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Незалежний інститут судових експертиз (НІСЕ) є
єдиною недержавною динамічною, інноваційною та
науково-просвітньою компанією з проведення
ексклюзивних
масштабних,
комплексних
незалежних експертиз в Україні та Європі із
залученням лабораторій.
Ми маємо свою мережу професійних європейських та українських
експертів, що дозволяє нам оперативно та якісно проводити
експертизи не тільки в будь-якому куточку України, але і в Європі та
пострадянських країнах.
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО:
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Основні види судових експертиз, досліджень, що проводить
Незалежний інститут судових експертиз в Україні та Європі:
ЕКОНОМІЧНА
 Експертиза
фінансовокредитних операцій
 Бухгалтерська експертиза
 Експертиза
документів
бухгалтерського,
податкового
обліку
і
звітності
 Експертиза документів про
економічну
діяльність
підприємств і організацій
ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА
 Поділ землі
 Визначення
порядку
користування
земельною
ділянкою
 Експертиза меж і площі
земельної ділянки
БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА
 Визначення
порядку
користування
 Виділ частки в натурі
 Відповідність ДБН
 Експертиза
збитку
в
результаті затоплення
 Розподіл нерухомості
ЕКОЛОГІЧНА
 Оцінка впливу підприємства
на навколишнє середовище
 Лабораторний аналіз проб
ґрунту / води / повітря / за
комплектом показників
 Екологічний аудит

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА
 Поділ
будинковолодіння
з
земельною ділянкою
ТЕХНОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНА
ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА
ТОВАРОЗНАВЧА
 Визначення вартості ремонту
обладнання
 Оцінка збитків при залитті,
пожежі
 Визначення вартості товару,
обладнання
 Експертиза побутової техніки
АВТОТЕХНІЧНА
 Експертиза
причин
та
обставин ДТП
АВТОТОВАРОЗНАВЧА
 Вартість
транспортних
засобів
 Оцінка збитків після ДТП
 Залишкова
вартість
автомобіля
ТРАСОЛОГІЧНА
ПСИХОЛОГІЧНА
КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА
ЛІНГВІСТИЧНА
ПОЧЕРКОЗНАВЧА
НАУКОВО-ПРАВОВА
ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТЕХНІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ
БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ
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РОЗДІЛ І. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
На сьогоднішній день в Україні досить гостро
стоїть питання стягнень за порушення
підприємствами екологічного законодавства.
Зокрема,
почастішали
спори
між
підприємствами та державним органами з
приводу
перевірки
дотримання
вимог
природоохоронного законодавства в галузі
охорони атмосферного повітря, водних та
земельних ресурсів, поводження з відходами та
небезпечними хімічними речовинами. Досить часто в результаті перевірки
державною інспекцією можуть нараховуватись штрафні санкції, з розміром
яких підприємство може бути не згодним. Вирішити подібні спори можна
завдяки проведенню судової екологічної експертизи.
В рамках проведення екологічної експертизи експерти НІСЕ:
- встановлять можливі екологічні ризики при здійсненні
підприємством своєї діяльності;
- проаналізують
дотримання
підприємством
чинного
законодавства з питань охорони навколишнього середовища
та встановлених нормативів щодо атмосферного повітря,
поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
- встановлять ступінь впливу підприємства на атмосферне
повітря, поверхневі та ґрунтові води, ґрунти;
- виявлять, чи містяться небезпечні забруднюючі речовини в
пробах підземних та поверхневих вод, ґрунтів, атмосферного
повітря у концентраціях, що негативно впливають на
екологічний стан навколишнього середовища;
- проаналізують умови та визначать чинники негативного
антропогенного впливу підприємства на навколишнє
середовище;
- проаналізують дозвільну документацію щодо ступеня
забруднення компонентів навколишнього природного
середовища внаслідок діяльності підприємств промислової та
сільськогосподарської діяльності.
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Поняття екологічної експертизи
Екологічна експертиза - це діяльність, що використовуються сьогодні
практично у всіх країнах світу і є “превентивним” інструментом екологічної
політики.
Екологічна експертиза заснована на простому принципі: легше
виявити і запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії
планування, чим виявляти і виправляти їх на стадії її здійснення.
Таким чином, екологічна експертиза зосереджена на всебічному
аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля і використанні
результатів цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічного
збитку.
Такий підхід дозволяє враховувати економічні й екологічні фактори
вже на стадії формулювання цілей, планування і прийняття рішень про
здійснення будь якої діяльності.
З однієї сторони – екологічна експертиза за характером – це є
науково-технічним і інженерним процесом. Змістом цього процесу є прогноз
впливів і наступна розробка або коригування планових і проектних рішень. З
іншої сторони – екологічна експертиза являє собою механізм регулювання та
пов'язану з ним формальну процедуру.
Екологічна експертиза - це процес систематичного аналізу і оцінки
екологічних наслідків діяльності, що намічається, консультацій із
зацікавленими сторонами, а також урахування результатів цього аналізу і
консультацій у плануванні, проектуванні, затвердженні і здійсненні цієї
діяльності.
Виходячи з цього:
• екологічна експертиза розглядається як процес, а не просто
як дані або документи, що утворюються в результаті цього
процесу
• ;
• екологічна
експертиза
розглядається
як
процес
систематичний, тобто відповідний визначеним правилам;
• екологічна експертиза не обмежується етапом планування,
вона охоплює й етап здійснення діяльності, що намічається.
Процес екологічної експертизи включає наступні складові:
• аналіз (прогноз) потенційних впливів діяльностей, що
намічаються на навколишнє середовище і оцінка їхньої
значимості;
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•
•

