
  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА  

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ПОСІБНИК 

 
 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“ОПЛАТА ПОСЛУГ  
З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ  

ТА ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ 
ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Харків 

2012



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА  

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” 

 
 
 
 
 
 

Електронна копія 
 
 
 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ПОСІБНИК 

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ОПЛАТА ПОСЛУГ  
З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ  

ТА ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ 
ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ” 

 
 

галузь знань 0304 “Право”, 
освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”, 
спеціальність 8.18010003 “Судова експертиза” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 
2012 



Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та 
практичних занять з навчальної дисципліни “Оплата по-
слуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отри-
маних доходів” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-
кваліфікаційний рівень “Магістр”, спеціальність 8.18010003 “Су-
дова експертиза”) / уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова,  
В. А. Журавель, А. Д. Марушев. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого”, 2012. – 19 с. 
 
 
 
 
У к л а д а ч і:  В. Ю. Шепітько, 

В. О. Коновалова,  
В. А. Журавель,  
А. Д. Марушев  

 
 
 
 
 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою  
університету (протокол № 8 від 17.10.2012 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    © Національний університет “Юридична  
                            академія України імені Ярослава Мудрого ”, 2012 



3 

1.  В С Т У П 
 
Навчальна дисципліна “Оплата послуг з проведення ек-

спертиз та порядок оподаткування отриманих доходів” перед-
бачає засвоєння порядку визначення розміру сум, що підляга-
ють сплаті за проведення судової експертизи замовниками, осо-
бливості оплати праці та умови соціального захисту судових 
експертів згідно з чинним законодавством.  Судово-експертна 
діяльність відрізняється значною технічною насиченістю, що 
вимагає вагомих грошових асигнувань. Тому безсумнівний ін-
терес становить вивчення трудомісткості експертної роботи як 
однієї з найважливіших складових фінансових витрат на дану 
діяльність. 

Мета вивчення даної дисципліни – оволодіння студен-
тами особливостями фінансування проведення судових експер-
тиз у державних спеціалізованих установах, порядок оплати 
праці експерта, витрат, що підлягають сплаті за проведення су-
дової експертизи. 

Для поглибленого засвоєння цієї дисципліни застосову-
ються такі форми навчання: лекції, практичні заняття, само-
стійна та індивідуальна робота.  

У результаті вивчення дисципліни “Оплата послуг з 
проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих до-
ходів” студенти  п о в и н н і: 

з н а т и: 
– законодавчу регламентацію з питань надання науково-

дослідними установами судових експертиз Міністерства юсти-
ції послуг з проведення: судових експертиз у цивільних, госпо-
дарських та адміністративних справах та експертних дослі-
джень на замовлення юридичних та фізичних осіб;  

– порядок і умови оплати праці працівників державних 
спеціалізованих установ судових експертиз; 

у м і т и:  
– правильно складати кошторис замовленого дослі-

дження; визначати витрати, що підлягають сплаті за проведення 
судової експертизи, а також витрати, пов’язані з явкою до суду. 
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2 .  ЗАГАЛЬНИЙ  РОЗ РАХУНОК  ГОДИН  
ЛЕКЦ ІЙ ,  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ   

ТА  САМОСТ ІЙНО Ї  РОБОТИ  
 

У тому числі  
 

№  
п/п 

 
 

Т е м а 

В
сь
ог
о 

 
го
ди
н 

 л
ек
ці
ї 

пр
ак
ти
чн
і 

за
ня
тт
я 

 с
ам
ос
ті
йн
а 

 р
об
от
а 

 1 Загальні положення організаційно-
фінансового забезпечення судових 
експертиз 

12 2 2 8 

 2 Фінансування судових експертиз 
по кримінальних та адміністратив-
них справах 

12 2 2 8 

3 Особливості оплати судових екс-
пертиз у цивільних та господарсь-
ких справах 

12 2 2 8 

4 Вартість проведення судових екс-
пертиз та експертних досліджень 
науково-дослідними установами 
судових експертиз Міністерства 
юстиції 

10 2 2 6 

5 Особливості оплати послуг на за-
мовлення фізичних та юридичних 
осіб експертних досліджень 

12 2 2 8 

6 Порядок складання кошторисів на 
проведення експертних дослі-
джень 

10 2 – 8 

7 Оплата праці та соціальний захист 
судових експертів 

10 2 2 6 

8 Система оподаткування доходів у 
результаті проведення експертних 
досліджень 

8 2 – 6 

 Р а з о м   86 16 12 58 
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            ЗАТВЕРДЖЕНО  
вченою радою Національного  
університету “Юридична академія  
України ім. Ярослава Мудрого”  

                                    (протокол № 10 від 15.06.2012 р.)   
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
“ОПЛАТА ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ  
ТА ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ОТРИМАНИХ 

ДОХОДІВ” 
 

І. Загальні положення організаційно-фінансового  
забезпечення судових експертиз в Україні 
 

Фінансування проведення судових експертиз у держав-
них спеціалізованих установах. Фінансове забезпечення на про-
ведення судових експертиз науково-дослідними установами 
Міністерства юстиції України.  

