
Реліз 

круглого столу «Реформування судово-експертної діяльності: актуальні питання для 

підприємницької спільноти та судових експертів», який відбувся 21 червня 2017 у 

Київській ТПП 

 

Актуальність круглого столу зумовлювалася необхідністю реформування судово-

експертної діяльності в Україні, яка на даний час ведеться по застарілому Закону України 

«Про судову експертизу» 1994 року. Іншим фактором актуальності даного питання 

виступають загрози для бізнесу (корупційні, організаційні, правові тощо), у випадку 

встановлення де факто повної державної монополії на судові експертизи, як пропонують 

окремі державні чиновники. 

Можливим шляхом розвитку судово-експертної діяльності в Україні учасники круглого 

столу визнали законопроект «Про судово-експертну діяльність в Україні» №6264 Народного 

депутата України Лапіна Ігоря Олександровича, автор якого був присутній на круглому 

столі. 

На круглому столі, який проходив під головуванням першого віце-президента 

Київської ТПП Сізікової Людмили Вікторівни та заступника голови комітету з питань 

безпеки ведення бізнесу Київської ТПП, керуючого партнера адвокатського об’єднання «Бі 

Ес Бі Партнерс» Буняка Валерія Сергійовича, було присутньо тридцядь дві особи, а саме: 

судові експерти, керівники громадських організацій у сфері судово-експертної діяльності, 

представники адвокатської спільноти, представники судово-експертних установ, 

представники бізнесу тощо. 

 

У обговоренні реформування судово-експертної діяльності як доповідачі взяли участь: 

Лапін Ігор Олександрович – народний депутат України; Каніщев Андрій Вячеславович –

к.м.н., лікар-судово-психіатричний експерт вищої кваліфікаційної категорії; Круть 

Олександр Васильович – директор ТОВ «Альтернатива», знаний судовий експерт з біль ніж 

тридцятирічним стажем роботи; Кондратенко Віталій Львович – керівник ДУ «Головне бюро 

судово-медичної експертизи МОЗ України» Пампуха Геннадій Геннадієвич – директор 

Незалежного інституту судових експертиз; Крупнова Любов Василівна – заступник голови 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; Педь Ірина Валеріївна – д.е.н, 

судовий експерт-економіст; Петренко Сергій Анатолійович - судовий  експерт в галузі 

інтелактуальної власності; Ярослав Юрій Юрійович – заступник голови  з міжнародного та 

регіонального співробітництва ГО «Всеукраїнська Незалежна науково-дослідна експертна 

спілка»; Шатайло Юрія Миколайовича – завідувач центру експертиз культурних ціностей 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Ісакович Богдана Михайлівна – 

Заступник голови ГО «Всеукраїнська Незалежна науково-дослідна експертна спілка»; 

Прохоров-Лукін Григорій Вікторович – судовий експерт в області  інтелектуальної 

власності; Дорошенко Олександр Федорович – заступник директора з експертної роботи 

науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Національної академії правових 

наук України; Овчар Ірина Володимирівна – помічник-консультант народного депутата 

України; Буняк Валерій Сергійович – керуючий партнер адвокатського об’єднання «Бі Ес Бі 

Партнерс». 

Підсумовуючі висновки переважної більшості учасників круглого столу можна звести 

до наступного: 

1. Прийняття нового закону про судово-експертну діяльність є необхідним кроком і 

законопроект «Про судово-експертну діяльність в Україні» №6264 Народного 



депутата України Лапіна Ігоря Олександровича є прийнятним (позитивним) 

варіантом. Хоча деякі учасники круглого столу зауважили про певну 

конформістність вказаного законопроекту в частині збереження за Міністерством 

юстиції України в особі його спеціальних органів, наприклад Всеукраїнської 

експертної комісії, значних повноважень. 

2. Необхідним кроком є урівняння в статусі державних і приватних експертних 

установ, і відповідно – фактична рівність правового статусу та реальних прав всіх 

судових експертів, не залежно від форми їх роботи (державні установи, приватні 

установи або фізичні особи). Було зауважено на необхідності визначення в законі 

прав і обов’язків керівника, а можливих й інших органів як державної, так і 

приватної експертної установи. 

3. Монополія держави на судово-експертну діяльність не відома іншим державам 

Європи, тому є несумісною з європейським вибором України. І на даний час 

державна втручання в сферу судово-експертної діяльності є досить значним, тобто 

таким що має бути зменшене. Окремо обговорювалася значна специфіка як судово-

медичної, так і судово-психологічної експертної діяльності, і як наслідок – 

необхідність виокремленого підходу до їх регулювання, зокрема атестації й умов 

(вимог) щодо проведення експертних досліджень і певної логічної державної 

(комунальної) присутності в цій галузі. 

4. Окремим болючим питанням судово-експертної діяльності було обговорено 

необхідність проходження експертами частої (раз на три роки) переатестації 

Міністерством юстиції України, при тому що ціни на вказану послугу на думку всіх 

присутніх, є досить високими, а сама процедура – не виправдовується суспільним 

інтересом. Було запропоновано після проведення переатестації експерта після 

перших п’яти років його діяльності, відмовитися від його подальшої атестації, 

закріпивши в законі лише можливість перевірки його професійного рівня в порядку 

дисциплінарного провадження.  

5. Також було запропоновано ввести рівний підхід до атестації всіх експертів і 

доступу ними до методичних рекомендацій, не залежно від того, працюють вони в 

державній установі, чи ні. Причому переважна більшість судових експертів-

учасників круглого столу висловилася проти можливої наявності «таємних» 

методичних рекомендацій щодо проведення експертиз. 

6. Важливим кроком у регулювання судово-експертної діяльності в Україні учасники 

круглого столу визнали розподіл функцій управління експертними державними 

установами, атестації судових експертів і прийняття (затвердження) по суті 

обов’язкових методичних рекомендацій з проведення судових експертиз. Причому 

окремими учасниками було грунтовно заперечено існування «затверджених 

методичних рекомендацій з проведення судових експертиз» як рудименту з 

минулого. 


