 
експертиз та окреслити межі компетенції експерта-економіста. 

Отже, в умовах запровадження електронного документообігу, електронного провадження 
у судовому процесі, галузь економічної експертизи потребує розширення шляхом нормативного 
врегулювання меж компетенції експерта-економіста під час дослідження електронних 
документів.  

Наприклад, із запровадження системи сучасного електронного провадження судочинства 
(кримінального, адміністративного, господарського, цивільного) з різнорівневими правами 
доступу стане можливим вихід на новий етап розвитку судово-економічної експертизи. 

Сучасне нормативно-правове та методичне забезпечення судово-економічної експертизи 
лише констатує факт відображення господарських операцій, формування бухгалтерського та 
податкового обліку, фінансової та податкової звітності тощо, але не надає можливість, надати 
експертну оцінку специфічним елементам електронних документів. Відповідно, для 
документального підтвердження судово-економічною експертизою  на підставі електронних 
документів відображення господарських операцій, тощо необхідна уніфікація спеціального 
законодавства про судову експертизу та розробка методик проведення судово-економічних 
експертиз на підставі електронних документів.  

Причому, дослідження електронних документів потребує розширення спеціальних знань 
експерта-економіста як програмного забезпечення так і загальних знань електронного 
документообігу в цілому. Враховуючи це, проблематика електронних документів повинна 
враховуватися при внесенні змін та доповнень в нормативно-правові акти щодо регулювання 
порядку призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.  
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ВОПРОСЫ О ДОПУСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВВ КАЧЕСТВЕ  

ОБЪЕКТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Судебно-экономическая экспертиза является одним из самых востребованных 

инструментов при расследовании уголовных дел по преступлениям в сфере экономики, а также 
рассмотрения гражданских дел, в основе которых лежат экономические споры.  

Необходимость в судебно-бухгалтерской экспертизе возникает при расследовании и 
судебном рассмотрении уголовных дел о присвоениях, должностных преступлениях, а также по 
гражданским делам, когда возникает потребность проанализировать данные о финансово-
хозяйственных операциях, отраженных в бухгалтерском учете.  

На развитие методики судебно-экономических экспертиз оказывает влияние перевод 
всего бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) а 
также внедрение электронных форм ведения учета. 

Для ведения бухгалтерского учета и организации финансово-хозяйственной 
деятельности юридического лица и индивидуального предприятия в настоящее время 
неизбежно используются достижения информационных технологий: (программное 
обеспечение), необходимая экономическая информация может содержаться на бумажных, 
магнитных и иных электронных носителях (дисках типа CD или DVD, USB-флэш носителях и 
флэш-картах, жестких дисках персональных компьютеров, ноутбуков, внешних жестких 
дисках, памяти карманных персональных компьютеров) и других  информационных носителях. 
Согласно данных Национального Бюро Статистики, в Республике Молдова более 80 % 
предприятий и все бюджетные организации ведут бухгалтерский учет с применением 
программ: «1С:Бухгалтерия»,«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Молдовы»и «Universal 
Accounting». 

Современная судебно-экономическая экспертиза характеризуется      существенными 
особенностями, связанными с большим спектром экономических вопросов, разрешаемых в 
процессе проведения исследования. Результаты исследования в большой степени зависят от 
объектов исследования, предоставленных эксперту. Объектом экспертизы являются те 
источники сведений об устанавливаемых фактах и те носители информации, которые 
подвергаются экспертному исследованию и посредством которых эксперт познает 
обстоятельства, входящие в предмет экспертизы. 

К ним относятся первичные учетные документы, сводные регистры бухгалтерского 
учета, формы бухгалтерской отчетности, инвентаризационные ведомости, договоры, сметы 
расходов, производственные и финансовые планы и прочие документы[1, гл.1, § 3]. 

Согласно ст.11Закона Республики Молдова «О бухгалтерском учёте и финансовой 
отчётности»№287 от 15.12.2017: 

п.(5)  Первичные документы, составленные как на бумажном носителе, таки  в 

электронной форме, имеют равную юридическую силу; 

п.(6) В случае составления первичного документа в электронной форме, субъект по 

требованию пользователя обязан предоставить копию соответствующего документа на 

бумажном носителе; 

п.(9)В случае составления первичных документов, за исключением первичных 

документов строгой отчетности, в электронной форме подпись не является обязательным 
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элементом. В таких случаях метод идентификации лиц, инициировавших, распорядившихся 

и/или одобривших, осуществление соответствующих экономических фактов, устанавливается 

внутренними процедурами[2, ст. 11]. 
 Исходя из требований вышеуказанного закона,  в Республике Молдова судебный 
эксперт, вправе использовать в качестве объектов  исследования документы в электронной 
форме. 

Согласно данных Национального Центра Судебных Экспертиз Министерства Юстиции 
Республики Молдова (НЦСЭ МЮ Р.М) и частных бюро судебных экспертиз, проводящих 
судебно-экономические экспертизы за последние два года (2019 - 2020) из выполненных 
экспертиз были предоставлены и исследованы документы в электронном виде в 2-5% 
случаях[3].  
 Для обеспечения достоверности предоставленных документов в электронной форме(CD-
R, USB-флэш носителях и флэш-картах, жестких дисках персональных компьютеров), эксперты 
лаборатории экономических экспертиз НЦСЭ МЮ Р.М с участием частных судебных экспертов 
разработали ряд требований к объектам предоставляемых для исследования, согласно которых 
в сопроводительном документе следует указать: 

 номер вокруг посадочного отверстия диска; 
 сведения о невозможности внесения в содержащиеся на электронном носителе данные 

изменений программными средствами; 
 полное наименование содержащихся на электронном носителе файлов, их формат, 

пароли и (или) имена пользователей (при их наличии) для беспрепятственного доступа к 
данным, содержащимся в файлах; 

 сведения о содержащихся в файлах данных; 
 при наличии множества папок - путь к исследуемым файлам; 
 при наличии нескольких файлов (папок), содержащих идентичные документы 

(однотипные данные), но имеющих расхождения в сведениях, отраженных в них- информацию 
о файлах (папках), данные которых необходимо использовать в качестве исходных при 
производстве экспертизы. 

В процессе исследования материалов представленные в электронной форме  по 
уголовным делам при необходимости наши эксперты требуют  провести  вначале техническую 
экспертизу представленных материалов и после этого экономическую.  
Некоторые исследователи данного вопроса, полагают, что использование документов в 
электронном виде рассматривается как недопустимый объект, либо требуют дополнительные 
компетенции судебного эксперта. 

Однако, в связи с использованием информационных технологий для ведения 
бухгалтерского учета объектами бухгалтерской экспертизы являются не только документы на 
бумажных носителях, но и электронные документы, подписанные электронной подписью, 
хранящиеся на компьютерных носителях информации и передаваемые по сетям передачи 
данных. 

Таким образом, в настоящее время исследователям данного вопроса представляется 
необходимым обеспечение судебной финансово-кредитной экспертизы единым понятийным 
аппаратом, а также систематизация основных экспертных методик. Особое внимание в рамках 
научной и практической деятельности уделяется объектам исследования, на основании которых 
проводится судебная финансово-кредитная экспертиза. Перспективы развития судебной 
финансово-кредитной экспертизы связаны с развитием банковской деятельности, 
трансформацией денежно-кредитной политики Банка России, появлением новых объектов 
судебной финансово-кредитной экспертизы (в частности, электронных документов и 
документов на иностранном (английском языке)[4, с.109]. 

В свете  столь быстрых изменений на мировом уровне, отмечается значительный рост 
использования в  экономической сфере электронных документов. Следовательно, экспертная 
практика должна пересмотреть подход к вопросу о допустимости в качестве объектов 
исследования электронной экономической документации при производстве судебно-
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экономических экспертиз. Так как это является  важнейшим способом получения научно-
обоснованных доказательств, в условиях применения компьютерных систем, исследования 
мошеннических действий, вне учетных документов и данных бухгалтерской отчетности и т.д. 

Конечно же, это требует большой научно-методической подготовки и внесения 
необходимых аспектов по исследованию электронной экономической документации в судебно-
экспертные методики для обеспечения экспертной практики необходимой научной базой.  

 
ВЫВОДЫ: 

Считаем, что судебным экспертам следует допускать в качестве объектов по судебно-
экономическим экспертизам электронные документы при соблюдении некоторых требований: - 
чтобы онлайн-документы составлялись в соответствии с нормами базового законодательства и 
суды, следствие или прокурора, при назначении экспертизы, должны убедиться в 
достоверности представленных электронных документов. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ  

ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 
 
У правовому полі дефініція «електронний документ» з’явилася у 2003 році з 

прийняттям Законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». 

Застосування у бухгалтерському обліку підприємств первинних документів, створених в 
електронній формі можливо з 2010 року. Так, наказом Міністерства фінансів України від 
07.06.2010 N 372 внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку,  згідно з якими застосування у бухгалтерському обліку створених в 
електронній формі первинних документів можливе лише за умови дотримання законодавства 
про електронні документи та електронний документообіг. Аналогічні норми регламентовані 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами, 
внесеними Законом України від 03.11.2016 N 1724-VIIII). 

Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання 
електронних документів встановлює Закон України «Про електронні документи та електронний 
документообіг». Згідно із цим Законом електронний документ — це документ, інформація в 
якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. 
Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається 
законодавством (ст. 5).   

Первинні та зведені облікові документи складені в електронній формі повинні мати такі 
обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені 
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якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 
операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її 
оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала 
участь у здійсненні господарської операції [1]. 