 
ІІ. Фінансування судових експертиз по кримінальних 

та адміністративних справах 
 

Особливості фінансування проведення судових експер-
тиз у кримінальних та адміністративних справах державними 
спеціалізованими установами. Порядок і розміри відшкодуван-
ня витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 
органів дізнання, досудового розслідування, прокуратури, суду 
або до органів, у провадженні яких перебувають справи про ад-
міністративні правопорушення, та виплат державним науково-
дослідним установам судової експертизи за виконання їхніми 
працівниками функцій експертів. 

 
ІІІ. Особливості оплати судових експертиз  
у цивільних та господарських справах 

 

Загальні положення відшкодування витрат на проведен-
ня судових експертиз науково-дослідними установами Мініс-
терства юстиції України у цивільних і господарських справах. 
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Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експерти-
зи в цивільних та господарських справах  

 

ІV. Вартість проведення судових експертиз  
та експертних досліджень науково-дослідними  

установами судових експертиз Міністерства юстиції 
 

Порядок розрахунку вартості експертного дослідження. 
Розрахунок вартості експертного дослідження залежно від сту-
пеня складності експертизи. 

 

V. Особливості оплати послуг на замовлення фізичних  
та юридичних осіб експертних досліджень 

 

Договір на проведення експертизи. Розміри відшкоду-
вання витрат та виплати винагороди особам, що проводили ек-
спертні дослідження на замовлення фізичних та юридичних 
осіб експертних досліджень. 

 

VІ. Порядок складання кошторисів на проведення  
експертних досліджень 

 

Правила складання кошторису експертного досліджен-
ня. Нормативна вартість однієї експертогодини у державних 
спеціалізованих установах судової експертизи.  

 

VІІ. Оплата праці та соціальний захист  
судових експертів 

 

Оплата праці та умови соціального захисту судових ек-
спертів згідно з чинним законодавством. Розмір  винагороди 
експерта або спеціаліста,  який виконує свої  функції  не  в  по-
рядку  службового  завдання. 

 

VІІІ. Система оподаткування доходів у результаті  
проведення експертних досліджень 

 

Види податків, що нараховуються при проведенні ек-
спертного дослідження. Порядок нарахування і сплати подат-
ків, отриманих з надання експертних послуг.  
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4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Мета практичних занять з дисципліни “Оплата послуг з 

проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих до-
ходів” – засвоєння студентами основ фінансування проведення 
судових експертиз у державних спеціалізованих установах, ви-
значення розмірів відшкодування витрат та виплати державним 
науково-дослідним установам судової експертизи за виконання 
їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, загальних умов 
оплати праці судових експертів згідно з чинним законодавством. 

Самостійна робота даної дисципліни складається з вив-
чення додаткових літературних джерел з актуальних проблем 
дисципліни, експертної, слідчої, судової практики і передбачає: 

1) виконання домашніх завдань (визначаються завдан-
нями для практичних), підготовку до практичних занять; 

2) доопрацювання матеріалів лекцій; 
3) роботу в інформаційних мережах; 
4) виконання завдань, що виносяться для самостійного 

вивчення. 
 
 

Практичні заняття 
(1 – 6) 

 

4.1.   Т е м а. Загальні положення організаційно-
фінансового забезпечення державних спеціалізованих 

установ судових експертиз 
 

П л а н 
 

1.   Органи, які здійснюють фінансування проведення 
судових експертиз у державних спеціалізованих 
установах.  

2.   Особливості фінансування науково-дослідних уста-
нов Міністерства юстиції України.  

3.   Особливості фінансування інших державних спеціа-
лізованих установ судових експертиз. 
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4.   Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової 
експертизи у державних спеціалізованих установах 
судових експертиз.  

Під час семінарського заняття з метою з’ясування зага-
льних положень фінансування державних спеціалізованих уста-
нов судових експертиз студенти розглядають чинні законодавчі 
акти, визначають особливості фінансування. 