консультації з зацікавленими сторонами з метою пошуку
взаємоприйнятих рішень;
використання результатів прогнозу впливів і консультацій у
процесі прийняття рішень, які відносяться до діяльності, що
намічається.
Об’єкти екологічної експертизи

Це, насамперед, проектований господарський об'єкт, будівництво,
продукція яких може негативно впливати на навколишнє середовище і все
живе; це може бути діяльність існуючого підприємства.
Однак, у кінцевому рахунку, будь-яка екологічна експертиза є експертизою
конкретної документації, наприклад, техніко-економічного обґрунтування на
будівництво якого-небудь заводу, проекту міжнародної угоди або
обґрунтування заяви про видачу ліцензії.
Відповідно до закону України «Про екологічну експертизу» об'єктами
екологічної експертизи є:
- проекти правових актів нормативного і ненормативного
характеру;
- проекти комплексних і цільових державних програм;
- проекти генеральних планів розвитку територій;
- усі види містобудівної документації: генеральний план,
проект забудови;
- проекти схем розвитку галузей народного господарства;
- проекти міждержавних інвестиційних програм;
- проекти комплексних схем охорони природи України, схем
охорони і використання природних ресурсів;
- проекти міжнародних договорів;
- матеріали обґрунтування ліцензій на здійснення діяльності,
здатної вплинути на навколишнє середовище;
- техніко-економічні обґрунтування і проекти будівництва,
реконструкції, розширення, технічного переозброєння,
консервації і ліквідації організацій і інших об'єктів
господарської діяльності, незалежно від їхньої кошторисної
вартості, відомчої належності і форми власності;
- проекти технічної документації на нову техніку, технологію,
матеріали, речовини, товари і послуги що сертифікуються.
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РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРТИЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1.

Організаційна структура системи правової охорони інтелектуальної
власності в Україні.

* Спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
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Міністра економічного розвитку і торгівлі України (Указ президента
України № 549/2013 від 8 жовтня 2013 року)
Основні завдання Установи* і Служби консультацій та зв'язків з
громадськістю
№
1

Завдання
Установа:
провадить державну експертизу заявок, веде державні
реєстри та видає охоронні документи;
розглядає заяви фізичних та юридичних осіб про наміри
патентування винаходів і промислових зразків та реєстрації
товарних знаків у зарубіжних країнах;
реєструє ліцензійні угоди про передачу прав користування
об'єктами промислової власності на території України;
розглядає протести і скарги щодо заявок на видачу
охоронних документів та інші звернення фізичних та
юридичних осіб;
здійснює заходи щодо охорони державних інтересів України у
сфері промислової власності;
надає методичну допомогу підприємствам, установам та
організаціям з питань охорони об'єктів промислової
власності,
винахідницької
й
патентно-ліцензійної
діяльності;
розробляє пропозиції про ліцензування експорту та імпорту
науково-технічної
продукції,
що
містить
об'єкти
промислової власності;
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приймає активну участь у діяльності
організацій по охороні промислової власності;

