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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ 

І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
 

Здійснено аналіз проблем правового та методичного характеру, що виникають під час 

призначення та проведення судових експертиз в адміністративному, кримінальному і 

господарському судочинстві України, та запропоновано шляхи їх вирішення. На думку автора, 

чинні КУпАП та ГПК не позбавлені прогалин та недоліків, потребуючи корегування та 

модернізації положень своїх статей, що стосуються проведення судової експертизи, а саме: 

надання поняття самої судової експертизи в цілому та зазначення принципів судово-експертної 

діяльності, передбачення випадків обов’язковості призначення експертизи. 
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Постановка проблеми. На практиці нерідко виникають ситуації, коли суду для 

об’єктивного розгляду справи потрібно встановити факти, обставини, що стосуються 

використання спеціальних знань у тій чи іншій сфері діяльності. У такому випадку в суді 

виникає потреба звернутися до спеціальної експертної установи. 

Отже, судова експертиза проводиться спеціалістом в певній галузі знань, залежно 

від вимог суду, який її призначає. Такими спеціалістами, відповідно до Закону України 

«Про судову експертизу», виступають судові експерти науково-дослідних установ та 

експерти, які не є працівниками цих установ. Судовий експерт – це особа, яка володіє 

спеціальними знаннями в певній галузі, має вищу освіту, пройшла певну підготовку, та 

отримала кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності [2]. Слід зазначити, що 

експерту на законодавчому рівні встановлено заборону на проведення експертизи з 

питань права, оскільки розв’язання питань з права не потребує застосування знань 

експерта та безпосередньо стосується компетенції суду. Усі ці чинники виключають 

некомпетентність та гарантують професійну підготовку, правильність, точність та 

незалежність висновку судового експерта. 

Усі експерти під час проведення експертиз у своїй діяльності регулюються такими 

нормативно правовими актами, як: Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією 

про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-

методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та 

експертних досліджень, Кримінальним, Кримінальним ироцесуальним, Цивільним, 

Цивільним процесуальним, Господарським, Господарським процесуальним кодексами, 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного 

судочинства та іншими нормативно правовими актами України, які регулюють діяльність 

судового експерта. (далі – ЗУ «Про судову експертизу», «Інструкція», КК, КПК, ЦК, ЦПК, 

ГК; ГПК, КУпАП, КАС). 

На сьогодні можливості проведення судової експертизи досить широкі, в 

кожному кодексі існують статті, що регулюють діяльність та заборону щодо проведення 

експертиз експертами. Однак не існує такого нормативно правового акта, що був би 

позбавлений прогалин та враховував усі аспекти проведення експертизи в конкретному 

виді судочинства. Слід підкреслити, що до теперішнього часу багато питань, яким 

потрібно приділити увагу, залишаються не вирішеними, тому, на нашу думку, саме на 

вирішенні цих питань слід зупинитись більш конкретно, дослідивши та розкривши 

проблему кожного виду судочинства. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми, викладено 
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нами далі у статті при висвітленні конкретних видів судочинства. 

Метою статті є висвітлення процесуальних проблем призначення і проведення 

судової експертизи та викладення шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в експертних установах проводяться 

такі види експертиз: криміналістична,  інженерно-технічна, економічна, товарознавча, 

експертиза у сфері інтелектуальної власності, психологічна, мистецтвознавча, 

екологічна, військова, судово-ветеринарна та гемологічна. Для того, щоб експертиза 

була обґрунтованою, неупередженою та точною, законом визначаються інструменти, 

важелі та гарантії його незалежності, що допомагають експерту в отриманні матеріалів 

для дослідження, а також питання правильності отримання таких матеріалів.  

