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Анотащя. Стаття присвячена деяким аспектам кадрового забезпечення науково-дослiдних 
установ судових експертиз. З метою оргашзацп дiяльностi НДУСЕ, як1 знаходяться в сферi управлiння 
Мiн'юсту, Мiнiстерство у встановленому порядку здiйснюe пiдбiр к а ^ в , зафiксований в Доввднику 
квалiфiкацiйних характеристик посад пращвнишв науково-дослiдних установ судових експертиз МЮ 
Укра!ни, затвердженому наказом Мшютерством юстицп вiд 19.04.2017 №611/5 i узгодженому з 
Мiнiстерством сощально! полiтики Укра!ни та Мiнiстерством освгги i науки, молодi та спорту Украни, 
де прописанi вимоги, яш пред'являються при прийомi на роботу в експертш установи. Даний доввдник 
мiстить типовi квалiфiкацiйнi характеристики посад i встановлюе вимоги до професшно! дiяльностi та 
квалiфiкацu працiвникiв шститупв, однак не поширюеться на експерпв, як1 не е спiвробiтниками 
державних спецiалiзованих установ.

Висловлено припущення, що единi критерп кадрово! полiтики у вщношенш всiх категорiй 
експертiв (в тому числ - експертiв шших ведомств) тдвищать науковий рiвень, яшсть i 
обгрунтованiсть експертних висновк1в.

Ключовi слова: кадровий склад, базова освпа, квалiфiкацiйнi вимоги.

Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам кадрового обеспечения научно
исследовательских учреждений судебных экспертиз. С целью организации деятельности НИУСЭ, 
которые находятся в сфере управления Минюста, Министерство в установленном порядке 
осуществляет подбор кадров, зафиксированный в Справочнике квалификационных характеристик 
должностей работников научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз МЮ Украины, 
утвержденном приказом Министерством юстиции от 19.04.2017 №611/5 и согласованном с 
Министерством социальной политики Украины и Министерством образования и науки, молодежи и 
спорта Украины, где прописаны требования, которые предъявляются при приеме на работу в 
экспертные учреждения. Данный справочник содержит типовые квалификационные характеристики 
должностей и устанавливает требования к профессиональной деятельности и квалификации 
работников институтов, однако не распространяется на экспертов, которые не являются сотрудников 
государственных специализированных учреждений.

Высказано предположение, что единые критерии кадровой политики в отношении всех 
категорий экспертов (в том числе -  экспертов других ведомств) повысят научный уровень, качество и 
обоснованность экспертных заключений.

Ключевые слова: кадровый состав, базовое образование, квалификационные требования.

Abstract. This article is devoted to some aspects of staffing of forensic scientific research 
institutions. Thus, Article 10 of the Law o f Ukraine «On Forensic Expertise» establishes that forensic experts 
may be persons who have necessary knowledge to provide an opinion on the issues under study. In order to 
organize the activities of the SRIFE, which are in the sphere of administration of the Ministry of Justice, the 
Ministry, in accordance with the established procedure, recruits personnel recorded in the Directory of 
Qualification Characteristics of the Positions of Judicial Expertise Officers of the Ministry o f Justice of 
Ukraine, approved by Order No. 611/5 of the Ministry of Justice of April 19, coordinated with the Ministry of
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Social Policy o f Ukraine and the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, where the 
requirements are set forth hiring in expert institutions. This handbook contains typical job qualifications and 
establishes requirements for the professional activities and qualifications o f institutional staff, but does not 
apply to experts who are not employees of state specialized expert institutions.

It is suggested that uniform criteria for personnel policy in relation to all categories of experts 
(including experts from other departments) will increase the scientific level, quality and validity of expert 
opinions.
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Судовими експертами науково-дослвдних установ судових експертиз 
М ш’юсту (дал1 -  НДУСЕ) на сьогодт проводиться експертт дослвдження за 
в1с1мдесяти напрямками у р1зних галузях знань, зокрема кримшалютичнр 
1нженерно-техтчт, економ1чт, товарознавчр у сфер1 штелектуально! 
власностр психолопчнр мистецтвознавчр еколопчт та m ini дослвдження.

Висновки судових експерт!в базуються на використант спещальних 
знань та спрямоват на забезпечення правоохоронних i судових оргатв 
незалежною об’ективною експертизою, орiентованою на максимальне 
використання досягнень науки i технiки.