міжнародних

видає офіційні бюлетені та інші інформаційні матеріали;
надає консультаційні послуги для заявників.
2
Служба консультацій та зв'язків з громадськістю:
надає фізичним та юридичним особам консультацій із
загальних питань щодо охорони та використання об'єктів
промислової власності;
надає методичну і практичну допомогу в організації роботи
щодо охорони та використання об'єктів промислової
власності;
забезпечує нормативними та методичними документами, а
також інформаційними повідомленнями про діяльність
Установи та її підрозділів.
* Створена у січні 1992 р. з метою забезпечення правової охорони
об’єктів промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, знаки для товарів і послуг, сорти рослин, топографії
інтегральних мікросхем), видачі патентів та інших охоронних
документів, а також функціонування єдиної патентної системи на
території України.
Апеляційна рада
№
Основні відомості
1

2

3

Апеляційна рада є поза структурним органом Установи
і діє на принципах законності, об'єктивної істини,
рівноправності та змагальності сторін.
Апеляційна рада керується законами України про
правову охорону об'єктів промислової власності та
діючими нормативними актами.
Рада розглядає апеляції стосовно рішень Установи
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4

щодо заявок на об'єкти промислової власності чи
поширення дії в Україні міжнародної реєстрації та щодо
визнання недійсними охоронних документів чи дії
міжнародної реєстрації на території України.
На Апеляційну раду покладено завдання захисту
встановлених
законодавством прав заявників,
власників охоронних документів, інших осіб при розгляді
апеляцій.

5

Строки розгляду апеляцій становлять:

5.1

З приводу оскарження рішення за заявкою чи поширення
дії міжнародної реєстрації - 4 місяці;

5.2

З приводу визнання недійсними охоронних документів чи
дії міжнародної реєстрації - б місяців.

6

Рішення ради

6.1

Рішення Апеляційної ради приймаються простою
більшістю голосів та надсилається сторонам
протягом двох місяців від дати його прийняття.

6.2

Рішення Апеляційної ради набуває чинності через два
місяці від дати його підписання і може бути оскаржено
в судовому порядку у встановлений законодавством
термін.

7

Організаційне і технічне забезпечення діяльності
Апеляційної ради та контроль за виконанням її рішень
покладено на Управління апеляцій Установи.
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Державне підприємство ”Український інститут промислової
власності” (Укрпатент)
№

Основні завдання та функції

1.

Єдине в Україні підприємство, що провадить на
наукових
засадах
державну
науково-технічну
експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

2.

Здійснює науково-дослідницьку діяльність у сфері
охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, знаки для товарів і послуг, топографії
інтегральних мікросхем тощо (далі - об'єкти
промислової власності), а також відповідну виробничогосподарську діяльність.

3.

Провадить прийом, реєстрацію та експертизу заявок
за формальними ознаками на видачу патентів на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки від
національних та іноземних заявників, а також
міжнародних заявок, поданих згідно з процедурою
Договору про патентну кооперацію (РСТ), експертизу
заявок по суті, прийом, реєстрацію та експертизу
заявок на знаки для товарів і послуг від національних та
іноземних заявників, в тому числі заявок, які надходять
в рамках Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію
знаків.

4.

Приймає рішення щодо прийняття та відмови в
прийнятті до розгляду заявок на об'єкти промислової
власності,
визнання
заявок
неподаними
або
відхиленими, встановлення дати подання заявок,
встановлення пріоритету, проведення експертизи
заявок відповідно до законодавства.

5.

Здійснює перевірку відповідності поданих заявок
вимогам і нормам законодавства та приймає рішення,
пов'язані із проведенням експертизи заявок в межах
своєї компетенції.
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6.

Забезпечує конфіденційність розгляду заявок, не
допускає розголошення інформації, що міститься у
матеріалах, залучених для проведення державної
експертизи.

7.

Бере участь у розгляді апеляцій, які прийнято до
розгляду Апеляційною радою і виконує її рішення.

8.

Використовує засоби автоматизації та патентноінформаційну базу, яка містить джерела національної
та іноземної патентної інформації.

9.

Систематично провадить науково-практичні семінари
з проблем промислової власності та надає за
договорами патентно-інформаційні послуги.