Судовому експерту для надання обґрунтованої відповіді допомагає спектр його 

обов’язків, прав та зобов’язань, що регламентовані Законом України «Про судову 

експертизу» експерт має такі права та обов’язки, серед основних:  

– подавати клопотання на отримання додаткових матеріалів; 

– указувати у своєму висновку на обставини та факти, що мають значення для 

справи; 

– заявляти клопотання які стосуються проведення судової експертизи;  

– бути присутнім під час проведення процесуальних дій, що стосуються судової 

експертизи; 

– у разі порушення прав судового експерта подавати скаргу щодо дій або 

бездіяльності особи або органу; 

– проведення повного та обґрунтованого дослідження, підкріпивши це письмовим 

висновком; 

– надати роз’яснення свого висновку особі або органу, що призначила експертизу; 

– у разі передбачених законом підстав заявити самовідвід [2]. 

Зі свого боку, експерт також має такі заборони які регламентуються 

«Інструкцією», а саме: 

– забороняється  проведення експертизи, без письмового дозволу керівника; 

– передоручати проведення експертизи іншим особам або експертам; 

– займатися самостійним збором матеріалів дослідження; 

– вибирати вхідні данні під час проведення експертизи; 

– проводити експертизу якщо вона виходить за межі спеціальних знань експерта; 

– контактувати з особами, які мають інтерес або відносяться до проведенню 

експертизи; 

– зберігати матеріали поза експертною установою [11]. 

Законом «Про судову експертизу» визначено перелік осіб, які не можуть бути 

судовими експертами, а саме: особи, визнані судомнедієздатними; особи, які мають не 

зняту або не погашену судимість; або протягом року на особу було накладено 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; особи, які були 

позбавлені кваліфікації [2]. 

Права, обов’язки та заборони регулюють діяльність судового експерта та 

гарантують неупереджений, точний та об’єктивний висновок, захищають експерта від 

дій, що можуть бути спрямовані на вчинення корупційних порушень, неправомірно 

отриманих доказів та протиправних посягань на діяльність судового експерта. 

У дослідженні ми розглянемо такі види судочинства, як кримінальне, 

адміністративне, господарське, оскільки, на нашу думку, у їхньому змісті вбачаються 

певні проблемні аспекти. Отже, якщо звернутися до судової статистики за 2020 рік [5], 

то перше місце за кількістю розглядів посідають кримінальні справи. 

Проблемні питання кримінального виду судочинства в своїх працях висвітлювали 

такі вчені, як: Т. Авер’янова, Р. Бєлкін, С. Бичкова, А. Вінберг, В. Гончаренко, 

Ю. Коруховий, Н. Клименко, Н. Майліс, Н. Малаховська, О. Росинська, Е. Сімакова-

Єфремян, О. Шляхов М. Щербаковський, І. Пиріг та інші.  

На основі аналізу наукового доробку зазначених вчених визначеного, що серед 

основних проблем слід звернути свою увагу на те, що порядок залучення та призначення 

судового експерта прямо передбачений законодавцем та регулюється нормами КПК, так, 

відповідно до ст. 243 КПК України експерта може залучити як сторона захисту, так і 

сторона обвинувачення. Також відповідно до положень ст. 242 експертиза проводиться 

за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи 

суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
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провадження, необхідні спеціальні знання [1].  

У ст. 243 зазначено, що за наявності підстав сторона обвинувачення може 

залучити судового експерта, що розповсюджується і на сторону захисту чи потерпілого, 

також частиною другою передбачено залучення експерта на договірних умовах. Однак, 

експерт може також бути залучений слідчим суддею якщо сторона захисту подає 

клопотання, що передбачене ст. 244 КПК. Також у разі залучення судового експерта 

слідчим суддею, на його розсуд експертові можуть бути поставлені інші питання, які, на 

його думку, мають значення для кримінального провадження, що, у свою чергу, 

забезпечує повноту проведення дослідження.  

За нормами цих статей, законодавець гарантує рівні права обом сторонам 

кримінального провадження та створення додаткових можливостей, за допомогою яких 

може залучатися судовий експерт будь-якою стороною судочинства, що гарантує рівні 

можливості для захисту своїх прав. 

