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ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА 
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ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Дана стаття присвячена аналізу законодавчого врегулювання здійснення судової експертизи та практики її застосування на стадії 

досудового розслідування. В статті вказано на суперечності між нормативними актами та проблеми, які виникають на практиці 

призначення судової експертизи у зв’язку із даними розбіжностями. Проаналізовано  вплив на практику судової експертизи Закону 

України №2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» та наголошено про невідповідність внесених 

змін принципам кримінального процесу. Також вказано  на негативний  вплив монополії державних установ на проведення судової 

експертизи в кримінальному процесі, що не дозволяє ефективно та повно здійснити досудове розслідування.  
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Постановка проблеми. Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 2015-2020 
роки, схвалена Указом Президента України від 
20 травня 2015 року, встановила напрямки та 
заходи, які призведуть до позитивних зрушень 
у функціонуванні відповідних інститутів [1]. У 
рамках виконання даної Стратегії, зокрема п. 
5.9, 03 жовтня 2017 року був прийнятий Закон 
України №2147-VIII «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» [2]. 
Проте вказані зміни, зокрема що стосуються 
судової експертизи, не відповідають меті 
Стратегії про забезпечення функціонування 
судової влади та суміжних правових інститутів, 
що відповідають європейським цінностям та 
стандартам захисту прав людини, а навпаки 
створюють проблеми на практиці. Виникла 
ситуація за якої попри постійне вдосконалення 
законодавчої бази України, питання 
проведення експертизи, яке і так є проблемним, 
ускладнюється внесеними поправками.  

Стан дослідження проблеми. На 
проблематику судових експертиз після 
прийняття нового КПК України звертали увагу 
такі науковці як  І. В. Гора, О. М. Калужна, Е. 
Б. Сімакова-Єфремян, Ю. М. Чорноус, М. Г. 
Щербаковський та інші.  

Метою статті є проаналізувати законодавче 
врегулювання та практику застосування 
призначення і проведення судових експертиз 

на стадії досудового розслідування та 
проблеми, що існують у зв’язку із 
недосконалістю законодавства.   

Виклад основного матеріалу. Насамперед, 
необхідно наголосити на таких проблемних 
аспектах як невідповідність кримінально-
процесуальних форм закріплення процесуального 
рішення про призначення експертизи 
передбачених КПК та Законом України «Про 
судову експертизу» за №4038-XII від 25 лютого 
1994 року (з наступними змінами), 
формальність дій суб’єктів призначення, 
відсутність реалізації завдання кримінального 
провадження щодо швидкості розслідування та 
монополія державних установ на проведення 
експертиз у кримінальному процесі. 

 Найперше, варто згадати про 
невідповідність кримінально-процесуальних 
форм закріплення процесуального рішення про 
призначення експертизи передбачених КПК та 
Законом України за №4038-XII. Судова 
експертиза під час досудового розслідування 
призначається дорученням (ухвалою) слідчого 
судді, наданим за клопотанням сторони 
кримінального провадження (ч.1 ст. 243 КПК). 
Тобто для отримання висновку експерта як і 
сторона обвинувачення, так і сторона захисту 
зобов’язані звернутися до слідчого судді із 
відповідним клопотанням.  

Одночасно Закон України за №4038-XII 
було доповнено ст. 7-1 «Підстави проведення 
судової експертизи», де передбачено, що 
підставою  проведення  судової експертизи є 
відповідне судове рішення  чи рішення органу 
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досудового розслідування, або договір з 
експертом чи експертною установою - якщо 
експертиза проводиться на замовлення інших 
осіб [4]. Тобто випливає можливість 
самостійного залучення судового експерта 
органом досудового розслідування та стороною 
захисту для проведення у кримінальному 
провадженні експертного дослідження.  

Така редакція ч.1 ст. 243 КПК та доповнення 
Закону України за №4038-XII були прийняті 
Законом України за №2147-VIII. Таким чином, 
норми Закону України за №4038-XII 
суперечать нормам КПК, і це може призвести 
до проблем на практиці. Наприклад, може 
призвести до ситуації, коли сторони 
кримінального провадження, безпосередньо 
звернувшись до експертної установи, можуть 
отримати висновок судової експертизи, який в 
подальшому буде визнаний судом 
недопустимим доказом, оскільки був 
порушений процесуальний порядок отримання 
такого доказу, що, в той самий час, не виключає 
формування власного переконання у судді під 
час дослідження такого доказу на предмет 
допустимості та належності [5].  

По-друге, формальність дій суб’єктів 
призначення судової експертизи. Це пов’язано із 
відсутністю достатніх повноважень і необхідного 
ресурсу інформації у слідчого судді для 
перевірки факту – може чи не може судова 
експертиза, про яку клопоче сторона процесу, 
бути способом зловживання процесуальним 
правом для затягування строків досудового 
розслідування. На це справедливо звертають 
увагу такі вчені як Гловюк І.В. [6, 102-103], 
Гуртієва Л.М. [7, 310] та інші науковці. 