Державне підприємство ”Українське агентство з авторських та
суміжних прав”(УААСП)
№

Основні завдання та функції

1.

УААСП здійснює заходи щодо забезпечення прав і законних
інтересів як вітчизняних, так і зарубіжних авторів
творів науки, літератури та мистецтва.

2.

Головним завданням УААСП є збір, розподіл та виплата
авторської винагороди за використання творів науки,
літератури та мистецтва, яке вирішується шляхом
охоплення широкого кола користувачів творів, завдяки
чому збільшується обсяги авторської винагороди.

3.

Провадиться робота з управління на колективній основі
майновими правами авторів і суб’єктів суміжних прав.

4.

УААСП укладає угоди з:
Авторами - про передачу прав для колективного
управління;
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Авторсько-правовими організаціями – про взаємне
представництво інтересів;
Організаціями – користувачами творів науки, літератури
та мистецтва – про збір та виплату авторської
винагороди;
Іноземними видавництвами – про видання за кордоном
українських наукових журналів, збірників та монографій.
5.

Здійснює контроль за надходженням валютних коштів за
угодами з редколегіями та іноземними видавництвами,
розподілом валюти за рахунками бухгалтерського обліку
та роботою з авторами щодо відкриття особових
рахунків з метою отримання авторської винагороди.

6.

УААСП розробляє заходи стосовно боротьби з
неправомірним використанням творів науки, літератури
та мистецтва організаціями – користувачами України
без дозволу авторів, без виплати авторської винагороди.

7.

УААСП член Міжнародної конфедерації товариств
авторів і композиторів – найчисленнішого об’єднання
авторсько-правових
організацій
світу,
що
дає
можливість укладати двосторонні угоди з авторськоправовими організаціями зарубіжних країн про взаємне
представництво інтересів.

№

Представники у справах інтелектуальної власності
(патентні повірені)*

1
1.1

Вимоги до патентного повіреного
Бути громадянином України.

1.2

Мати вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері
охорони інтелектуальної власності.

1.3

Мати не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи
у сфері охорони інтелектуальної власності.
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1.4

Скласти кваліфікаційні екзамени, пройти атестацію і
одержати свідоцтво на право займатися діяльністю
патентного повіреного.

2
2.1

Основні завдання
Подання заявок та ведення діловодства за заявками на
всі об’єкти інтелектуальної власності, а також
підтримання охоронних документів в дії.
Консультації
з
питань,
що
відноситься
до
інтелектуальної власності, в тому числі недобросовісна
конкуренція, ліцензування, ноу-хау, передача технологій

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

Судові позови в усіх областях інтелектуальної власності.
Обов’язки щодо клієнтів
Давати поради та рекомендації індивідуальним
винахідникам та авторам.
Давати поради та рекомендації виробникам, в т.ч.
малим, середнім та великим підприємствам.
Давати поради та рекомендації зарубіжним клієнтам.

4

Послуги в надбанні прав на об’єкти промислової
власності
4.1
Рекомендації на початковій стадії придбання прав,
пояснюючі та визначаючі ці права.
4.2
Робота на стадії придбання прав.
4.3
Здійснення представництва на стадії підтримання і
реалізації прав на стадії можливих конфліктів, які
можуть виникати у зв’язку з придбанням та / або
охороною цих прав.
* З “Положенням про представників у справах інтелектуальної
власності (патентних повірених)” та списками патентних
повірених, зареєстрованих в Установі, можна ознайомитись в
офіційному бюлетені “Промислова власність”
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2.

№

Система державного управління
інтелектуальної власності

та

регулювання

правом

Об’єкти права

Джерело
Охоронні
права, що
докумен
регулює
ти
відносини з
об’єктом
права
Авторське право та суміжні права

1

Будь-які твори
науки,
літератури та
мистецтва*

Закон
України “Про
авторське
право та
суміжні
права”
Право промислової власності

2
2.1

Винаходи
(корисні
моделі)*

2.2

Промислові
зразки*

2.3

Сорти рослин**

Закон
України “Про
охорону прав
на винаходи і
корисні
моделі”
Закон
України “Про
охорону прав
на
промислові
зразки”
Закон
України “Про
охорону прав
на сорти
рослин”