Окрім того, під час судового розгляду можуть бути подані два висновки: як зі 

сторони обвинувачення, так і сторони захисту, у яких можуть розглядатися одні й ті ж 

самі питання, виконані різними експертами. На нашу думку, саме визначення 

можливості призначити експертизу одразу двом чи більше експертам, експертним 

установам призводить до значного навантаження на судовий процес, та викликає певні 

неточності та прогалини в процесі доказування. 

Проблемі відсутності статусу комплексної експертизи наголосила Л. Головченко, 

а саме: визначення понять, підстави призначення та порядок проведення таких експертиз 

обов’язково повинні бути відображені й в базовому Законі [4]. Проблемі відсутності 

статусу експертизи у кримінальному провадженні науковці завжди приділяли увагу. 

Наприклад, А. Лозовий із цього приводу зазначає, що комплексна експертиза 

проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в 

різних галузях науки, техніки, мистецтва тощо або в різних напрямках однієї галузі 

знань; комплексна експертиза може бути доручена як комісії експертів, так і одному 

експерту, який володіє знаннями в різних галузях, що необхідні для вирішення питання. 

Комісія експертів проводить дослідження, виходячи з компетенції кожного із її членів, 

про що зазначається у висновку, і формулює загальний висновок [3, с. 197]. 

На сьогодні законодавцем визначена можливість сторони захисту на право 

залучення експерта, але, у свою чергу, не визначено конкретного процесуального 

документа, про проведення/замовлення експертизи, чи то заява самої сторони, запит 

адвоката чи інший документ. 

Законодавцем не регламентовані вищеперераховані поняття, як нам видається є 

прогалиною в законодавстві і приводить до значного навантаження на судовій системи 

та слугує «важелем» для затягування судового процесу. Так на практиці, судом 

призначається нова експертиза, замість уточнення старої експертизи. 

На нашу думку, можливість визначення комплексної та комісійної експертиз 

потрібно відобразити в положенні статей КПК України, прямо закріпивши їх статус, 

положення, можливості, особливості. 

Внесення доповнень до діючого КПК України збільшить ефективність 

проведення експертиз та прискорить розгляд кримінальних проваджень. 

Розглядаючи адміністративне судочинство, слід зазначити, що порядок 

призначення та проведення експертизи в КАС України доволі чітко прописаний. 

Проблеми судової експертизи в адміністративному судочинстві стали предметом 

дослідження в працях таких науковців, як О. Гладун, М. Джафарова, А. Іванов, 

М. Самбор, Н. Смілик, Н. Шахман та ін. 

Здійснивши аналіз праць вищенаведених науковців, слід приділити увагу, деяким 

статтям КУпАП та КАСУ, які на нашу думку, потребують оновлення та уточнення, так 

ст. 246 КУпАП встановлює суб’єктів, які уповноважені приймати рішення , ними є суди 

та уповноважені органи. Норма статті визначає: порядок провадження в справах про 

адміністративні правопорушення в органах (посадовими особами), уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначається цим Кодексом та 

іншими законами України. Порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах 

визначається цим Кодексом та іншими законами України [8]. 

Але на практиці повне виконання цієї норми не завжди здійснюється. Насамперед 

йдеться про прогалини стосовно правового регулювання та норм щодо судової 
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експертизи. Так, в КУпАП взагалі не міститься такого поняття, як судова експертиза. 

Але також існують норми щодо участі судового експерта в розгляді справ, що 

стосуються адміністративного судочинства, чого на нашу думку не достатньо, оскільки 

вони не можуть повністю забезпечити правове регулювання діяльності експерта, 

розкрити його можливості, та його повноваження. 

