


Національний науковий центр 
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В УКРАЇНІ:

збірник нормативно-правових актів

Харків 2021



УДК 343.98
С 89

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради 
Національного наукового центру 

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
(протокол № 9 від 2 вересня 2020 р.)

Упорядники:
Клюєв О. М. ‒ директор Національного наукового центру «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України;

Сімакова-Єфремян Е. Б. ‒ заступник директора з наукової роботи Національного 
наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», доктор 
юридичних наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки 
України;

Хоша В. В. ‒ завідувач відділу аспірантури та докторантури Національного 
наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 
кандидат юридичних наук, старший дослідник.

С89    Судово-експертна діяльність в Україні : збірник нормативно-правових актів : 
чинне законодавство станом на 1 берез. 2021 р. / Упоряд. О. М. Клюєв, 
Е. Б. Сімакова-Єфремян, В. В. Хоша. ‒ Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. 
М. С. Бокаріуса» ; Панов, 2021. ‒ 416 с.

ISBN 978-617-7947-10-2

Збірник містить основні нормативно-правові акти України (витяги), що 
регламентують здійснення судово-експертної діяльності у державі.

Видання розраховано на судових експертів, суддів, слідчих, прокурорів, 
адвокатів, викладачів і студентів закладів вищої освіти, аспірантів, а також на коло 
читачів, які цікавляться питаннями експертного забезпечення правосуддя в 
Україні.

УДК 343.98

ISBN 978-617-7947-10-2

© О. М. Клюєв, Е. Б. Сімакова-Єфремян, 
В. В. Хоша, 2021 
© ХНДІСЕ, 2021



ЗМІСТ

Закони України
Конституція України (витяг)..................................................................................................
Цивільний процесуальний кодекс України (витяг)..............................................................
Кримінальний кодекс України (витяг)..................................................................................
Кримінально-процесуальний кодекс України (витяг).........................................................
Господарський процесуальний кодекс України (витяг)......................................................
Кодекс адміністративного судочинства України (витяг)....................................................
Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)..........................................
Митний кодекс України (витяг).............................................................................................
Податковий кодекс України (витяг)......................................................................................
Закон України «Про судову експертизу»..............................................................................
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну

діяльність в Україні» (витяг)..............................................................................................................
Закон України «Про виконавче провадження» (витяг).......................................................
Закон України «Про нотаріат» (витяг)..................................................................................
Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (витяг).................................
Закон України «Про Антимонопольний комітет України» (витяг)...................................
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (витяг)....................................................
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (витяг).................................
Закон України «Про підприємництво» (витяг)....................................................................
Закон України «Про запобігання корупції» (витяг)............................................................
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (витяг)...............................

Укази Президента України
Указ Президента України «Про День судового експерта».................................................
Указ Президента України «Про надання Харківському науково-дослідному 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції 
України статусу національного наукового центру»........................................................................

Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про

Міністерство юстиції України».........................................................................................................
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про

Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»..........
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації та

державної реєстрації методик проведення судових експертиз»....................................................
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про 

порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, 
що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до 
органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, 
та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх
працівниками функцій експертів і спеціалістів»............................................................................

Постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників
державних спеціалізованих установ судових експертиз»...............................................................

Постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників науково- 
дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції та внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314»..........................................................

5
6 
25 
37 
61 
77 
95 
103 
116 
119

127
12S
130
131
132
134
135
136
137 
153

183

184

185 

187 

189

194

198

203



Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання платних послуг 
науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції»..............................

Накази Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення

Реєстру методик проведення судових експертиз»...........................................................................
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення

державного Реєстру атестованих судових експертів»....................................................................
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження переліків 

рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під
час проведення судових експертиз».................................................................................................

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про науково- 
консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві
юстиції України».................................................................................................................................

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про 
Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та
атестацію судових експертів»............................................................................................................

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Довідника 
кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових
експертиз Міністерства юстиції України».......................................................................................

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку присвоєння 
кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ
судових експертиз Міністерства юстиції України»........................................................................

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про особливості 
здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не
працюють у державних спеціалізованих експертних установах»...............................................

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення
рецензування висновків судових експертів»....................................................................................

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково- 
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень»......................................................................................................................

Постанови пленумів Верховного Суду України та 
Вищого господарського Суду України 

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в
кримінальних і цивільних справах»..................................................................................................

Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України «Про деякі питання
практики призначення судової експертизи»....................................................................................

Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України «Про деякі питання 
практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом 
права інтелектуальної власності».....................................................................................................

Перелік Законів України та інших нормативно-правових актів, які регулюють 
судово-експсртну діяльність в системі МВС, СБУ, ДБР, МОЗ, ДФС та ін. ........................

212

214

218

219

225

247

262

265

292

297

389

395

404

209

412