Свідоцтв
а

Патенти

Патенти

Патенти
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2.4

Нова порода
тварин**

2.5

Топографії
інтегральних
ікросхем*

2.6

Раціоналізаторс
ькі пропозиції*

3
3.1

Знаки для
товарів та
послуг*

Закон
України “Про
племінне
тваринницт
во”
Закон
України “Про
охорону прав
на
топографії
мікросхем”
Указ
Президента
України “Про
Тимчасове
положення
про правову
охорону
об’єктів
промислової
власності
та
раціоналізат
орських
пропозицій в
Україні”
Позначення

Свідоцтв
а

Закон
України “Про
охорону прав
на знаки для
товарів та
послуг”

Свідоцтв
а

Свідоцтв
а

Свідоцтв
а
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3.2

3.3

4
4.1

4.2

Зазначення
походження
товарів*

Закон
України “Про
охорону прав
на
зазначення
походження
товарів”
Фірмові назви*
Закон
України “Про
охорону прав
на фірмові
найменуванн
я»
Специфічні об’єкти права

Свідоцтв
а

Конфіденційна
інформація,
секрети
виробництва
(ноу-хау)*
Захист від
недобросовісної
конкуренції***

Закон
України “Про
науковотехнічну
інформацію”
Закон
України “Про
захист від
недобросовіс
ної
конкуренції”
Договірне право

Договори

Закон
України “Про
цивільний
кодекс
України”

Договори

5
Угоди на
створення і
використання
об’єктів
інтелектуально
ї власності****

Позначення органу управління (Установи):
* Міністерство освіти і
науки України;
*** Антимонопольний
комітет України;

Свідоцтв
а

Рішення

** Міністерство аграрної
політики України;
**** Міністерство
юстиції України.
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РОЗДІЛ ІІІ.НАУКОВО-ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА
Законодавство України щодо судових та наукових експертиз
Основні положення:
1. Судова експертиза (Закон України «Про судову
експертизу») та наукова експертиза (Закон України
«Про наукову і науково-технічну експертизу») є
різними видами експертиз.
2. Науково-правова експертиза не входить до
переліку видів судових експертиз, однак на
підставі ч.4 ст.7 та ч.2 ст.9 Закону України «Про
судову експертизу» може мати статус судової
експертизи.
3. Судові та наукові експертизи можуть бути доказами в суді згідно
процесуального законодавства України і обидві ці експертизи, згідно
відповідних процесуальних кодексів, як і інші види доказів, не
мають для суду наперед встановленого значення.
4. Норми процесуальних колексів України, якими визначається
порядок призначення судової експертизи: ЦПК (ст.ст. 53, 143, 144),
ГПК (ст.ст. 31, 41, 42), КАС (ст.ст. 66, 81, 82), КПК (ст.ст. 69, 242, 243,
244, 332).
Пряма заборона щодо проведення експертизи для з’ясування питань права
міститься лише у ч.1 ст.242 КПК. Тому, як варіант, науково-правова
експертиза у кримінальному процесі може використовуватися, наприклад,
як матеріал, що підтверджує правову позицію відповідної сторони, яка
відображається у відповідних процесуальних документах, і не мати статусу
судової експертизи як такої.
У всіх інших процесуальних кодексах допускається здійснення судової
експертизи з питань науки та міститься загальне посилання на Закон України
«Про судову експертизу» (а на підставі ч.4 ст.7 та ч.2 ст.9 Закону України
«Про судову експертизу» науково-правова експертиза може мати статус
судової експертизи).
Закон України «Про судову експертизу»
Стаття 1. Поняття судової експертизи
Судова експертиза - це дослідження експертом на
основі
спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів
досудового розслідування чи суду.
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Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності Судово-експертну
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у
випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є
працівниками зазначених установ.
До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні
установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні
установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні
установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України,
Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.
Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється
судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних,
судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.
Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються
виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи
або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім
судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.
Стаття 9. Державний Реєстр атестованих судових експертів
Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються
до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого
покладається на Міністерство юстиції України.
Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть
доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до
державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках,
передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям
з відповідних галузей знань.
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
Стаття 1. Поняття наукової і науково-технічної експертизи
Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є
дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів
експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень
щодо таких об'єктів.
Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної експертизи Суб'єктами
наукової і науково-технічної експертизи є замовники, організатори
експертизи, а також експерти.
Замовниками наукової і науково-технічної експертизи можуть бути
державні органи і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи
і організації, громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи.