Звертаючи увагу на інші кодекси, у яких визначаються питання ініціювання, умов 

та підстав оформлення результатів дослідження, оплати, правильності застосування 

висновку та інші, постає питання щодо ефективності використання результатів 

експертного дослідження під час проведення винесення рішення в адміністративних 

справах. На практиці, ці питання регулюються ЗУ «Про судову експертизу», однак в 

КУпАП регулятивні норми до теперішнього часу не знайшли своє місце. Так, за ст. 251 

КУпАП: «Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні 

дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює 

наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в 

його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи». Ці дані, отже, встановлюються протоколом про адміністративне 

правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, 

показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і 

кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в 

автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, 

що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки 

(відеозапису), які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і 

стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки на 

автомобільному транспорті та паркування транспортних засобів, актом огляду та 

тимчасового затримання транспортного засобу, протоколом про вилучення речей і 

документів, а також іншими документами [8]. Рівність висновку експерта як одного з  

джерел доказів, при розгляді справ адміністративного судочинства суттєво знижується.  

О. Гладун зазначає, що актуальним питанням удосконалення механізму 

адміністративного провадження є порядок збирання уповноваженими суб’єктами 

відповідних доказів, оскільки чинним КУпАП він практично не врегульований. У 

зв’язку з цим у КУпАП слід передбачити детальний порядок призначення експертизи, 

порядок визнання певних предметів речовими доказами, критерії визначення 

належності, допустимості та достатності доказів у справі [9, c. 40]. 

Окрім цього, чинний КУпАП, містить інші проблеми, що стосуються  

призначення судової експертизи та безпосередньої участі самого експерта у справах про 

адміністративні правопорушення.  

Важко не погодитись із тим, що в чинному КУпАП норми вже втратили своєї 

новизни, зокрема це стосується здійснення провадження в адміністративних справах. 

Так, М. Самбор і Н. Смілик, підкреслюють, що чинний КУпАП практично не містить 

чітких положень стосовно процесуального порядку залучення експерта до участі в 

справі про адміністративне правопорушення, існує нагальна потреба визначення більш 

чіткого процесуального статусу експерта в цих справах і визначення на законодавчому 

рівні порядку залучення експерта до проведення необхідних досліджень у справах про 

адміністративні правопорушення [10, с. 55, 58]. 

Аналіз положення статей 273, 275 КУпАП дозволяє говорити про прогалини в 

регулюванні порядку проведення судової експертизи. Так, в ч. 2 ст. 273 КУпАП 

визначаються тільки два обов’язки судового експерта, а саме: 1) з’явитися на виклик 

органу (посадової особи); 2) дати об’єктивний висновок із поставлених перед ним 

питань [8]. Н. Шахман зазначає, що на практиці такі прогалини усуваються шляхом 

проведення аналогії з КПК, у якому ці питання урегульовані, так судова експертиза в 

справах про адміністративні правопорушення призначається по аналогії з КПК, у свою 

чергу чинним КУпАП, це не передбачено. Також в ньому не зазначаються такі аспекти, 

як: оформлення рішень як попередніх так і поточних, задоволення або відхилення 

клопотання, зупинення та призначення справи до розгляду та механізм залучення 

судового експерта для проведення дослідження, що здійснюються у справах, які 

стосуються адміністративних правопорушень [7, с. 239]. 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html#2826
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html#2826
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html#3018
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html#3029
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На нашу думку, чинний КУпАП потребує корегування та модернізації положень 

своїх статей, що стосуються проведення судової експертизи, а саме: надання поняття 

самої судової експертизи в цілому та зазначення принципів судово-експертної 

діяльності. Також слід визначити чіткі права та обов’язки судового експерта та 

врегулювати питання, що стосуються самовідводу, повідомлення експертом щодо 

унеможливлення прибуття з поважних причин, відмови від надання висновку з 

поважних причин а також інші проблемні аспекти. Потрібно врегулювати порядок та 

підстави участі та залучення судового експерта в справах про адміністративні 

правопорушення.  Визначити чіткі вимоги до оформлення висновку судового експерта. 