Електронний документ, який складено відповідно до вимог чинного законодавства та 
містить усі необхідні реквізити, має таку ж юридичну силу, як і документ, складений у 
паперовому вигляді. Законом України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» встановлено, що візуальною формою подання електронного документа є 
відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній 
для приймання його змісту людиною [2]. 

Завершують створення електронного первинного або зведеного облікового документу 
накладенням головного реквізиту — електронного підпису (ч. 2 ст.6) [2].  

Відносини, пов'язані з використанням удосконалених та кваліфікованих електронних 
підписів, регулюються Законом України «Про електронні довірчі послуги».  

Одним із обов'язкових реквізитів електронного документа є електронна позначка часу - 
електронні дані, які пов'язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для 
засвідчення наявності цих електронних даних на відповідний момент [3].  

Отже, чинним законодавством передбачено застосування у бухгалтерському обліку 
документів, створених в електронній формі.  

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
регламентовано, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів 
бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації 
підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу 
інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних 
органів у межах їх повноважень, передбачених законами (п. 6 ст. 9). 

На теперішній час для проведення економічних досліджень документи бухгалтерського 
та податкового обліку, створені в електронній формі, надаються на дослідження у 
роздрукованому вигляді, завірені в установленому порядку. Ця вимога міститься у Науково-
методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень [4] і не суперечить  Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні».  

Зрозуміло, що подальший розвиток електронного  документообігу призведе до 
необхідності проведення судово-економічних досліджень документів бухгалтерського, 
податкового обліку та фінансової звітності саме в електронному вигляді. Тому сьогодні виникає 
чимало питань щодо проведення таких досліджень, від юридичних до суто технічних.  

Так, у процесуальному законодавстві чітко не визначений порядок збирання та 
забезпечення доказів в електронній формі (у тому числі документів бухгалтерського та 
податкового обліку, складених в електронній формі), способів їх дослідження. Слід зазначити, 
що з 2017 року у трьох процесуальних кодексах (Цивільний процесуальний кодекс України, 
Господарський  процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства 
України) з’явилася нова категорія — електронні докази [5]. У Кримінальному процесуальному 
кодексі і в Кодексі України про адміністративні правопорушення їх визначення відсутнє. 

Технічні питання в першу чергу стосуються порядку надання для проведення 
економічних досліджень документів в електронній формі та їх дослідження. Слід зазначити, що 
наказом Міністерства фінансів України 07.11.2011 N 1393 унормовано порядок надання 
документів великих платників податків в електронній формі при проведенні документальних 
перевірок (далі - Порядок). Порядок визначає загальні принципи організації інформаційного 
обміну під час подання великими платниками податків податкової інформації в електронній 
формі до органів державної податкової служби України при проведенні документальної 
перевірки [6]. 

П. 2.3 Порядку визначено чотири підстави для прийняття електронного документа 
великого платника податків в електронному вигляді:  
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-  відповідність затвердженому формату;  
- підтвердження електронного підпису платника податків та його посадових осіб, 

підписи яких є обов'язковими для документів у паперовій формі, 
- чинність відповідного посиленого сертифіката ключа на момент накладення 

електронного підпису; 
- чинність на час перевірки електронного підпису посиленого сертифіката відкритого 

ключа акредитованого центру сертифікації ключів, яким видано сертифікати відкритих ключів 
для такого платника. 

Можливо, аналогічний підхід необхідно нормативно врегулювати при наданні 
документів в електронній формі для проведення економічної експертизи. З огляду на приписи 
Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень щодо 
заборони експерту самостійно збирати матеріали [7], також необхідно унормовати питання 
щодо способу надання замовниками електронних документів для проведення експертних 
досліджень (на електронних носіях (флеш-носії, диски тощо), засобами телекомунікаційного 
зв’язку). У будь-якому випадку потрібен опис вкладених документів. 

Проведення судово-економічних досліджень електронних документів безумовно 
потребує належного програмного забезпечення з приймання та дослідження електронних 
документів у відповідному форматі та нових методичних підходів для проведення цих 
досліджень. 

Як свідчить експертна практика, чимало суб’єктів господарювання здійснюють 
складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку в електронному вигляді, 
тому пропонуємо внести зміни до абз. 2, п.п. 3.3, п. 3, розд. ІІІ Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 
який викласти у наступній редакції: «Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку 
здійснюється в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються первинні документи, 
регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені 
в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на 
електронних носіях інформації у формі придатній для сприяння змісту людиною та 
систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами)». 

Таким чином, проведення економічних досліджень документів в електронній формі 
потребує подальшого нормативного врегулювання питання щодо порядку надання документів в 
електронній формі на дослідження, можливостей використання експертом електронних 
документів та застосування належного програмного забезпечення. 
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16 

 

Константиновська О. Г. 
старший судовий експерт Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз  

Міністерства юстиції України 
 

ЕЛЕКТРОННА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА, ЯК ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ: СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Експертами-економістами при дослідженні документів бухгалтерського, податкового 

обліку і звітності найчастіше об’єктом дослідження може бути такий електронний документ, як 
електронна податкова накладна.  

У ст. 201.1 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що на дату виникнення 
податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в 
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному 
законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та 
зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом 
термін. [1] 

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 
платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких 
товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового 
кредиту. [1] 

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в 
електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову 
фінансову політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції. [1] 

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням 
вимог ПКУ, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, 
протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді 
у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із 
зазначенням причин. 

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ 
ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що 
постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною 
неприйняття податкових накладних у електронному вигляді. [1] 

Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування 
надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку. 

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, 
або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, така податкова 
накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових 
накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням 
граничних строків.  

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на 
відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних. 

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових 
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, не дає права покупцю на включення сум 
податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку 
включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми 
податкових зобов'язань за відповідний звітний період. 

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру 
податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної 
позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. 
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Відповідно в законі відсутній обов'язок Продавця виписати Покупцю податкову накладну 
в паперовій формі з підписом уповноваженої особи та печаткою. Однак податкова накладна 
досі є необхідною умовою для формування Покупцем товарів податкового кредиту, на суму 
якого він зменшує свої зобов'язання зі сплати ПДВ. Тобто цей документ досі є вкрай важливим, 
і жоден судовий процес стосовно визначення зобов'язань з ПДВ не може обійтися без 
дослідження податкової накладної як доказу. 

Доказами, згідно ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПКУ), є будь-які 
фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що 
обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для 
вирішення справи. Ці дані встановлюються, у тому числі, на підставі письмових доказів, до 
яких в повній мірі можна віднести електронні документи. [2] 

Аналогічне поняття доказів визначено також і в ст. 32 Господарського процесуального 
кодексу України (ГПКУ), ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України (КПКУ) та ст. 
69 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ). [3] 

Тобто електронний документ може бути визнаний судом на рівні з іншими доказами, у 
тому числі письмовими. Однак, для визнання електронного документа доказом, останній ще 
має відповідати передбаченим Законом «Про електронні документи та електронний 
документообіг» вимогам, тобто мати обов’язкові реквізити. [4] 

Отже, в судовому процесі платник податків зможе довести своє право на податковий 
кредит тільки надавши податкову накладну, яка буде визнана належним та допустимим 
доказом. Звичайно, згідно КАСУ і електронні документи є письмовими доказами, однак немає 
методики дослідження справжності такого документу. А сумніви в справжності можуть 
виникнути і будуть цілком виправдані, адже такі документи в електронному вигляді може 
створити будь який офісний працівник, для цього не треба бути навіть програмістом. 

Тому на сьогодні цілком слушною є вимога п. 3.3. Науково-методичних рекомендацій з 
питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 
наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 про надання документів експерту-
економісту для проведення дослідження, в тому числі якщо ведення бухгалтерського та 
податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються 
регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені 
в установленому порядку. [5] 

А тому вкрай важливо розробляти та впроваджувати сучасні наукові методи та методики 
експертного економічного дослідження. Існуючі реалії, пов'язані з процесом методологічного і 
методичного супроводу експертних економічних досліджень, вимагають додаткових 
фінансових вкладень, технічного забезпечення, комп'ютерно-програмного супроводу, 
підготовки кваліфікованих фахівців. 
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КОМПЕТЕНЦІЯ ЕКСПЕРТІВ – ЕКОНОМІСТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 
Електронний документообіг в сучасному світі став глобальним і розгалуженим, але далеко 

не всі відносини між його учасниками регулюються спеціальними законами або іншими 
юридичними документами. Розвиток електронного документообігу, пов’язаний не лише з 
технологією, а й із правом, потребує професійних підходів, чіткої взаємодії традиційно далеких 
одна від одної галузей знань. 

Останнім часом все частіше постає питання щодо правового регулювання використання 
електронних документів як джерела доказування в господарському процесі, що є результатом 
швидкого розвитку інформаційних технологій. Не оминула така проблематика і судово-
економічну експертизу, зокрема питання компетенції експертів – економістів   при дослідженні 
документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності, які складені у електронному 
вигляді, зокрема оцінки його юридичної сили та доказовості.   

Враховуючи що,  фіксація відомостей на електронних носіях істотно відрізняється від 
закріплення даних у письмових документах. Електронна форма документа ускладнює його 
використання як доказу в судовому процесі. На відміну від письмових документів, електронні 
документи самі собою недоступні для людського сприйняття. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  № 996-
XIV від 16.07.1999 (далі – Закон №996) встановлено, що первинні та зведені облікові документи 
можуть бути складені в паперовій або електронній формі та повинні мати обов’язкові реквізити, 
установлені п. 2 ст. 9 Закону № 996 [1]. Первинні документи, складені в електронній формі, 
застосовуються в бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про 
електронні документи та електронний документообіг.  