Згiдно iз процесуальним законодавством Укра!ни, висновки судових 
експерт!в можуть надаватися лише особами, яю вiдповiдають вимогам Закону 
Укра!ни «Про судову експертизу» (далi -  Закон) [1]. Так, статтею 10 Закону 
встановлено, що судовими експертами можуть бути особи, я к  мають 
необхщ т знания для надання висновку з до^дж уваних питань.

Судовими експертами державних спещалiзованих установ можуть бути 
фахiвцi, якi мають вiдповiдну вищу освгту, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень не 
нижче спещалюта, пройшли вiдповiдну пiдготовку та отримали квалiфiкац,iю 
судового експерта з певно! спецiальностi.

Враховуючи, що державнi судовi експерти перебувають у трудових 
вщносинах з державними спещалiзованими установами, вони обшмають 
посади рiзних категорiй, яю, в залежностi вiд кола повноважень, мають сво! 
характернi ознаки щодо квалiфiкацiйних вимог.

Посада судового експерта за своею природою е винятковою, оскiльки 
мае певнi особливостё З одного боку, робота експерта полягае у проведент iз 
застосуванням сво!х спецiальних знань (з практично необмеженого кола 
питань -  науки, техшки, ремесла тощо) науково-обгрунтованого дослiдження 
для встановлення фактов, що мають доказове значення пiд час розслiдування 
та судового розгляду, з iншого -  судовий експерт набувае статусу 
процесуально! особи пiд час надання висновку i, таким чином, у сво!й 
професiйнiй дiяльностi поеднуе статус фахiвц,я з ввдповвдно! галузi знань, 
науковця та учасника процесу. Крiм того ввдповвдно до статей 384, 385 
Кримшального кодексу Укра!ни [2] судовi експерти можуть бути притягнутi 
до кримшально! вiдповiдальностi за неналежне виконання сво!х обов’язюв. Це 
суттево вiдрiзняе роботу професiйного судового експерта ввд ш тттих фахiвцiв у 
ввдповвдних галузях знань -  працiвникiв установ, пвдприемств та органiзацiй 
рiзних секторiв економiки.

При цьому в НДУСЕ М ш’юсту передбачет також посади наукових 
сшвроб^ниюв, основним завданням яких е проведення прикладних наукових 
робiт, у тому ч и ^  й пошукових, пов’язаних з розробкою нових та
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удосконаленням шнуючих методик проведення судових експерти. Науков1 
сшвроб^ники, як правило, також мають квал1ф1кац1ю судового експерта i 
залучаються до проведення складних комiсiйних, комплексних та повторних 
судових експертиз.

Тому створення належного кадрового складу висококвалiфiкованих 
професiоналiв експертних установ М ш’юсту потребуе встановлення 
особливих вимог до ошб, що можуть обiймати посади судових експерпв та 
керiвникiв рiзних рiвнiв НДУСЕ.

Ввдповвдно до стати 8 Закону, оргатзацшно-управлшсьи засади 
дiяльностi державних спецiалiзованих установ покладаються на мшстерства 
та iншi центральнi органи виконавчо! влади, до сфери управлшня яких 
належать державнi спецiалiзованi установи, що здшснюють судово-експертну 
дiяльнiсть.

Згодно з Положенням про Мiнiстерство юстицЕ Укра!ни, затвердженим 
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни ввд 02.07.2014 № 228 (далi - 
Положення) [3], М ш’юст з метою оргатзацЕ дiяльностi НДУСЕ, що належить 
до сфери його управлшня, в установленому порядку здшснюе добiр кадрiв на 
керiвнi посади та призначае i звiльняе з посад !х керiвникiв.

З метою яшсного та належного добору кадрiв, шдвитттення 
професiйного рiвня судових експертiв, сприяння у тдготовщ  квалiфiкованих 
експертних кадрiв, надання методично! допомоги та поширення серед 
експертного середовища високоморальних принципов, та на пiдставi 
вищезазначених положень законодавства Мiнiстерством юстицЕ розроблено 
та наказом вод 19.04.2012 № 611/5 затверджено Доводник квалiфiкацiйних 
характеристик посад пращвнишв науково-дослiдних установ судових 
експертиз Мшстерства юстицЕ (далi -  Доввдник) [4], який погоджено з 
ММстерством сощально! полiтики Укра!ни та Мшстерством освiти i науки, 
молодi та спорту Укра!ни.

Вiдповiдно до назви цього документа, у його основу покладено 
посадову ознаку, оскшьки квалiфiкацiйнi вимоги до пращвнишв НДУСЕ 
визначаються !хтм и посадовими обов'язками, я к  у свою чергу зумовлюють 
найменування посади.