 
4.2.  Т е м а. Фінансування судових експертиз  

по кримінальним та адміністративним справам 
 

П л а н 
 

1.   Система державних судово-експертних установ України. 
2.   Особливості фінансування проведення судових екс-

пертиз у кримінальних та адміністративних справах 
державними спеціалізованими установами.  

3.   Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової 
експертизи по кримінальних та адміністративних 
справах. 

Під час семінарського заняття студенти під керівницт-
вом викладача на основі законодавства визначають витрати, що 
підлягають сплаті за проведення судової експертизи по кримі-
нальних та адміністративних справах. 

 
4.3.  Т е м а. Фінансування судових експертиз  

у цивільних та господарських справах 
 

П л а н 
 

1.   Особливості оплати експертизи у цивільних та гос-
подарських справах.  

2.   Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової 
експертизи в цивільних та господарських справах.  

3.   Розміри відшкодування витрат та виплати держав-
ним науково-дослідним установам судової експерти-
зи за виконання їх працівниками функцій експертів і 
спеціалістів. 
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Під час семінарського заняття студенти під керівницт-
вом викладача визначають розмір витрат за виконання функцій 
експертів і спеціалістів працівниками державних науково-
дослідних установ у цивільних і господарських справах.  

  
 

4.4.  Т е м а. Особливості оплати послуг на замовлення 
фізичних та юридичних осіб експертних досліджень 
державними спеціалізованими установами судових  

експертиз 
 

П л а н 
 

1.   Платні послуги, що надаються науково-дослідними 
установами судових експертиз Міністерства юстиції.  

2.   Розрахунок вартості експертного дослідження в за-
лежності від ступеня складності експертизи.  

3.   Нормативна вартість однієї експертогодини у держав-
них спеціалізованих установах судової експертизи.  

4.   Розміри відшкодування витрат та виплати винагоро-
ди особам, що проводили експертні дослідження. 

Під час семінарського заняття студенти під керівницт-
вом викладача визначають вартість платних послуг, що нада-
ються науково-дослідними установами судових експертиз Мі-
ністерства юстиції, а також нормативну вартість однієї експер-
тогодини. 

 
 

4.5.  Т е м а. Оплата вартості судових експертиз,  
що проводяться експертами, які не є співробітниками 

державних спеціалізованих установ 
 

П л а н 
 

1.   Вимоги до експертів, які не є співробітниками дер-
жавних спеціалізованих установ.  
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2.   Розміри відшкодування витрат та виплати винагороди 
особам, що проводили експертні дослідження, які не є 
співробітниками державних спеціалізованих установ.  

3.   Розмір  винагороди експерта або спеціаліста,  який 
виконує свої функції не в порядку службового за-
вдання. 

4.   Контроль за правильністю нарахування винагороди 
особам, що проводили експертні дослідження, які не є 
співробітниками державних спеціалізованих установ.  

Під час семінарського заняття студенти під керівницт-
вом викладача використовують висновки судових експертиз, на 
основі яких розглядають об’єкти ідентифікації, значення вста-
новлення фактів тотожності, ідентифікаційні ознаки. 

 
 

4.6.  Т е м а.  Умови оплати праці працівників  
державних спеціалізованих установ судових експертиз 

 
П л а н 

 
1.  Загальні умови оплати праці судових експертів згідно 

з чинним законодавством.  
2.  Порядок обчислення стажу працівникам державних 

спеціалізованих установ судових експертиз.  
3.  Посадові оклади працівників державних спеціалізо-

ваних установ судових експертиз, судових експертів, 
наукових працівників.  

4.  Кваліфікаційний клас судового експерта. 
Під час семінарського заняття студенти під керівницт-

вом викладача визначають порядок обчислення стажу, посадові 
оклади, кваліфікаційний клас експертів державних спеціалізо-
ваних установ судових експертиз. 
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Про особливості здійснення судово-експертної діяльно-
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дженні яких перебувають справи про адміністративні правопо-
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ня: затв. наказом Міністерства юстиції України від 15.04.1997 р. 
№ 149/7 [Електрон. ресурс]. – zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
z0376-08 

Про кваліфікаційні класи судових експертів працівників 
науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юс-
тиції України: положення: затв. наказом Міністерства юстиції 
України від 09.07.2008 р. № 1163/5 [Електрон. ресурс]. – za-
kon.rada.gov.ua›laws/show/z0431-95 
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zakon.rada.gov.ua›laws/show/314-2011-п 

Деякі питання надання платних послуг науково-дослід-
ними установами судових експертиз Міністерства юстиції: по-
станова Кабінету Міністрів України від 27 лип. 2011 р. № 804 // 
Уряд. кур’єр № 142 від 04.08.2011 р. 
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правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід. посіб. / 
Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько [та ін.]. – 
X.: Одіссей, 2004. – 448 с. 