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» №851-IV від 
№22.05.2003 (далі – Закон №851)  визначає електронний документ так: це   документ - 
інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити 
документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і 
перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання 
електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на 
папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною (стаття 5 Закону №851) [2]. 

 Стаття 6 Закону №851 встановлює, що електронний підпис є обов'язковим реквізитом 
електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача 
електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладанням 
електронного підпису завершується створення електронного документа. Відносини, пов'язані з 
використанням електронних цифрових підписів, регулюються законом.  

Використання інших видів електронних підписів в електронному документообігу 
здійснюється суб'єктами електронного документообігу на договірних засадах. Відповідно до ст. 
7 Закону оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з 
обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора [2]. 

 При цьому, Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» 
[2] не містить переліку таких реквізитів, крім електронного підпису. Якщо ж спиратися на 
положення Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [1], то 
там надається лише короткий перелік загальних реквізитів, що є достатніми лише для 
паперових документів. 

Отже, переліку обов’язкових реквізитів електронного документа в жодному із згаданих 
Законів [1, 2] не наведено в повній мірі, хоча поняття обов’язкових реквізитів для юридичного 
підтвердження електронного документа є ключовим. 
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На сьогоднішній день не визначено процедуру виправлення помилок у первинних 
електронних документах. Згідно з п.4.6 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. 
№ 88 (Далі – Положення №88) помилки в первинних документах виправляються відповідно до 
законодавства [3]. Однак в Законі №851 про виправлення помилок в електронному документі 
нічого не сказано, не прописано дану процедуру і в інших підзаконних актах. Виняток 
становить електронна звітність до контролюючих органів. 

 З 7 листопада 2018 року набув чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» 
[4], та  втратив чинність Закон України «Про електронний цифровий підпис». Одним із 
важливих нововведень закону про електронні довірчі послуги є те, що він запроваджує поняття 
«кваліфікований електронний підпис», яке замінило поняття «електронного цифрового 
підпису». Сьогодні кваліфікований електронний підпис (КЕП) прирівнюється до власноручного 
підпису.  

На теперішній час Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства 
юстиції України від 08.10.1998 №53/5 [5] передбачено, що  якщо ведення бухгалтерського та 
податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, то експерту 
надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, 
обов'язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу 
експерта на електронних носіях інформації. (Розділ ІІІ, пункт 3.3). [5] 

При дослідженні експертами економістами електронних документів постають питання 
щодо визначення особи відповідальної за його складання  обґрунтованості облікових даних, та 
внесення випадкових чи навмисних змін у документі після його формування і набрання 
юридичної сили.  

Поширення і застосування електронних документів веде до зростання кількості машинних 
(електронних) носіїв інформації, які виконують функції документів. Експерти економісти в 
межах своєї компетенції не можуть вирішити  питання пов’язані із юридичною доказовістю 
електронних документів та юридичною обґрунтованість облікових даних. Крім проблеми 
юридичної сили електронних документів постає проблема захисту електронних документів і 
його реквізитів від випадкових чи навмисних змін у документі після його формування і 
набрання юридичної сили, а також захист електронного документа під час його зберігання в 
електронному архіві, контроль прав доступу до документів. Проблему юридичного 
підтвердження електронних облікових документів можна розв’язати лише шляхом проведення 
комплексних комп’ютерно-технічних та економічних експертиз. 

Розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних технологій набув актуальності в усіх 
сферах суспільного життя та визначається одним із пріоритетних напрямів державної політики. 
Впровадження електронного документообігу має ряд переваг перед паперовим, таких як 
економія часу, пришвидшення передачі даних, мінімізація помилок людського фактору, 
заощадження коштів, можливість працювати з віддаленим доступом, виключення втрати 
документу. 

Отже аналіз даного питання показує, що дана проблема достатньо визначена на 
законодавчому рівні, проте існують моменти, які потребують подальшого удосконалення та 
нових методичних напрацювань у галузі судово-економічної експертизи.  
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ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

Общеизвестно, что объектами судебной экономической экспертизы фактически являются 
документальные носители информации, содержащие сведения об операциях, имущественном и 
финансовом положении организации, на основании которых производится судебно-экспертное 
исследование.  

При проведении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз, эксперты 
сталкиваются с необходимостью исследования как полноценных документов – отвечающих 
всем требованиям бухгалтерского учёта и правильно вовлечённых в систему документооборота 
хозяйствующего субъекта, так и неполноценных – заполненных с ошибками и нарушениями. 
Кроме того, эксперты сталкиваются с электронными образцами бухгалтерских документов 
(скан–копий), которые в соответствии с решениями высших судебных органов не признаются 
доказательствами реальности совершенных операций и фактов хозяйственной жизни [1]. 
Совершенно очевидно, к таким документам необходимо подходить с особей осторожностью. 

В целом, объекты судебной экономической экспертизы, с учётом так же особенностей 
налоговой системы и законодательства Республики Армения, можно классифицировать 
следующим образом: 

1. Налоговый расчёт - это представляемая налогоплательщиком в налоговый орган, с 
наличием электронной цифровой подписью, письменная информация в электронном виде либо 
о налоге или сборе, исчисленном в отчётный период, либо о любой сделке или операции, 
являющейся объектом налогообложения. К исключениям относятся те налоговые расчёты, в 
которых содержатся как являющиеся тайной и (или) подлежащие ограниченному 
использованию информация, так и  утвержденные Правительством Республики Армения 
случаи, когда налоговые расчёты могут быть представлены в налоговые органы также и в 
бумажной форме. 

2.Бухгалтерская (финансовая) отчётность – это отчетность, которую при производстве 
судебных экономических экспертиз можно использовать в большей степени при исследовании 
структуры активов и обязательств, разбивки статей расходов и доходов, информации об 
изменениях в капитале, а также при разделении денежных потоков отчётного периода. 

3.Бухгалтерские первичные учётные документы - это такие документы, которые 
должны быть составлены при совершении факта хозяйственной деятельности, а в случае, если 
это не представляется возможным на текущий момент – непосредственно после ее окончания. В 
законе РА «О бухгалтерском учёте» регламентируются обязательные реквизиты первичных 
учётных документов, а также особо рассматриваются требования к формам этих документов. 
Первичный учётный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа (расчётный документ, налоговый счёт (корректировочный налоговый счёт, 
налоговый счёт по возврату НДС), счёт–фактура, чек контрольно-кассовой машины, накладная 
на перемещение товара, а также в определенной степени инвойс в электронном виде), 
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подписанного электронной подписью. Замечу кстати, что бухгалтерские первичные учётные 
документы в виде электронного документа рассмотрены ниже в ходе анализа, представленного 
в настоящей статье [2]. 

4.Регистры бухгалтерского учёта - это счета, которые формируются на основании 
данных первичного учёта. При этом каждая операция (запись) в регистрах должна быть 
подтверждена соответствующим первичным учётным документом. 

5.Договоры на поставку товаров, работ, оказания услуг – это документация, 
представленная на экспертизу и которую при проведении исследования изучает эксперт. 
Подчеркну, что анализ факта исполнения условий договора в рамках судебной экономической 
экспертизы без соответствующих первичных документов не представляется возможным. 

6.Платёжные документы - это движение денежных средств, которое  исследуется на 
основании выписки банка по счетам организации. Выписки могу быть представлены в двух 
видах: в полном и так называемом усечённом. Исследование операций движения денежных 
средств осуществляется на основании исследования платёжных поручений, выписки банка по 
счёту клиента и мемориального ордера. 

7.Движение наличных денежных средств (кассовые операции) - это проведение 
судебной экономической экспертизы операций с наличными денежными средствами, принимая 
во внимание также необходимость исследования соответствующих первичных документов: 
поступление – приходные кассовые ордера и выдача (расходование) – расходные кассовые 
ордера, а также отражение указанных операций на основании первичных документов в 
соответствующем регистре кассовой книги. 

8.Ввозная или вывозная налоговая декларация, заполняемая и представляемая в 
соответствии с установленным Единым таможенным законодательством ЕАЭС, а также 
таможенная декларация подаваемая в таможенный орган. Важно отметить, что в декларации 
указываются сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре, о способе перемещения 
товаров и условиях внешнеторговой сделки с ними, а также информация о таможенных 
платежах, подлежащих уплате.  

9.Учредительные документы организации - это устав, учредительный договор, решение 
собрания учредителей, реестр акционеров и др..  

     10.Акт инвентаризации - это инвентаризационные и сличительные ведомости с 
приложенными материалами проведённой инвентаризации.  

Следует отметить, что при исследованиях, в ходе судебной экономической экспертизы, 
недопустимыми объектами являются: протоколы допроса, документы, содержащие чужое 
профессиональное мнение, отчёты об оценке, акты ревизии, заключения аудиторов, акты 
налоговых проверок, а так же электронные носители информации, реестры, справки и подобные 
документы с нерегламентированным наименованием [3].  

Анализируя нынешнее законодательство, важно почеркнуть, что в Законе РА «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи», в частности, сущность понятия 
«электронного документа» определяется как существующая правовая норма [4].  