Повноваження слідчого судді обмежені 
лише встановленням обставин, якими 
обґрунтовуються доводи клопотання (п.3 ч.2 
ст. 244 КПК), аналізом належності до предмета 
доказування у кримінальному провадженні 
майбутнього висновку експерта, та переліку 
запитань, що виносяться на його вирішення 
(п.4 ч.2 ст. 244 КПК). Тобто, фактично він 
перевіряє і відсіює тільки явно не належні до 
предмета доказування в кримінальному 
провадженні майбутні судові експертизи. 

Оскільки вирішувати інші питання (факт 
можливості проведення експертизи з метою 
затягування строків розслідування) слідчий 
суддя законом безпосередньо не наділений, він 
не повинен щодо них збирати інформацію, 
вивчати та аналізувати. 

Сторону, яка звертається з клопотанням про 
залучення експерта не зобов’язано надавати 

слідчому судді інформацію про те: 1) які 
експертизи у провадженні вже проведено, із 
якими висновками експерта; щодо яких 
запитань дано експертний висновок, а щодо 
яких ні, а щодо яких була відмова від давання 
висновку; 2) які експертизи перебувають на 
виконанні; 3) як проходив хід розслідування, 
зокрема, чи продовжувались його строки та з 
яких підстав; 4) чи застосовано до 
підозрюваного запобіжний захід або захід 
процесуальної примусу (в тому числі до інших 
осіб), чи продовжувались їх строки [8]. Це 
випливає із ч. 2 ст. 244 КПК, якою визначено 
вимоги до змісту клопотання про залучення 
експерта та обсяг матеріалів (доказів) для його 
підтвердження, додатків не передбачає 
жодного положення, спрямованого на 
інформування слідчого судді щодо цих 
моментів.  Крім цього, відповідно до абз. 2 ч. 2 
ст. 244 додатки до клопотання мають 
стосуватись виключно доводів клопотання, а до 
ч. 5 ст. 244 КПК «під час розгляду клопотання 
слідчий суддя має право за клопотанням 
учасників розгляду або за власною ініціативою 
заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-
які матеріали, що мають значення для 
вирішення клопотання». 

Отже, повноваження викликати свідків і 
вимагати будь-які інші матеріали, що лежать 
поза межами змісту клопотання про залучення 
експерта, у слідчого судді немає.  

Під контроль слідчого судді поставлено 
тільки перелік запитань до експерта. Та для 
ефективного виконання даного завдання, 
насамперед буде необхідно високий рівень 
обізнаності щодо видів експертиз, адже без 
цього суддя не зможе оцінити доцільність того 
чи іншого питання.  

У зв’язку із перевантаженням слідчих 
суддів, вони, як видно із вибіркового 
інтерв’ювання слідчих органів поліції, 
поставили вирішення питання задоволення 
клопотання про призначення експертизи на 
«конвеєр», який буде працювати за умови 
правильного складання клопотання сторонами 
кримінального провадження. Тобто склалась 
ситуація, за якої задля задоволення власного 
клопотання необхідно лише не допустити 
помилки у його змісті та структурі. Наслідком 
недодержання вимог КПК щодо  форми і 
порядку подання клопотання про призначення 
судової експертизи є застосування слідчим 
суддею процесуальних санкцій у вигляді 
повернення такого клопотання особі, яка його 
подала. Таким чином, перевірки необхідності  і 
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обґрунтованості проведення експертизи слідчим 
суддею з метою уникнення затягування строків 
досудового розслідування, як було задумано 
автором поправки №109 до Закону України 
№2147-VIII А. С. Лозовим, не відбувається з 
об’єктивних вищезгаданих причин.  

По-третє, відсутність реалізації завдання 
кримінального провадження щодо швидкості  
розслідування. Якщо раніше, до змін 2017 року, 
при необхідності проведення експертизи 
складалась постанова слідчого, прокурора на 
що витрачались кілька годин, і експертиза 
проводилась, то тепер цей процес 
опосередковано слідчим суддею і це займає 
кілька днів. Мета вказаних змін, за словами А. 
С. Лозового [9], полягає у недопущенні 
продовження строків досудового розслідування 
на підставі очікування висновків експертів, та 
якщо поглянути на практиці, то вона не 
досягнута. Як і раніше величезна кількість 
експертиз у черзі судового експерта 
залишається незмінною, опосередкування 
процедури не змінило цього факту,  просто 
тепер додатково необхідно ще приблизно 5 днів 
задля отримання ухвали слідчого судді. Навіть 
«елементарна», першочергова дактилоскопічна 
експертиза потребує затрати часу, якого в 
досудовому розслідуванні і так недостатньо. А 
в ситуації коли у кримінальному провадженні 
не одна експертиза, а десять і більше? А коли 
на одного слідчого припадає по 300 
кримінальних проваджень? Говорити про 
недопущення затягування досудового 
розслідування не доцільно.  