Перейдемо до розгляду призначення судових експертиз в господарському 

судочинстві. На практиці все частіше виникає потреба встановлення обставин чи фактів, 

які слугують підґрунтям для побудови лінії захисту чи лінії обвинувачення, у зв’язку з 

цим висновок судового експерта набуває вагомого значення. Однак, не зважаючи на те, 

не рідко виникають проблеми, які часто пов’язані із призначенням експертизи, 

правильною постановкою питань експерту, та інші. Слід також звернути увагу на те, що 

перелік спеціальних знань не є вичерпним, це пов’язано з тим, що останнім часом дуже 

сильно розвивається та розширюється база спеціальних знань, тому чітко визначити 

перелік тих питань, відповідно до яких залучається судовий експерт, не є можливим.  

Дослідженню проблем господарського судочинства приділили свою увагу такі 

науковці, як Н. Алєксєєва, С. Бичкова, Л. Буряк, Ж. Васильєва-Шаламова, А. Дудич, 

А. Кравченко, О. Кравченко, Т. Кучер, А. Лозовий, В. Петрик, Ю. Прут, Т. Степанова, 

В. Шапіро, М. Шепітько, А. Штефан, В. Беляневич, М. Мельника, Х. Соломчак, 

В. Романів, А. Осетинський, Д. Притика, Т. Варфоломеєва, В. Гончаренко, В. Боярова, 

С. Гончаренко, В. Попелюшко та інші.  

Отже, проаналізувавши положення статей ГПК України, ми дійшли висновку, що 

чинний ГПК не позбавлений прогалин та недоліків, серед яких не передбачено випадків 

обов’язковості призначення експертизи, та багато інших питань, на які слід звернути 

свою увагу. 

Так, ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу» визначено поняття судової експертизи, а 

саме – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, 

ремесла тощо, об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або 

будуть предметом судового розгляду [2]. Виходячи зі змісту зазначеної норми, це 

означає дослідження, яке проводиться експертом з використанням спеціальних знань, і є 

важливим для будь якого предмета судового розгляду. Однак у постанові Пленуму 

Вищого господарського суду України № 4 від 23 березня 2012 року зазначається, що 

судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для 

встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли 

висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування [5], тим самим 

знецінюючи висновок експерта на рівні з іншими засобами доказування.  

Перейдемо до підстав проведення експертизи у будь-якому виді судочинства, 

якими, відповідно до законодавства, виступає процесуальний документ щодо 

призначення експертизи, що був складений уповноваженим на те органом або особою, 

або договір між експертом й експертною установою стосовно проведення експертизи.  

З питання призначення судової експертизи судом виноситься ухвала, із 

урахуванням норм статті 100 ГПК України. Але натомість статтями  ГПК не визначена 

структура, що на практиці включає в себе опис обставин справи, які мають значення для 

проведення експертизи, підстави та мотиви, особа або установа, якій доручаєтеся 

проведення експертизи, перелік питань до експерта, сторона, на яку покладено оплату за 

проведення експертизи та інші. Також, для експертизи не останнє значення має 

визначення предмету проведення експертизи, як зазначає в своїх працях Г. Прокопанич. 

Науковець стверджує, що предмет експертизи – «це ті обставини, які можуть бути 

з’ясовані шляхом експертного дослідження, та фактичні дані, що встановлюються на 

основі спеціальних знань і дослідження матеріалів справи. Предмет експертизи 

визначається питаннями, поставленими перед експертом, слідчим або судом» [13, с.126]. 

Слід також підкреслити, що за статтею 269 ГПК передбачено, що суд апеляційної 

інстанції перевіряє рішення місцевого суду в повному обсязі, що у свою чергу може 

призвести до призначення судової експертизи. Натомість суд касаційної інстанції не 

наділений таким правом.  

Відповідно до ст. 104 ГПК, висновок експерта для суду не має заздалегідь 
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встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами. У випадку, 

коли у справі містяться декілька експертиз, це стосується також додаткових та повторних, 

суд повинен оцінити окремо кожну експертизу з точки зору точності, повноти, 

правильності, усебічності, об’єктивності та обґрунтованості проведеного дослідження. 