В статьях 2 и 3 данного Закона «электронный документ» определяется как информация 
или сообщение, представленное в электронной форме, которое имеет внутреннюю и внешнюю 
форму представления. Формой внутреннего представления электронного документа является 
результат регистрации на электронном носителе информации, а формой внешнего 
представления является результат воспроизведения электронного документа на экране 
видеоустройства (дисплея), бумаге или на ином отличном от электронного носителя 
материальном предмете. В дополнение к вышеотмеченным статьям, в статье 4 более полно 
прописано  положение о том, что: «Электронный документ, защищённый электронной 

цифровой подписью, имеет то же правовое значение, что и документ, заверенный 

собственноручной подписью лица, если подтверждена подлинность электронной цифровой 

подписи и отсутствуют достаточные доказательства того, что документ изменён либо 

подделан с момента его отправки и (или) передачи на хранение…».   
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Что же касается сути электронной цифровой подписи, то она представляет уникальную 
последовательность символов, полученную посредством криптографического преобразования 
информации и представленную в электронно-цифровой форме для создания данных 
электронной цифровой подписи и данного электронного документа. Согласно принятому 
законодательству РА физические и юридические лица несут ответственность за нарушение 
законодательства об обращении электронных документов и применении электронной цифровой 
подписи. 

Таким образом, по результатом анализа содержания данного закона – под понятием 
электронной цифровой подписи следует иметь ввиду реквизиты электронного документа, 
предназначенные для его защиты от подделки, позволяющие как идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, так и устанавливающие отсутствие искажений в электронном 
документе. При этом, сертификат владельца ключа подписи оформляется на физическое лицо, 
на имя которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа, и которое владеет 
соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи. 

Касательно бухгалтерских первичных учётных документов считаю уместным 
процитировать статью 11 Закона РА «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи», в которой изложено следующее положение: «Электронные варианты первичных 

(учётных) документов заменяют свои бумажные варианты в случаях, установленных 

Правительством Республики Армения, или, если в соответствии с установленными 

законодательством Республики Армения требованиями сохранились их бумажные варианты». 
В дополнение к вышесказанному, отмечу, что электронная цифровая подпись в Армении 

предоставляется закрытым акционерным обществом "EKENG", которое является единственным 
органом в Армении, имеющим полномочия удостоверять электронные подписи. Следует иметь 
ввиду, что для подписания документа цифровой подписью, подписывающий должен 
использовать специальное устройство для чтения идентификационных карт удостоверяющих 
личность. Таким образом, мониторя тенденции развития электронных документов как объектов 
исследования, можно с большой вероятностью проследить в стране динамику развития 
электронного документооборота, естественно только после принятия со стороны Правительства 
РА соответствующих мер контроля (нормативных актов). 

Анализируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть следующее. При проведении 
судебной экономической экспертизы объектами исследования могут выступать принятые со 
стороны эксперта те документальные носители информации в виде электронных документов, 
которые содержат цифровые подписи в соответствии с действующим на текущий момент 
законодательством. Что же касается тех документов, которые были сформированы с 
использованием средств (программ) автоматизации учёта, а так же скан-копий (электронных 
образов), то вышеизложенные объекты судебной экономической экспертизы, даже в случае 
содержания в них необходимых реквизитов, но не заверенные электронной цифровой подписью 
соответствующего ответственного лица, являются неполноценными. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (ЦИФРОВІЗАЦІЇ) 
 

«Цифрова трансформація України є колосальним інвестиційним ресурсом, який можна та 
необхідно спрямувати на розвиток економіки країни. За оцінками експертів, використання 
цифрових технологій у бізнесі прискорює його розвиток у 2-3 рази. Тому для України це 
можливість прискоритися та наздогнати розвинені держави» [1]. 

Визначення терміну «цифрові інфраструктура» вперше на законодавчому рівні 
сформульовано у Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 
роки, що було схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-
р, як: «Комплекс технологій, продуктів та процесів, що забезпечують обчислювальні, 
телекомунікаційні та мережеві можливості на цифровій основі. Цифрові інфраструктури є 
основою цифрової економіки.» [2] 

Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства також вперше надано 
визначення терміну «цифрове робоче місце» - віртуальний еквівалент фізичного робочого 
місця, котрий вимагає належної організації, користування та управління, оскільки воно має 
стати запорукою підвищеної ефективності працівників та створення для них більш сприятливих 
умов праці. Цією Концепцією підкреслюється, що в умовах цифрової економіки робочі місця 
перестають бути прив’язаними до фізичних місць. Вони стають «цифровими», віртуальними, 
мобільними, тобто такими, що не потребують постійного перебування працівника на робочому 
місці. Перевагами цифрових робочих місць є зменшення витрат на апаратне забезпечення, 
офісні приміщення, відрядження тощо. 

Впровадження концепції цифрових робочих місць передбачає: 
- перетворення робочих місць державних службовців у цифрові робочі місця; 
- підготовку законодавчих ініціатив для стимулювання використання цифрових робочих 

місць бізнесом та громадянами. 
Всупереч Розпорядженню Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р [2], 

позиції президента України – Володимира Зеленського та Прем’єр-міністр України Дениса 
Шмигаля, що неодноразово оприлюднювалось і на веб-порталі органів виконавчої влади, і на 
сторінках засобів масової інформації чинні нормативно-правові акти, що регламентують 
діяльність судових експертів продовжують зосереджуватись виключно на паперовому 
документообігу та на обов’язку судового експерта здійснювати власну експертне діяльність 
виключно на «робочому місці». Так Інструкції про особливості здійснення судово-експертної 
діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих 
експертних установах [3]зобов’язує судового експерта здійснює судово-експертну діяльність 
виключно у приміщенні, придатному для проведення досліджень, зберігання доказів, 
документів діловодства та наглядових проваджень (п. 6 Розділу ІІІ). Дали, пунктами 7-9 цієї 
Інструкції перелічені вимоги до такого  приміщення: 

- приміщення повинно бути захищеним від несанкціонованого проникнення відповідними 
засобами реагування шляхом встановлення охоронної сигналізації. 

- не допускається розміщення робочого місця судового експерта у тимчасових спорудах. 
- робоче місце судового експерта розміщується у приміщенні, яке відокремлено засобами 

несанкціонованого проникнення від приміщення, в якому здійснюють професійну діяльність 
особи, діяльність яких не пов’язана з судово-експертною діяльністю. 



24 

 

- біля входу в приміщення розміщується інформаційна вивіска, що ідентифікує 
приміщення судового експерта, а також інформація щодо часу початку та закінчення робочого 
дня, часу обідньої перерви, вихідних днів. 

- залежно від експертної спеціальності, за якою судовий експерт здійснює судово-
експертну діяльність, у приміщенні судового експерта повинні бути в наявності комплекс 
технічних засобів для виготовлення документів (персональний комп'ютер, пристрій для друку 
тощо), доступ до інформаційно-правових систем, нормативні джерела, методики проведення 
судових експертиз, науково-технічна та довідкова література, ліцензійні програмні продукти 
(комплекси), засоби вимірювальної техніки, спеціальне обладнання. 

Тобто всі вимоги, що перелічені Інструкцією про особливості здійснення судово-
експертної діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних 
спеціалізованих експертних установах[3], спрямовані на захист виключно паперового архіву 
судового експерта та тих документів,що в даний період часу знаходяться у експерта у 
паперовому вигляді.  

Наказом Міністерства юстиції України від 20 січня 2021 року №243/5 [4] до Інструкції про 
особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованих судових експертів, що не 
працюють у державних спеціалізованих експертних установах, внесено зміни в частині 
складання ще одного нікому не потрібного паперового документу - Акту відповідності 
робочого місця судового експерта, що складається міжрегіональним територіальним органом 
Міністерства юстиції України за результатами ще одної нікому не потрібної та не 
інформаційної перевірки. Під час перевірки відповідності робочого місця судового експерта 
знов-таки перевіряється умови зберігання виключно паперового архіву.  

Будь якого згадування про захист персональних комп’ютерів, електронних систем, баз 
даних або електронного архіву судового експерта від несанкціонованого втручання ані в 
Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованих судових 
експертів, ані в інших нормативно правових актах, що регламентують експертну діяльність, не 
має.  

Вважаємо, що нормативно-правові документи, що регламентують експертну діяльність 
неповинні зосереджувати увагу на таких дрібницях як вивіска, або інформація про тривалість 
робочого часу та обідньої перерви.  

В умовах цифровізації економіки країни та судово-експертної діяльності як її складової 
частини, на передній план висувається питання забезпечення інформаційної безпеки, оскільки 
експертами обробляється великий обсяг інформації різного рівня конфіденційності. Ця 
інформація, що стає відома судовому експерту підчас проведення судових експертиз та 
експертних досліджень є об’єктом який необхідно захищати від її незаконного використання та 
несанкціонованого доступу до неї, розголошення, утрати, витоку, перекручення або знищення.  

Під інформаційною безпекою судово-експертної діяльності в умовах цифровізації, на 
думку авторів, необхідно віднести рівень захищеності інформаційних баз, що створюються 
підчас проведення судових експертиз та експертних досліджень від зовнішніх та внутрішніх 
загроз та їх несанкціонованого використання. В такому випадку, об’єктами інформаційної 
безпеки судово-експертної діяльності є: 

- електронний архів проведених раніше судових експертиз та експертних досліджень; 
- канали отримання інформації, на підставі якої будуть проводитись експертиз та 

експертних досліджень. Недопущення несанкціонованих змін у документах та даних, що 
експерт отримує у  електронному вигляді; 

- систематичне резервне копіювання, на незалежному носії, і висновку в процесі його 
написання, і всього файлу інформації (документи, бази даних тощо) які є об’єктами 
дослідження саме той експертизи в процесі проведення якої експерт знаходиться. Судово-
економічні експертизи найчастіше є об’ємним документом зі значною кількістю таблиць, схем, 
діаграм тощо, які в процесі написання формуються у вигляді додатків. Тобто резервне 
копіювання необхідно проводити: 

-  всього масиву інформації який використовується підчас проведення експертизи; 
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- документів наглядового провадження в яких згруповані основні дані щодо ініціатора 
проведення експертизи, у тому числі і персональні дані. 

- спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується при проведенні 
судово-економічної експертизи, наприклад «1С: Бухгалтерія», «М.Е.Dок», програмні комплексі 
складання та подання спеціалізованої звітності тощо. 

Вважаємо, що Міністерству юстиції України, який здійснює нагляд та регламентування 
судово-експертної діяльності, необхідно зосередитись на розробці документу, яких 
регламентував основні заходиіз забезпечення інформаційної безпеки судово-експертної 
діяльності, але з урахуванням викликів сьогодення до чинного законодавства, що регламентує 
експертну діяльність, необхідно вживати поняття «цифрове робоче місце судового експерта». 
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ЩОДО ДОКАЗОВОГО ЗНАЧЕННЯЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій обумовив появу електронних транзакцій у 

формі електронних документів,в той же час поставив перед розробниками та законодавцем 
низку питань щодо забезпечення надійності, цілісності, ідентичності та достовірності таких 
документів. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення 
обов’язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний 
документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами 
у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення 
даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання 
його змісту людиною [1]. 

При цьому під обов’язковими реквізитами електронного документа розуміються 
обов’язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його 
обліку і не матиме юридичної сили. Одним з обов’язкових реквізитів електронного документу є 
електронний підпис, адже ст. 7 Закону України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» визначає, що оригіналом електронного документа вважається електронний 
примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом 
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автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України 
«Про електронні довірчі послуги». 

Відповідно до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги» існують 
наступні види електронного підпису [2]: 

- електронний підпис – електронні дані, які додаються підписувачем до інших 
електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис; 

- удосконалений електронний підпис – електронний підпис, створений за результатом 
криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний 
підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, 
однозначно пов’язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію 
підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей 
електронний підпис;  

- кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який 
створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на 
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. 

Якщо спрощено, то форма електронного підпису може бути будь-яка, наприклад, 
сканований рукописний підпис. 

Удосконалений електронний підпис – це, фактично, електронний цифровий підпис, що 
мав місце в Законі України «Про електронний цифровий підпис», який вже втратив чинність 
[3]. До речі, на наш погляд, термін «електронний цифровий підпис» є більш коректним, 
оскільки точніше відображає криптографічну природу даного виду електронних підписів – адже 
мова йде саме про цифрові перетворення вмісту документу під час створення «відбитку 
повідомлення» та шифрування його особистим ключем (детальніше про це далі). 
Альтернативною назвою також може бути «криптографічний електронний підпис». Натомість 
діючий термін «удосконалений електронний підпис» може викликати у пересічної людини 
асоціації з більш якісноюскан-копією звичайного рукописного підпису.  

Які можливості удосконаленого електронного підпису? Цей підпис дає змогу підтвердити 
цілісність документу та ідентифікувати підписувача. Іншими словами, якщо до документу після 
його підписання вносились хоч якісь зміни, при перевірці підпису це буде виявлено. Також 
підпис містить інформацію, хто саме і коли підписав документ. Щоб розібратися, як саме це 
забезпечується, слід розглянути процес накладання підпису.  

При підписанні електронного документа його початковий зміст не змінюється, а додається 
блок даних – власне, удосконалений електронний підпис. Отримання цього блоку можна 
розділити на два етапи.  

На першому етапі за допомогою програмного забезпечення і спеціальної математичної 
функції обчислюється так званий «відбиток повідомлення» (англ. message digest). Цей відбиток 
має такі властивості: 

- фіксовану довжину, незалежно від довжини повідомлення; 
- унікальність відбитку для кожного повідомлення; 
- неможливість відновлення повідомлення за його відбитком. 
Таким чином, у разі внесення змін до документу зміниться і його відбиток, що 

відобразиться при перевірці підпису. 
На другому етапі відбиток документа шифрується за допомогою програмного 

забезпечення і особистого (секретного) ключа автора. 
Розшифрувати такий підпис і одержати початковий відбиток, який відповідатиме 

документу, можна тільки використовуючи Сертифікат відкритого ключа автора. 
Таким чином, обчислення відбитку документа захищає його від модифікації сторонніми 

особами після підписання, а шифрування особистим ключем автора підтверджує авторство 
документа[4]. 

Як бачимо, для перевірки удосконаленого електронного підпису необхідно мати 
сертифікат відкритого ключа автора. Цей сертифікат можна отримати від самого автора або від 
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центру сертифікації ключів, або, відповідно до визначення Закону України «Про електронні 
довірчі послуги», надавача електронних довірчих послуг.  

Кваліфікований електронний підпис є тим самим удосконаленим електронним підписом, 
але він видається спеціально уповноваженими кваліфікованими надавачами електронних 
довірчих послуг, якими відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» 
можуть бути юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, 
фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, 
діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого 
списку. 

На сьогодні одним з найпоширеніших видів електронних документів в Україні є 
електронні розрахункові документи (квитанції) про оплату через Інтернет певних товарів і 
послуг – зв’язку, доступу до мережі Інтернет, комунальних послуг, доставки товарів тощо. 
Зазвичай, у таких документах міститься відсканований підпис та відсканований відбиток 
печатки. На сьогодні, питання коректності використання у такого роду документах сканованих 
підписів (фактично, простих електронних підписів) залишається відкритим для дискусії. 

Стаття 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» 
визначає, що відносини, пов’язані з використанням удосконалених та кваліфікованих 
електронних підписів, регулюються Законом України «Про електронні довірчі послуги». 
Використання інших видів електронних підписів в електронному документообігу здійснюється 
суб’єктами електронного документообігу на договірних засадах.  

Тобто, використання простого електронного підпису повинно бути підтверджено 
договірними засадами. Зазвичай, ці договірні засади ніяким чином не узгоджуються з 
побажаннями клієнтів – вони ставляться перед необхідністю прийняти умови обслуговування 
електронної системи (у тому числі, щодо сканованого підпису) або оплачувати оффлайн, що в 
умовах карантину не лише менш зручно, але й також пов’язано з ризиком зараження COVID-19. 
Крім цього, такі скановані підписи та печатки не забезпечують цілісності документа та не 
підтверджують авторство підписанта. У документ відносно не важко внести зміни та додати 
зображення підпису та печатки. Або навіть створити новий документ, скомпонувавши 
сфальсифікований текст та скановані зображення справжніх підпису та відбитку печатки. 

Зважаючи на вищезазначене, доказове значення таких документів у суді може бути 
поставлено під сумнів. Стандартна процедура перевірки справжності та цілісності документу, 
підписаного удосконаленим електронним підписом,не може бути застосована для звичайного 
електронного підпису. Призначення судової експертизи також матиме обмежені можливості. 
Наприклад, ідентифікація підпису та печатки шляхом проведення відповідно почеркознавчої 
експертизи та технічної експертизи документів позбавлена сенсу, адже від початку мова йде 
про скановані зображення справжніх підпису та відбитку. У такому випадку доведеться 
досліджувати опосередковані цифрові докази, наприклад, надходження електронного 
документу з певної адреси електронної пошти. Але й тут також можуть бути певні «підводні 
камені», що є темою для окремого наукового дослідження. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що в електронному документообігу 
найбільш безпечним є застосування кваліфікованих електронних підписів. Натомість звичайні 
електронні підписи не забезпечують належного захисту документів від фальсифікації. 
Впровадження кваліфікованих електронних підписів убезпечить суб’єктів господарської 
діяльності від можливих ризиків шахрайства чи інших протиправних дій. 
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЕЛЕКТРОННИХ 

ДОКАЗІВ 
 

 В епоху пандемії все більш вагомого значення набуває цифровізація, яка стає 
глобальним трендом, адже у режимі реального часу в різних країнах світу постійно 
генеруються нові ідеї та рішення для їх подальшого адміністративного впровадження. 
Відповідно до результатів дослідження, проведеного на замовлення Міністерства цифрової 
трансформації України та презентованого ним 15 грудня 2020 року, цифровізація української 
економіки та суспільства є одним з важливих складників не лише обраного Україною вектору 
європейської інтеграції, а й розвитку країни загалом. Наближення законодавства і стандартів 
України до законодавства і стандартів ЄС зменшить регуляторні розбіжності між Україною та 
ЄС у цифровій сфері та прискорить цифровий розвиток України [1]. 

 Стрімкий розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій та електроніфікація 
суспільного життя вимагає й від сфери судово-експертного забезпечення рішучих кроків у 
цьому актуальному напрямку. Так, у моніторинговому звіті Директорату правосуддя та 
кримінальної юстиції за 2020 рік Міністерство юстиції України відзначає про існування 
проблеми необхідності удосконалення окремих положень процесуального законодавства в 
частині електронних доказів та доказування як засобу підвищення ефективності нормативно-
правового регулювання у сфері судоустрою, судочинства та кримінальної юстиції. У звіті 
зазначається про електронні засоби доказування як про відносно нові, складні й комплексні 
способи доказування в судочинстві, які  вимагають свого подальшого дослідження [2]. 