Із ситуації, яка склалась, назріває ще одна 
проблема: що робити у випадках необхідності 
проведення судової експертизи щодо, 
наприклад, тілесних ушкоджень чи 
зґвалтування, у яких сліди і наслідки з плином 
часу можуть змінитися або взагалі зникнути? 
Бюрократична тяганини по отриманню ухвали 
може призвести до втрати важливої, так би 
мовити, найголовнішої, частини доказової бази 
– висновку експерта. 

Ще одним проблем аспектом є монополія 
державних установ на проведення судової 
експертизи у кримінальному процесі. За 
наявності монополії державних установ 
складається ситуації перевантаження експертів 
та виникнення черг на два роки наперед. Це 
можна уникнути шляхом заборони монополії, 
тоді виникне конкурентне середовище із 
державних і приватних експертів, що насамперед 
сприятиме підвищенню якості діяльності 

експертів та зменшення навантаження. Поряд з 
цим, досить часто на практиці виникає дилема, 
яка полягає у тому, що призначається 
експертиза, але експерт у відповідній галузі у 
державній установі відсутній. Таким чином, 
автоматично проведення такої експертизи є 
неможливим, адже повноважного суб’єкта 
немає, а до приватного експерта звернутися не 
можна, бо його висновок може бути визнаний 
судом недопустимим.   

Олександр Круть, судовий експерт 
криміналістичних досліджень вибухово-
технічних матеріалів та виробів із них, 
директор Центру судових експертиз 
«Альтернатива» судово-медичні, зазначає, що 
за монополії судово-психіатричні експертизи 
повинні проводитися в державних експертних 
установах. При цьому не існує жодної 
державної судово-психіатричної установи. 
Вони у комунальній власності. Лише одна є 
наукова, що проводить судово-психіатричну 
експертизу. А з судово-медичної є тільки одна 
державна  – головне бюро судово-медичної 
експертизи, всі інші є недержавними. З усіх 
експертиз, які сьогодні виконуються в Україні 
95% припадає саме на судово-медичні та 
судово-психіатричні. Отже, вони є 
нелегітимними [10]. І ці всі висновки у суді 
можуть бути визнані недопустимими. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, на 
теперішній час проблеми судової експертизи 
потребують активного законодавчого та 
наукового втручання. Насамперед, необхідно 
скасувати зміни 2017 року про призначення 
експертизи за дорученням слідчого судді, 
повернувши повноваження призначення до 
слідчих, розв’язавши їм руки у досудовому 
розслідуванні. Адже проблема затягування 
досудового розслідування це не єдино 
причинне явище, воно пов’язане із багатьма 
аспектами кримінальної процесуальної 
реальності, вирішити її точковими рішеннями 
неможливо. Навпаки, варто збільшувати 
процесуальну самостійність слідчих, 
контролюючи їх діяльність не за допомогою 
бюрократичних прийомів, а шляхом 
встановлення відповідальності за порушення 
норм законодавства. Також необхідно 
відмінити монополію державних експертних 
установ на проведення експертиз у 
кримінальному процесі, це дасть багато 
позитивних результатів, які описані вище.  
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Буткевич Л.П., Станчак О.И. 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: 
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Данная статья посвящена анализу законодательного разрешения осуществление судебной экспертизы и практики ее применения 
на стадии досудебного расследования. В статье указано на противоречия между нормативными актами и проблемы, 
возникающие на практике назначения судебной экспертизы в связи с указанными разногласиями. Проанализировано влияние на 
практику судебной экспертизы Закона Украины №2147-VIII "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс 
Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие 
законодательные акты» и отмечено о несоответствии внесенных изменений принципам уголовного процесса. Также указано на 
негативное влияние монополии государственных учреждений на проведение судебной экспертизы в уголовном процессе, что не 
позволяет эффективно и полно осуществить досудебное расследование.  
Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, форма закрепления процессуального решения о проведении 
экспертизы, правка «Лозового», досудебное расследование. 
 
Butkevych L., Stanchak O. 
APPOINTMENT AND CONDUCTING FORENSIC EXAMINATION AT THE STAGE OF PRE-TRIAL INVESTIGATION: 
ANALYSIS OF LEGISLATIVE REGULATION AND PRACTICE OF APPLICATION 
This article is devoted to the analysis of the legal regulation of the implementation of judicial expertise and the practice of its application at 
the stage of pre-trial investigation. The article mentions the contradiction between normative acts and the problems encountered in the practice 
of forensic examination in connection with these differences. The influence on the practice of forensic examination of the Law of Ukraine No. 
2147-VIII "On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative 
Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts" has been analyzed, and the amendments to the principles of the criminal procedure 
have been inadequate. It also indicates the negative influence of the state institutions' monopoly on conducting forensic examination in the 
criminal process, which does not allow to effectively and fully carry out pre-trial investigation. 
Key words: forensic examination, expert opinion, form of consolidation of procedural decision on expert examination, correction of "Lozovoy", 
pre-trial investigation. 
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