Якщо висновок було складено на замовлення однієї зі сторін, але без ухвали суду, такий 

висновок є належним, та підлягає оцінці судом поряд з іншими доказами. 

Висновки. У кримінальному процесуальному законодавстві потрібно закріпити 

статус щодо визначення таких видів експертиз, як комісійна та комплексна. На практиці 

судами призначаються нові експертизи замість того, щоб призначати вищезазначені 

експертизи, що по факту затягує сам судовий процес та здійснює навантаження на 

судову систему в цілому. У КУпАП потрібно чітко визначити: порядок проведення 

експертиз, принципів судово-експертної діяльності, статусу судового експерта, вимог до 

оформлення результатів експертного дослідження. Оскільки на практиці судами 

проводиться аналогія до кримінального процесуального закону, що у свою чергу 

призводить до численних прогалин та колізій. Що стосується ГПК, то потрібно на 

законодавчому рівні закріпити положення обов’язковості призначення експертизи; а 

особливо перелік, що має включати в себе вхідні данні для проведення експертизи, 

підстави та мотиви, процедуру визначення та інші питання, які були розглянуті вище. На 

теперішній час, суди під час здійснення правосуддя на свій власний розсуд визначають 

питання, що має дослідити експерт, або обирає сторону, яка, на його розсуд повинна 

здійснювати оплату, або направляє вхідні данні, що у свою чергу призводить до того, що 

судом надсилається не достатньо вхідних даних, або взагалі такі, що не є належними для 

проведення експертного дослідження. Усі ці невраховані моменти призводять до 

відсутності взаєморозуміння між судом та експертом, що проявляється у затягуванні 

судового процесу, оскільки на практиці експерт має заявляти клопотання, замість того, 

щоб безпосередньо проводити дослідження.  

Незважаючи на всі прогалини законодавства, висновок судового експерта в будь-

якому виді провадження є належним доказом, за умови, якщо експертизу було 

проведено з дотриманням усіх законів, процесуальних норм, посадових інструкцій та 

сучасних методик. Висновок експерта є вагомим доказом в будь-якому виді 

судочинства, проте слід звертати увагу на його правильну оцінку, та приєднання його до 

інших доказів у справі, що підкріплює основну лінію судового рішення.  

На теперішній час об’єктом дискусій надалі залишаються питання щодо 

безпосереднього призначення та проведення судової експертизи, які стосуються 

внесення змін, модернізації положень статей до чинних кодексів, із метою спрощення 

роботи судового експерта та забезпеченням його гарантіями та правами, що покращить 

роботу експерта та усуне прогалини законодавства. 
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ABSTRACT 

Leonid Barash. Procedural issues of assigning and conducting forensic examination. The 

article studies the main issues of assigning and conducting forensic examination. In particular, attention 

has been paid to issues and gaps in the application of legislation, when appointing examinations in 

various types of court proceedings. The research article emphasizes legislative problems that arise during 

appointment and implementation of an expert research by a forensic expert. In various types of legislation 

there are issues of different kinds and nature that are encountered during the appointment and conduct of 

examinations. Thus, in the Criminal Procedural Law there is a problem of consolidating the status of 

commission and complex examinations, which in turn affects the determination of the examination status, 

burdens the judicial system, and delays the trial. The Code of Ukraine on Administrative Offences has the 

need to systematize the basics of conducting and assigning forensic examinations since the 

aforementioned code lacks basic concepts, principles, and mechanism for the appointment of forensic 

examination, which contributes to conflicts and gaps at the legislative level. Regarding the Commercial 

and Procedural Code of Ukraine, it is necessary to make amendments at the legislative level concerning 

the mandatory assigning of forensic examinations, determining sufficiency of the material for the 

examination, the very procedure of assigning and conducting forensic examination. This research 

analyzes the main legal regulations that guide courts and forensic experts in their work. 

Keywords: forensic examination, issues of forensic examination, assigning and conducting 

forensic examination.  
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