 Встановлення фактів та прийняття органами досудового розслідування та судами 
ефективних рішень є неможливим без доказової бази. Й хоч основні принципи та напрями 
вивчення сутності та природи електронних доказів визначено у редакціях ЦПК України, ГПК 
України та КАС України (статті 100 ЦПК, 96 ГПК, 99 КАС України), врегульовано окремими 
нормами Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 
22.05.2003 № 851-IV, «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII, «Про електронні 
довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII, водночас, на даному етапі розвитку, Україна в 
сфері електронного доказування все ще перебуває на шляху свого становлення. Проблемним 
питанням в контексті електронних доказів залишається механізм їх дослідження, який, зокрема, 
пов’язаний з оцінкою цифрових доказів з позиції допустимості та достовірності. Проблема 
практичного використання електронних доказів полягає у забезпеченні допустимості 
електронного документа як умови використання такого засобу доказування в судочинстві, адже 
на рівні законодавства відкритим є питання, що саме можна вважати оригіналом такого доказу, 
тому проблема допустимості будь-яких копій електронних доказів залишається невирішеною. 

 Щодо достовірності, слід зазначити, що критерії, на підставі яких можна було б 
установити, оригіналом чи копією є той або інший електронний доказ процесуально не 
визначені, існують певні труднощі у доведенні дати та часу створення оригіналу електронного 
доказу, оскільки оригінал електронного доказу може бути повністю відтворений неодноразово 
без зміни змісту інформацію та дати її утворення. 
 Таким чином, у судовій практиці існує неоднозначність у розумінні відповідності 
електронних доказів критеріям належності, допустимості, достовірності та достатності, без 
урахування яких, вони не можуть бути враховані судом під час розгляду справи. Чітка 
законодавча регламентація порядку подання, збирання, забезпечення та процесу оцінки судами 
електронних доказів на даний час відсутня. Водночас, стаття 46 Регламенту (ЄС) № 910/2014 
Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року «Про електронні ідентифікаційні та 
довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та скасування Директиви 
1999/93/ЄС» зазначає, що електронному документу не може бути відмовлено в юридичній дії та 
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прийнятності як доказу у судових процесах виключно на тій підставі, що він є в електронному 
вигляді [3]. 

 Щодо судових економічних експертиз, які призначаються у справах про економічні 
злочини та спрямовані на допомогу суду у прийнятті об’єктивного та справедливого рішення: 
при проведенні даного виду експертиз експерти досліджують документи бухгалтерського, 
податкового обліку та звітності, які містять вихідні дані для поставлених на вирішення питань. 
При цьому, відповідно до вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом 
Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (пп. 3.3. п.3 розділ ІІІ), якщо ведення 
бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, 
експерту, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта), слід надати 
регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені 
в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на 
електронних носіях інформації [4]. При цьому, відповідно до статті 7 Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05.2003, електронна 
копія та копія електронного документа на папері засвідчуються в порядку, встановленому 
законодавством [5]. 

 Пунктом 6 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 зазначається про обов’язок (на вимогу інших учасників 
господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх 
повноважень, передбачених законами) виготовлення підприємством за свій рахунок копій на 
паперових носіях у разі ведення ним  бухгалтерського обліку з використанням електронних 
засобів оброблення інформації [6]. 

 Відповідно до п. 4.1. розділу 4 та п. 5.27. розділу 5 ДСТУ 4163-2003, затвердженого  
наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. N 55 (чинний від 01.09.2003),  
відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, 
особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і 
проставляють нижче підпис [7, с.1-2; 7]. 

 Виходячи з вищевикладеного, для проведення дослідження судовому експерту-
економісту необхідно надавати оригінали бухгалтерських документів або належним чином 
завірені їх якісні копії, а документи які містяться на електронних носіях не можуть бути 
об’єктами економічного дослідження. Таким чином, висновок судового експерта-економіста, як 
один із передбачених законодавством України процесуальних джерел доказів, не може бути 
наданий на підставі електронних документів, адже на даний час це не передбачено чинним 
законодавством України.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ, ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

На стадії досудового слідства та судового розгляду економічна експертиза полягає у 
дослідженні матеріалів справи судовим експертом-економістом і складання ним висновку за 
поставленими питаннями, відповідно до його спеціальних знань. Тому, результати дослідження 
у великій мірі залежать від об'єктів, наданих експертові.  

Словник основних термінів судових експертиз визначає об’єкти як матеріалізовані, 
визначені процесуальним законодавством джерела інформації. [5, с.53]  

До об’єктів судово-економічної експертизи відносять: прибуткові та видаткові накладні, 
податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, 
касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання 
виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні 
доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) 
відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, 
реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені 
документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. первинні та зведені облікові документи можуть бути 
складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити, якщо 
інше не передбачено окремими законодавчими актами України: 

 назву документа (форми); 
 дату складання; 
 назву підприємства, від імені якого складено документ; 
 зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 
 посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її 

оформлення; 
 особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала 

участь у здійсненні господарської операції. [1] 
Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському 

обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний 
документообіг. 

У ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» 
№ 851-IV від 22.05.2003 р. визначено поняття електронного документу. Відповідно до цього, 
електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 
даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. [3] А електронний цифровий підпис є 
головним реквізитом електронного документу. 

З 2017 року, відповідно Закону України «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 
03.10.2017 р. електронний документ визнано електронним доказом. [2]    
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Відповідно до вимог п. 3.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства 
юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 
№ 1950/5) якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-
обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку 
у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку. Додатково вони 
можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації. [4] 

Таким чином, на сьогодні склалася наступна ситуація: з одного боку електронний 
документ, з усіма необхідними реквізитами,  має юридичну силу, може бути доказом у справах, 
розповсюджений, зручний для дослідження. А з іншого боку для проведення судово-
економічної експертизи електронні документи обов’язково повинні бути візуалізовані.  

Тож, на наш погляд, для того щоб експерт-економіст міг в повній мірі під час дослідження 
використовувати електронні документи, необхідно перш за все внести зміни в спеціальні 
нормативно-правові акти, в яких чітко визначити прийоми, методи та рекомендації щодо 
дослідження електронних документів судовими експертами-економістами. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ» 
В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЗАКОРДОННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
Збільшення обсягів інформації та розвиток нових технологій в більшості країнах світу 

зумовили появу нових можливостей для їх використання. Насамперед змінилася сама роль 
інформації, яка стає першорядним і найбільш цінним ресурсом для нового інформаційного 
суспільства. 

Важко переоцінити вплив інформатизації на стан економіки різних країн світу, в тому 
числі України, оскільки вона створила нові можливості для розвитку ринкових відносин, 
раціоналізації механізмів управління бізнесом у державному та приватному секторі економіки. 
Змінився сам процес здійснення комерційних угод шляхом появи нових можливостей для 
передачі та обробки економічної інформації. Водночас постала необхідність їх правового 
регулювання та систематизації. 

Тематика функціонування електронної інформації актуалізувалася у середині 1990-х 
років, коли провідні економічні країни почали напрацювання нових норм законодавства щодо 
надання електронним документам юридичної сили та зрівняння їх використання з документами 
на паперовому носії.  

Відповідні ініціативи стали основою розробки таких понять, як «електронний документ» 
або «документ в електронній формі», а далі – появи поняття «електронний підпис» або 
«цифровий підпис» в залежності від технології, обраної для його створення. 



32 

 

Попри висхідний інтерес фахівців до проблем електронного документа, все ще 
спостерігається брак вітчизняної та іноземної літератури з даної теми. Це обумовлено її 
відносною новизною, недостатньою вивченістю та надзвичайно швидким розвитком 
інформаційних технологій, що використовуються в даній галузі, а також законодавчих 
ініціатив.  

Основними документами, що регулюють сферу інформаційних правовідносин в Україні є: 
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний 
цифровий підпис», «Про обов’язковий примірник документів», «Про Національну програму 
інформатизації», «Про телекомунікації», «Про Національну систему конфіденційного зв’язку», 
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» тощо. 

Крім того, відносини, пов’язані з електронним документообігом та використанням 
електронних документів, також регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом 
України, законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих 
системах» та іншими нормативно-правовими актами. 

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначив 
основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання 
електронних документів. Встановлено, що: 

 Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 
електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. 

 Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний 
підпис. 

 Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з 
обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, 
прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі 
послуги». 

 Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами 
електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову 
юридичну силу. 

 Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, 
що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може 
заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму [4]. 

Сьогодні в нашій державі існує досить велика кількість нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини у сфері інформаційних технологій та електронного документообігу. 
Проте значна частина з них потребує внесення змін та доповнень, оскільки тією чи іншою 
мірою не узгоджується між собою та не в змозі адекватно вирішувати проблеми, що виникають. 

Відповідні процеси викликають великий інтерес у світі, позитивні приклади їх 
унормування та функціонування підкреслюють реальні переваги для України. 

У Сполучених Штатах Америки, практично кожен штат має законодавчу базу з питань 
електронних документів і цифрового підпису. На ряду з ними існують федеральні закони щодо 
цього питання, наприклад, широко відомий федеральний закон 2000 року – «Electronic 
Signatures in Global and National Commerce Act» і модельний закон «Uniform Electronic-
Transactions Act» на основі якого створені закони окремих штатів «Про електронні угоди» [1]. 

У країнах Західної Європи ще на початку 2000-х років був прийнятий ряд законів, що 
регулюють питання використання електронних підписів та електронних документів в різних 
областях, діяльності. Відповідні закони були створені в Італії, Німеччині, Австрії, 
Великобританії, Ірландії, Фінляндії, Франції та в деяких інших державах [2]. 