Вказаний Довiдник е документом, який мштить типовi квалiфiкацiйнi 
характеристики посад пращвнишв НДУСЕ та встановлюе вимоги до змiсту 
професшно! дiяльностi та квалiфiкацil працiвникiв НДУСЕ. Зокрема у 
Доввднику визначено квалiфiкацiйнi характеристики посад керiвникiв НДУ СЕ, 
до яких належать директор, заступник директора, учений секретар, зав^дувач 
ввддшення, заввдувач лабораторЕ, зав^дувач вiддiлу (самостшного), заввдувач 
сектору. Також у Доввднику детально прописано квалiфiкацiйнi вимоги до 
ошб, що можуть обiймати посади професiоналiв НДУСЕ, зокрема: судових 
експерпв, у тому ч и ^  головного, провiдного та старшого судового експерта, 
наукових сш вроб^нитв (головного, проводного, старшого, наукового та 
молодшого наукового спiвробiтника).

Основною метою створення такого Доввдника е сприяння виршенню 
питань ефективного розподiлу пращ мiж пращвниками НДУСЕ, забезпечення 
едност при визначеннi !х тх  посадових обов'язшв.

Випуск 1' 2017
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Положения вказаного Доввдника е тдставою  для розроблення та 
затвердження посадових шструкцш пращ внитв НДУСЕ, в яких зазначаеться 
конкретний перелш Ух посадових прав i обов'язкув, виходячи 1з завдань, 
фупкцш, встановлених в!дпов!дними нормативно-правовими актами,
статутами НДУСЕ ввдповвдноУ експертноУ установи.

Поряд з тим, Доввдник також е базою т д  час розроблення статута 
НДУСЕ та положень про Ух структурнi пiдроздiли в частит прав i обов'язкув 
керiвникiв, добору й розстановки кадрiв, здiйснення контролю за 
вщповвдтстю працiвника його спещальност! та квал!фшащУ, конкурсного 
вщбору та атестаци працiвникiв, оргатзащУ стажування, розроблення та 
вдосконалення програм пiдготовки та тдвищ ення квал!фшащУ працiвникiв 
вудповудно до змюту Ух професшноУ дiяльностi.

З моменту запровадження Доввдника. НДУСЕ спшьно з Мiн,юстом 
проведено роботу з оптимиза.т У структури експертних установ, зокрема за 
рахунок зменшення кiлькостi керiвних посад вивiльнено штатнi одинит  для 
збшьшення кшькост! посад судових експерта. Так! змши спрямоват на 
максимально ефективне використання кадрового потенщалу. Виходячи з 
показникув роботи НДУСЕ, остантм  часом спостертаеться покращення 
результата експертноУ роботи, а саме, -  скорочення термш в проведення 
складних багатооб’ектних експертиз.

На сьогодтш нш  день у н аш т  краУт загальна кшькусть судових 
експерта у т х  державних спещал!зованих експертних установ та тих, що 
здшснюють судово-експертну д1яльтсть самостийно на професшнш основ! 
(приватних) нал!чуе близько восьми тисяч фах!вщв у р!зних галузях знань, 
якими щор!чно проводиться понад мшьйон судових експертиз. Един! подходи 
до належного добору кадр!в дають можлившть забезпечити належний р!вень 
квал!фшащУ цих фах!вщв та, як наслвдок, якусть, високий науковий р!вень та 
обгруптоватсть експертних висновкув.

Дотильним вважаемо запровадження таких вимог й до державних 
експерта шших державних спещал!зованих установ (МВС, СБУ, 
Держприкордонслужби та МОЗ). Також, враховуючи велике значення 
результата роботи судового експерта та його ввдповвдальтсть за надання 
повних та обгрунтованих висновкув, заслуговуе на увагу пропозищя щодо 
запровадження окремих квал!фшацшних вимог i до ошб, що мають нам!р 
здшснювати судово-експертну д!яльтсть як привата експерти, а саме, -  у 
частит вимог до стажу роботи за фахом.

З огляду на викладене, на нашу думку пропозищя щодо запровадження 
квал!фшацшних вимог до ошб, що мають нам!р отримати квал!фшащю 
судового експерта, мае бути законодавчо закршлена, тому так! положення 
доцшьно ввдобразити в проект! новоУ редакщУ Закону УкраУни «Про судову 
експертизу».
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