Експертизи у судовій практиці / за заг. ред. В. Г. Гонча-
ренка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 387 с. 

 Понікаров В. Д. Судово-економічна експертиза: навч. 
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пуло. – СПб.: Изд. дом С.-Петербуг. гос. ун-та, 2005. – 280 с. 

Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік: посіб. / 
Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 
672 с. 
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6.  СЛОВНИК  ОСНОВНИХ  ТЕРМ ІН І В  
 

Баланс бюджетних установ – бухгалтерський баланс, 
що характеризує стан засобів бюджетних установ, його витрати, 
джерела коштів. 

Бюджет – кошторис грошових доходів і витрат. Форму-
ється на рівні держави, підприємства, організації, сім’ї та ін. 
Державний бюджет приймається вищим законодавчим органом 
країни. 

Бюджетне фінансування – надання в безповоротньому 
порядку коштів з державного бюджету підприємствам, устано-
вам, організаціям для повного або часткового покриття їх ви-
трат. 

Дохід – гроші чи матеріальні цінності, отримані від ви-
робничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності; на-
ціональний дохід – новостворена вартість у масштабі господар-
ства всієї країни; чистий дохід – різниця між вартістю продукції 
за цінами її реалізації і повною собівартістю. 

Експерт (від лат. expertus – досвідчений) – особа, яка 
володіє спеціальними знаннями і залучається органами розслі-
дування, судом та ін. органами для проведення експертизи. За-
конодавство визначає правовий статус Е. Судовими Е. можуть 
бути особи, які володіють необхідними знаннями для того, щоб 
дати висновок із досліджуваних питань. Спеціалісти державних 
спеціалізованих установ і відомчих служб, які проводять судові 
експертизи, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну під-
готовку й атестацію як судові Е. певного фаху (ст. 10 Закону 
України “Про судову експертизу”). Судовий Е. має право: озна-
йомлюватися з матеріалами справи, що стосуються експертизи; 
порушувати клопотання про надання нових матеріалів, необ-
хідних для висновку; з дозволу особи, яка провадить дізнання, 
слідчого, прокурора або суду бути присутнім при провадженні 
допитів та ін. слідчих дій і ставити особам, які допитуються, 
питання, що стосуються експертизи, а за наявності відповідних 
підстав – на забезпечення безпеки (ст. 77 КПК України). 

Кошторис витрат на виробництво – загальний звід 
планових витрат об’єднання, підприємства в грошовому вира-
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женні на виробництво продукції, виконання робіт і надання по-
слуг непромислового характеру для своїх господарств і сторон-
ніх організацій. 

Кошторис на фінансування – надання грошових кош-
тів з державного бюджету для покриття витрат установ невиро-
бничої сфери, що, як правило, не мають власних доходів. 

Методика експертного дослідження – система мето-
дів, що застосовуються при вивченні об’єктів судової експерти-
зи для встановлення фактів, які належать до предмета певного 
роду, виду і підвиду судової експертизи. 

Особисті податки – найважливіша форма прямого опо-
даткування, при якій податком обкладається прибуток платника 
податків з урахуванням наданих пільг. 

Податок – обов’язковий платіж, що стягується держа-
вою в різних формах із фізичних та юридичних осіб до держав-
ного та місцевого бюджетів (див. також: паушальна сума; подат-
кове законодавство; зрівняльний податок; доходи, що підля-
гають обкладенню податком; податковий ценз і вільний від по-
датків.) 

Податок на додану вартість (ПДВ) – value added tax – 
непрямий податок на товари та послуги; різновид податку з 
обороту. Податкова база: вартість, додана на кожній стадії ви-
робництва і реалізації товару. Додана вартість включає до себе 
заробітну плату з нарахуваннями, амортизацію, відсоток за кре-
дит, прибуток, витрати на електроенергію, транспорт, рекламу 
та ін. У ціну входить загальна сума податку на додану вартість, 
внесена підприємцем на всіх стадіях просування товару до 
споживача. Форма вилучення до бюджету частини доданої вар-
тості, створюваної на всіх стадіях виробництва, і визначається 
як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт і послуг та 
вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробни-
цтва та обігу. Іншими словами, в оподатковуваний оборот 
включається не вся виручка від реалізації товарів або послуг, а 
лише додана вартість на кожній стадії виробництва і реалізації 
(зарплата, нарахування на неї, амортизація, прибуток). 