20

Замовники можуть вступати у відносини з експертами безпосередньо
або через організаторів експертизи на підставі договорів або доручень.
Замовники наукової і науково-технічної
експертизи формують
завдання на проведення експертизи, забезпечують оплату витрат на її
проведення, оплату праці експертів або послуг організаторів експертизи.
Організаторами наукової та науково-технічної експертизи є фізичні
та юридичні особи, які на підставі доручення або договору з замовниками
організовують та проводять експертизу і подають експертні висновки.
Експертизу можуть проводити:
- органи виконавчої влади у межах своєї компетенції;
- підприємства, установи та організації всіх форм власності,
тимчасові творчі колективи, що здійснюють наукову і науковотехнічну діяльність, спеціалізовані експертні організації;
- окремі експерти, групи експертів та експертні ради.
Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію,
спеціальні знання і безпосередньо здійснюють наукову чи науковотехнічну експертизу та несуть персональну відповідальність за
достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій відповідно
до вимог завдання на проведення експертизи.
Стаття 5. Об'єкти наукової та науково-технічної експертизи
З ініціативи організацій та установ, до компетенції яких належить
вирішення відповідних питань, експертизі підлягають:
науково-дослідні роботи (фундаментальні та прикладні
дослідження) в усіх галузях наукової діяльності;
- інші об'єкти наукової і науково-технічної діяльності, щодо яких
виникає потреба у проведенні експертизи, отриманні науково
обгрунтованих експертних висновків.
Стаття 6. Підстави для проведення наукової і науково-технічної
експертизи
Підставами для
проведення
наукової та науково-технічної
експертизи є:
рішення органів виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування, прийняті в межах їх повноважень;
договори на проведення наукової та науково-технічної експертизи,
укладені підприємствами, установами та організаціями, фізичними
особами.
Стаття 7. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на
право проведення наукової і науково-технічної експертизи
Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють
діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, крім осіб, зазначених
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у частині другій цієї статті, та юридичні особи, статутом яких передбачено
таку діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво,
що підтверджує кваліфікацію його отримувача з питання організації та
проведення наукової і науково-технічної експертизи.
Порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних
осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форму
свідоцтва на право проведення такої експертизи та перелік документів
державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження
експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва,
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері науки.
Державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право
проведення наукової і науково-технічної
експертизи
проводить
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
наукової, науково-технічної діяльностію.
ФОРМИ І ВИДИ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття 9. Форми наукової і науково-технічної експертизи
Наукова і науково-технічна експертиза проводиться у формі
державної, громадської та іншої експертизи.
Стаття 12. Інші наукові і науково-технічні експертизи
Наукову і науково-технічну експертизу можуть проводити наукові і
науково-технічні установи, підприємства та організації різних форм
власності і підпорядкування, а також спеціально створені експертні
організації, статутна діяльність яких передбачає проведення наукових і
науково-технічних експертиз, з ініціативи фізичних та юридичних осіб,
заінтересованих в отриманні експертних висновків.
ПЕРЕЛІК документів державного зразка, що дають право фізичним
особам на провадження експертної діяльності та надання експертних
послуг без отримання свідоцтва
1. Диплом про присудження вченого ступеня кандидата наук у
відповідній галузі знань;
2. Диплом про присудження вченого ступеня доктора наук у
відповідній галузі знань;
3. Атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника;
4. Атестат про присвоєння звання доцента;
5. Атестат про присвоєння звання професора.
Посилання на вищевказаний наказ:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04
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З напрямками нашої діяльності та
рекомендаційними листами від наших клієнтів
Ви можете ознайомитися на нашому сайті –
www.nise.com.ua
Телефонуйте нам, якщо у Вас виникли запитання
щодо проведення експертизи або постановки
питання на дослідження експерту.
Наші контакти:
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,
21, корпус 3, офіс 7
Тел.: (044) 581-30-80, 581-30-77, 581-30-90
Моб. (050) 360-16-82 (067) 5555 222
Факс (044) 581-30-55
info@nise.com.ua
www.nise.com.ua
www.international-expert.com.ua
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