Такі країни Азії як: Гонконг, Індія, Малайзія, Сінгапур, Філіппіни і Японія прийняли 
національні закони «Про електронну комерцію», «Про цифровий підпис», «Про електронні 
угоди» та інші, що певною мірою охоплюють питання використання електронних документів і 
електронних підписів. 
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У 2000 році закони «Про електронний документ» були прийняті в Білорусі, Таджикистані 
та Туркменістан, а законодавці Молдови розробили та впровадили закон «Про інформатику», 
що містить визначення електронного документа [3]. 

Порівняльний аналіз законодавчих актів показав, що в них розглядаються подібні групи 
питань: впровадження електронних документів, їх визнання рівнозначними  з документами на 
паперовому носії, визначення порядку надання їм юридичної сили, визначення сфери 
застосування електронних документів. 

У групі законів колишніх країн СНД електронний документ визначається, як 
«... інформація, зафіксована на машинному носії, і засвідчена електронним цифровим підписом 
відповідно до положень закону». У законі Республіки Молдова пропонується наступне 
визначення: «... будь-яке відтворення автоматизованими засобами цифрових даних, текстів, 
графіків, зображень, записів звуків і голосів, якщо їх відтворення вироблено з використанням 
технічних засобів, які виключають несанкціонований доступ і дозволяють зберігати документи 
в певних умовах». 

Сукупності законів США визначає поняття «електронний документ» – «electronic record» 
у наступному трактуванні: «... документ, створений, збережений, генерований, отриманий або 
відправлений за допомогою електронних засобів зв'язку». 

У Декреті Італії поняття «documento informatico» трактується, як: «...дані, представлені за 
допомогою інформаційних засобів і мають юридичну силу», в законі Фінляндії «Про 
використання електронних технологій в державних установах» пропонується відмінне від 
попередніх визначення, а саме: «... електронного повідомлення, що впливає на постановку або 
обробку деякого питання, чи на управління рішеннями» без згадки про його складові реквізити, 
в тому числі електронний підпис, що надає юридичну силу. 

Відсутність визначеної термінології, пов'язана з тим, що законодавці приділяли більшу 
увагу наданню юридичної сили електронним документам, не акцентуючи увагу на розв’язанні 
термінологічних питань. В більшості випадків вирішенням проблеми надання електронним 
документам юридичної сили стало використання електронного підпису, як його обов'язкового 
реквізиту. 

Розглянуті законодавчі акти різних країн світу умовно можна розділити на дві великі 
групи, залежно від використання понять «електронний підпис – electronic signature» та 
«цифровий підпис – digital signature». 

У законах, які використовують поняття «електронний підпис», основним моментом є те, 
що він використовується для підтвердження цілісності та авторства переданих даних. У цій 
групі електронний підпис розуміється, як «електронний або цифровий метод, який 
використовується для обмеження доступу до документа і для підтвердження його автентичності 
та цілісності» або «електронні дані, приєднані або логічно пов'язані з іншими електронними 
даними, які використовуються для посвідчення та підтвердження особи автора електронного 
підпису». 

Інша група законодавчих актів носить назву «Про цифровий підпис» та найчастіше 
використовує наступне визначення: «...перетворення електронного документа з використанням 
асиметричного криптоалгоритма таким чином, що людина, яка має вихідний варіант 
електронного документа та відкритий ключ підписувача, може визначити чи був документ 
перетворений з використанням відповідного закритого ключа та чи змінювався з моменту 
створення». 

У законодавчих актах ряду держав використовуються обидва вихідні поняття, зберігаючи 
їх особисті тлумачення. До цієї групи можна віднести закони Сингапуру, Гонконгу, штатів 
Флорида, Індіана, Орегон та Міссурі.   

Проаналізувавши сферу інформаційних правовідносин та інформатизації, можна зробити 
висновок, що держави здійснюють у цій галузі конкретні кроки, але різні тлумачення поняття 
«електронний документ», засвідчують його складність та стають причиною обмеження сфери 
застосування прийнятих законів. Попри прийняття цілого ряду законодавчих актів у цій галузі, 
теоретичні розробки дещо відстають від практичного використання електронних документів, 
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багато питань потребують додаткового регулювання як на законодавчому, так і на нормативно-
методичному рівні. 

 
Список використаних джерел: 

1. Tibberts M. The Law of E-Signatures in the United States and Canada [Електронний ресурс] / M. Tibberts, W. 
Faye. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/UvArL2H 

2. Larrivee B. E-Signatures in Europe: Understanding the legal requirements for proof of intent. / Bob Larrivee. – 
2016. – С. 8–11. 

3. Дутов М. Порівняльний аналіз європейського законодавства у сфері електронного документообігу / М. 
Дутов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 25-28 

4. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» [Електронний ресурс] // 
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: Закон 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text. 

 
 

Сотченко Ю.К.  
судовий експерт відділу економічних, товарознавчих та інших видів досліджень Запорізького відділення 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 
 

ПРОБЛЕМАТИКА І ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
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В сучасних умовах електронні документи та електронний бухгалтерський документообіг 
– явище досить поширене. Найчастіше за допомогою електронного документообігу установи 
взаємодіють з органами казначейства, банками, податковими органами та позабюджетними 
фондами. Деякі підприємства мають угоди щодо ведення електронного документообігу, 
укладені з постачальниками (замовниками), наприклад, передавання електронних рахунків-
фактур. 

Особливе значення мають такі характеристики електронного документа, як 
повноваження особи, яка його підписала, приналежність сертифіката електронного підпису, за 
допомогою якого підписаний електронний документ, і автентичність документа (цілісність, 
незмінність в процесі передачі). 

Українське законодавство демонструє суперечливість і стадію розвитку правових 
інструментів забезпечення юридично значущого електронного документообігу. Можна 
говорити про проблематику в теорії права, що регулює цю сферу відносин. 

Найчастіше фахівці звертають увагу на недостатню визначеність понятійного апарату. 
Документообіг охоплює весь життєвий цикл електронного документа, включаючи його 

створення (збір), обробку, передачу, доступ, зберігання і знищення. 
Електронний документ відрізняється від документа на паперовому носії цифрової 

формою подання та, як правило, наявністю електронного підпису замість власноручного 
підпису особи. 

Як і при паперовому документообігу, для забезпечення юридичної значимості 
документа, використовуваного в певних правовідносинах, важливе дотримання комплексу 
вимог до нього з області діловодства та вимог до первинного бухгалтерського документу (зміст, 
форма, реквізити, статус підписувача, бланк та ін.). 

Щодо забезпечення додаткових технологічних вимог, що випливають з електронної 
форми документа, існує необхідність: 

- універсалізації засобів електронного підпису, оскільки сьогодні вони часом «не 
розуміють» один одного; 

- використання електронного підпису певного виду; 
- розробки і застосування стандартів обміну електронними документами, що 

забезпечують можливість використання електронних документів, які створюються різними 
програмно-технічними засобами; 
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- вжиття заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки електронних документів 
(цілісність, конфіденційність, доступність); 

- розвитку сервісів підтримки електронного підпису, що забезпечують її 
перевірюваність, наприклад, сервіси перевірки часу підписання документу. 

Для розвитку юридично значущого електронного бухгалтерського документообігу 
необхідні створення єдиного простору довіри не тільки до електронного підпису, а й до змісту 
електронного документа, тобто потрібно впроваджувати коректне використання електронного 
підпису в юридично значимому електронному документообігу. 

В останні роки практика застосування електронних документів ставить перед 
користувачами і перевіряючими державними органами багато питань, без вирішення яких 
електронний документообіг не може активно розвиватися, або його розвиток може привести 
згодом до втрати величезного масиву документів, оскільки ще не вирішені проблеми архівного 
зберігання електронних документів. 

Більшість європейських країн дотримується цілеспрямованої політики залучення 
компаній до процесу електронного документообігу. Обов'язкове впровадження електронного 
документообігу в цих країнах є виконанням законодавчих ініціатив. Так, в Австрії в разі 
невикористання електронних документів держава стягує спеціальний збір. З 2011 року ввели 
обов'язковий електронний документообіг Корея, Чилі, Мексика, Бразилія. У багатьох країнах 
відмова видати електронний рахунок-фактуру призведе до штрафних санкцій. 

Існують дві основні тенденції розвитку законодавства в країнах ЄС щодо 
функціонування електронних підписів: 

1) деякі країни розглядають питання використання електронних підписів в широких 
рамках правил, що стосуються сертифікованих сервісів підтримки підпису (Німеччина, Естонія, 
Словаччина, Чехія). У число таких сервісів входить: архівація електронних підписів та 
акредитація для довгострокового зберігання електронних документів; посадові сертифікати 
(обов'язковий сертифікат дозволяє визначити юридичну правоздатність, відповідно до якої 
особа підписує документ); електронна аутентифікація, мітки часу і ін.; 

2) інші країни розглядають електронні підписи як частину широкого спектра проблем, 
таких як електронні документи, електронний уряд або електронна комерція (Ірландія, Мальта, 
Словенія, Великобританія, Болгарія, Хорватія, Латвія). До другої групи європейських країн 
примикають також США, Індія. 