Судова експертиза – дослідження, яке проводиться ек-
спертом у порядку, передбаченому процесуальним законодав-
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ством, для встановлення за матеріалами кримінальної або циві-
льної справи фактичних даних і обставин. 

Судово-експертні установи – спеціалізовані державні 
установи і відомчі служби. До них належать: науково-дослідні 
та ін. установи судових експертиз Міністерства юстиції Украї-
ни і Міністерства охорони здоров’я України; експертні служби 
(криміналістичні центри) Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, Міністерства оборони України, Служби безпеки України. 

Фінанси – finance – економічна категорія, що відобра-
жає економічні відносини в процесі створення і використання 
фондів грошових коштів; виникли в умовах регулярного товар-
но-грошового обміну в зв’язку з розвитком держави і її потреб 
у ресурсах. 
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7 .  ПРОГРАМН І  ПИТАННЯ   
 

1. Порядок фінансування державних спеціалізованих 
установ судових експертиз. 

2. Державні спеціалізовані експертні установи в Україні. 
3. Особливості фінансування науково-дослідних уста-

нов Міністерства Юстиції України.  
4. Особливості фінансування інших державних спеціа-

лізованих установ судових експертиз.  
5. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судо-

вої експертизи у державних спеціалізованих устано-
вах судових експертиз.  

6. Витрати, пов’язані з проведенням судової експерти-
зи під час судового розгляду. 

7. Порядок фінансування науково-методичного забез-
печення судово-експертної діяльності. 

8. Координаційна рада з проблем судової експертизи. 
9. Науково-дослідницька, методична, профілактична 

та навчальна діяльність судового експерта. 
10. Напрямки діяльності експерта-працівника державної 

спеціалізованої установи. 
11. Порядок і розміри відшкодування витрат державним 

спеціалізованим установам судової експертизи за 
виконання їх працівниками функцій експертів і спе-
ціалістів. 

12. Порядок виплати винагороди особам, що виклика-
ються до органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури, суду або до органів, у провадженні 
яких перебувають справи про адміністративні пра-
вопорушення, за виконання функцій експертів і спе-
ціалістів. 

13. Загальні умови оплати праці судових експертів згід-
но з чинним законодавством. 

14. Порядок обчислення стажу працівникам державних 
спеціалізованих установ судових експертиз. 

15. Посадові оклади працівників державних спеціалізо-
ваних установ судових експертиз, судових експер-
тів, наукових працівників. 
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16. Кваліфікаційні класи судових експертів працівників 
науково-дослідних установ  судових експертиз. 

17. Наукова організація праці судового експерта. Авто-
матизація діяльності експерта. 

18. Платні послуги, що надаються науково-дослідними 
установами судових експертиз Міністерства юстиції. 

19. Розрахунок вартості експертного дослідження зале-
жно від ступеня складності експертизи. 

20. Нормативна вартість однієї експертогодини у дер-
жавних спеціалізованих установах судової експер-
тизи. 

21. Контроль за правильністю нарахування винагороди 
особам, що проводили експертні дослідження, які не є 
співробітниками державних спеціалізованих установ. 

22. Вимоги до експертів, які не є співробітниками дер-
жавних спеціалізованих установ.  

23. Розрахунок вартості експертного дослідження зале-
жно від ступеня складності експертизи. 

24. Порядок складання кошторисів на проведення екс-
пертних досліджень. 

25. Особливості оплати експертизи у цивільних та гос-
подарських справах. 

26. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової 
експертизи в цивільних та господарських справах.  

27. Особливості оподаткування доходів, отриманих екс-
пертами, які не є співробітниками державних спеці-
алізованих установ.  

28. Види податків, які сплачуються в результаті прове-
дення експертного дослідження. 

29. Порядок нарахування і сплати податків із доходів дер-
жавних спеціалізованих установ судових експертиз. 

30. Особливості фінансування проведення судових екс-
пертиз у кримінальних та адміністративних справах 
державними спеціалізованими установами.  

31. Нормативи та облік експертного навантаження. 
32. Посадова інструкція судового експерта: структура і 

зміст. 
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