Вдосконаленню вітчизняного законодавства в сфері електронного документообігу має 
передувати розвиток права, тому важливо заздалегідь домовитися про рішення ряду 
концептуальних питань, в тому числі: 

- який простір довіри будується: довіри до електронного підпису або довіри до 
електронних документів; 

- яке призначення електронного підпису в електронному документі: вона забезпечує 
рівнозначність документів або рівнозначність підписів; 

-як визначати поняття «електронний документ»: широко (наприклад, «документ в будь-
якому цифровому форматі» – Регламент ЄСeIDASабо вузько «електронний документ – 
документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи 
обов’язкові реквізити документа» [1]; 

- наскільки загальними і обов'язковими повинні бути стандарти (формати) обміну 
електронними документами. Вони можуть бути загальними і обов'язковими тільки в чітко 
визначених правовідносинах. Навіть в рамках міжвідомчого електронного документообігу 
складно забезпечити застосування єдиного формату і уніфікувати інші вимоги до електронних 
документів, оскільки в органах влади, наприклад, використовуються різні системи 
електронного документообігу. Уніфікація форматів можлива, але це дуже дорого; 

- як повинні трансформуватися поняття паперового документообігу стосовно 
електронного документообігу (в тому числі «оригінал документа», «копія документа», 
«екземпляр документа», «завірена копія документа», «дублікат документа», «виписка з 
документа»). 
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З огляду на вищесказане, спочатку слід забезпечити розвиток права. Потім 
сформулювати положення законодавства, що забезпечують створення єдиного простору довіри 
до електронного документа і електронної взаємодії, включаючи вдосконалення законодавства 
про електронний підпис. 

На сучасному етапі при проведенні економічної експертизи судовий експерт може 
зіткнутися з проблемою при дослідженні електронних документів, як правило, основний 
формат їх створення – це XML-формат. Але поки що не існує єдиної уніфікованої офісної 
програми, яка могла б створювати і «читати» будь-які форми електронних документів. 
Необхідні такі програмні можливості засобів експерта, якы могли б дозволити проводити 
дослідницьку роботу з різними електронними документами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЇВ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІСУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОДАТКОМ 

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ЗАКОНОДАВЧІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 
 
Сьогодення ставить перед судовою експертизою все нові виклики і завдання, зумовлені 

потребами суспільства та держави в проведенні якісних судових експертиз і експертних 
досліджень, а також розвитком науки і техніки. Іще півтора століття тому «обізнані люди» або 
ж тогочасні судові експерти запрошувалися«… для точного урозуміння обставин, які 

трапляються в справі, необхідними були спеціальні знання чи досвідченість у науці, мистецтві, 

ремеслі, промислі чи якому небудь занятті»[4, с. 36-37]. При цьому, як зазначалось у «Правилах 
і формах для провадження слідства за судовими статутами 20 листопада 1864 року» (1870 р.), 
«В якості обізнаних людей могли бути запрошеними: лікарі, фармацевти, професори, вчителі, 

техніки, художники, ремісники, скарбники та особи, що тривалим задіянням з якої небудь 

служби чи частини набули особливу досвідченість» [4, с. 37]. 
Очевидно, що на той час при здійсненні економічних досліджень скарбники і інші 

обізнані люди, які розумілися на бухгалтерському обліку тощо працювали з оригіналами 
економічної документації. Ці методологічні та методичні підходи певною мірою зберігають 
свою актуальність при проведенні судово-економічної експертизи і нині.   

Водночас, у низці послідовних інформаційних революцій вибухає «Internet-революція» 
або ж «WorldWideWeb  (www) революція», яка поширилася в 90-х роках XX ст. наоснові 
всесвітньої системи сполучених комп’ютерних і телекомунікаційних мереж і ниністала 
частиною сучасного цивілізаційного ландшафту. При цьому, на сьогодні «Internet-революція» 
стала креативною та технологічною платформою для іще одного, найбільш нового виду 
інформаційної революції, що започаткувалася з масовим поширенням т.з. «соціальних Internet-
мереж» або ж «socialnetworkingservice» (Skype, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, 

WhatsApp, Viberetc). Учені називають цей поступ соціальних Internet-мереж «революцією 
масової самокомунікації» (М. Кастельс), або ж «моніторною демократією»(Дж. Кін)[5, с. 289]. 
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Уникаючи досліджень і оцінок згаданого масштабного соціального та науково-технічного 
феномену у цій доповіді, констатуємо, що розвиток науки і техніки, який призвів до низки 
«інформаційних революцій», значно удосконалив технології роботи з інформацією та став 
прологом для діджиталізації всіх або більшості сфер професійної діяльності людини. Успішне 
функціонування в Україні різноманітних електронних баз даних та оптимізація легітимного 
доступу до них людей через такі глобальні застосунки як, до прикладу, «Дія», безперечно, 
сприяють і модернізації методологічних та методичних підходів при проведенні судових 
експертиз і експертних досліджень. Зокрема, йдеться про використання інформації з 
електронних носіїв при проведенні судово-економічних експертиз, пов’язаних з податком на 
додану вартість. На наш погляд, чинне законодавство уже сьогодні створює умови для цього. 

Так, відповідно до абзацу другого, пункту 3, статті 3 розділу «Економічна експертиза» 
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 
53/5 (далі – Методичні рекомендації), «Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку 

здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри 

бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в 

установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на 

електронних носіях інформації»[2]. 
Таким чином,Методичними рекомендаціями передбачено надання документів у 

роздрукованому вигляді, обов’язково завіреними в установленому порядку. При цьому, 
додатково ці документи можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях. 
Методичними рекомендаціями не передбачено що документи можуть бути надані лише на 
електронних носіях. У зв’язку із цим, на сьогодні фактично всі документи для проведення 
судово-економічної експертизи чи дослідження необхідно надавати у роздрукованому вигляді. 

Також пунктом 1 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 встановлено, що: 
«На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти 

податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, 

визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником 

особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим 

Кодексом термін»[3]. 
У свою чергу, абзацом першим пункту10 статті 201 Податкового кодексу України 

передбачено, що: «Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі 

податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання 

товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, 

що відносяться до податкового кредиту»[3]. Також абзацом п’ятим пункту10 статті 201 
Податкового кодексу України установлено, що: «З метою отримання податкової 

накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, 

покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за 

яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову 

накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок 

коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та 

отриманими покупцем»[3]. 
Аналіз вище наведених положень чинного законодавства, насамперед положень 

Податкового кодексу України, дозволяє зробити висновок, що підставою для нарахування сум 
податку, що відносяться до податкового кредиту є накладні які зареєстровані в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, який ведеться в електронному вигляді.  

При проведені судово-економічних експертиз є випадки коли правоохоронні органи 
надають на дослідження реєстри податкових накладних, податкові накладні, декларації з 
податку на додану вартість з додатками в електронному вигляді на диску, або на флеш-
накопичувачу. При цьому,Державна податкова служба України зазначає слідчому що немає 
можливості надати у роздрукованому вигляді.   
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Також відзначимо, що нині в Господарському процесуальному кодексі України (ГПК) 
визначено поняття електронного доказу. Так, відповідно до статті 96 ГПК «Електронними 

доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що 

мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові 

документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео - та звукозаписи тощо), веб-сайти 

(сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші 

дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях 

(картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, 

інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). 

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним 

цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про 

електронний цифровий підпис». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення 

електронної копії електронного доказу»[1].  
Аналогічне положення унормоване і в ст. 100 Цивільного процесуального кодексу 

України. Зокрема, частина друга цієї статті встановлює: «Електронні докази подаються в 

оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до 

власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис»» [6]. 
Відповідно до зазначеного вище, будь-який документ не засвідчений електронним цифровим 
підписом електронним доказом вважатись не може. 

У таких випадках судовий експерт заявляє клопотання про надання у роздрукованому 
вигляді: а) реєстрів податкових накладних, який ведеться в електронному вигляді, б) 
податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість з додатками. В окремих 
випадках, щоб провести відповідну експертизу, доцільно залучити до неї експертів у галузі 
інженерно-комп’ютерної експертизи.  

Так, у випадку неможливості надання необхідних документів у роздрукованому вигляді, а 
також у випадку відсутності на наданому електронному документі електронного цифрового 
підпису, який є необхідною умовою того, що документ є оригінальним і не піддавався змінам, 
виникає необхідність у залучені до експертного дослідження судового експерта, атестованого за 
спеціальністю 10.9 - «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів». Завданням 
такого експерта є не лише роздрукування (друк) необхідного для судово-економічного 
експертного дослідження документів, які згадувались попередньо, а насамперед у тому, щоб 
визначити його первинність і факт того, що електронний файл, у якому міститься документ, не 
піддавався змінам та коригуванням.  

Експерт - комп’ютеротехнік аналізує метадані електронного файлу з метою встановлення 
наступних параметрів: а) назва/позначення файлу, б) його об’єм (розмір), в) дата створення та 
дата внесення останніх змін, г) контрольна сума тощо. Таким чином, у випадку виникнення у 
органів досудового розслідування будь-яких сумнівів щодо того, чи вносились у електронний 
файл будь-які зміни, у висновку судового експерта будуть відображені всі вихідні дані файлу, 
необхідні для порівняння. Але, у більшості випадків, для друку необхідних судовому експерту-
економісту документів із електронних носіїв спеціальні знання можуть виявитися 
непотрібними. 

У зв’язку, з вище зазначеним вбачається за можливе розглянути питання про внесення 
змін до Методичних рекомендацій та дозволити судовим експертам проводити дослідження з 
використанням реєстрів податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість з 
додатками, які розміщені на електронних носіях інформації та, які надаються Державною 
податковою службою України. 
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