
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Всеукраїнський конгрес 
судових експертів 

EXPERT'2021 

30-31 
липня 2021 

м. Київ 
 



Всеукраїнський конгрес судових експертів EXPERT'2021 

1 день 

30 липня 2021 року 

м. Київ, площа Лесі Українки, 1, Київська обласна рада, 
мала сесійна зала (ІІ поверх) 

 
 

10.00 - 11.00 Реєстрація учасників 
11.00 - 12.30 Засідання ч.1 Вітальні слова організаторів 

 

  

 
 
Ігор СТАРОДУБОВ 
Президент Всеукраїнської громадської організації  
Союзу експертів України, 
кандидат юридичних наук, 
судовий експерт Міністерства юстиції України,  
патентний повірений, оцінювач. 
 
 
 
 
Микола МАТЬОРА 
Голова Київської обласної організації Союзу юристів України, 
Голова Благодійної організації «Міжнародний культурно-просвітницький 
фонд «СПАДЩИНА», 
Заслужений юрист України. 

 
 
Геннадій ПАМПУХА 
Президент Громадської організації «Всеукраїнська Експертна Палата», 
Керуючий партнер Експертно-правової групи «Незалежний інститут 
судових експертиз» (м. Київ, Україна), 
Президент Міжнародної неприбуткової асоціації «Європейська 
арбітражна палата» (м. Брюссель, Бельгія), 
Судовий експерт Міністерства юстиції України, міжнародний арбітр. 
 
 
 
 
 
Наталія ГУНЬКО 
Голова Київської обласної ради  
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Денис МАЛЮСЬКА 

Міністр юстиції України 
 
 

 
 

 
Богдан ЛЬВОВ 
Заступник Голови Верховного Суду 
Голова Касаційного господарського суду, 
Заслужений юрист України  

 
 

 
 

Катерина ЧИЖМАРЬ 
Заступник Генерального директора 

Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності  
Офісу Президента України, 

доктор юридичних наук, Заслужений юрист України 
 

 
 
 
 
 
Олександр БАНЧУК 
 
Заступник Міністра юстиції України, 
кандидат юридичних наук 

 
 

 
Олександр ОЛІЙНИК 

Директор директорату правосуддя 
та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України, 
кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України 

 
 

 
 
 
 
Наталія ТКАЧЕНКО 
Директор Департаменту експертного 
забезпечення правосуддя 
Міністерства юстиції України 
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12.30 - 13.30 Спільне фото. Кава-брейк.  
13.30 - 15.00 Засідання ч. 2 Доповіді та обговорення.  

 

 

 

Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

Голова Методичної ради ВГО «Союз експертів України», 
кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України 

Почесний Президент ВГО «Союз експертів України» 
 

 

 

Наталія КІСІЛЬ  

Завідувач навчально-методичного кабінету 
навчальних курсів 
Інституту права та післядипломної освіти 
Міністерства юстиції України 
кандидат сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник, судовий експерт 

 

 

 

Яків ЧЕРНІН 

Представник СЕУ в постійному складі  дисциплінарної 
палати Центральної експертно- кваліфікаційної комісії 

Міністерства юстиції України, судовий експерт 
 

 

 

 

 

18.00 - 23.00 Урочиста вечеря (м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель 
«Козацький», ст. метро «Майдан Незалежності») 
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2 день 
31 липня 2021 року 

м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» 
 

10.00 - 13.00 Робота секцій у форматі тематичного Круглого столу : 
 
- Секція автотоварознавчих досліджень; 

 
Модератор – Олег МИХАЛЬСЬКИЙ 
віце-президент та голова секції автотоварознавчих досліджень ВГО 
«СЕУ», кандидат юридичних наук 
 
Питання для обговорення: 
1. Удосконалення діючих методик проведення автотоварознавчих 
досліджень (експертиз) - обговорення, формування концептуальних 
пропозицій. 

2. Практичне застосування методичних рекомендацій щодо визначення аварійно 
пошкоджених КТЗ у разі недоцільності їх відновлення ( метод питомої ваги окремої 
складової від ринкової вартості КТЗ) 

 
 

- Секція економічних досліджень; 
 

Модератор – Галина КУЗНЄЦОВА 
віце-президент та голова секції економічних досліджень ВГО «СЕУ» 
доктор економічних наук 
 
Питання для обговорення: 
1. «Новини та перспективи розробки методичного забезпечення 
проведення судових економічних експертиз. Зміни нормативно-
правового регулювання експертної діяльності». 

2. «Огляд та практика стажування, рецензування, атестації та зовнішнього контролю 
судових експертів-економістів». 
3. «Проведення економічної експертизи при застосуванні автоматизованої системи 
обробки інформації – електронного адміністрування акцизного податку і податку на 
додану вартість».  
4. Розгляд спірних питань експертної практики та обговорення актуальних проблем 
судової економічної експертизи. 

 
- Секція товарознавчих досліджень; 

 
Модератор – Ольга ЖЕЛАВСЬКА 
віце-президент та голова секції товарознавчих досліджень ВГО «СЕУ» 
 
Питання для обговорення: 
1. Обговорення питання методичного забезпечення судових експертів 
– товарознавців, що не працюють у державних спеціалізованих 
експертних установах. 
2. Аналіз алгоритму проведення ретроспективної оцінки об’єктів 
дослідження в рамках виконання судово- товарознавчих експертиз. 

3. Розгляд питань проведення судово-товарознавчих досліджень нових направлень 
експертної діяльності з галузі товарознавства, наприклад, дослідження послуг, 
віртуальних валют тощо. 
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4. Диспут щодо особливостей проведення комплексних експертиз судовими експертами 
– товарознавцями, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. 
5. Висвітлення та шляхи вирішення питань щодо особливостей проведення 
товарознавчих досліджень парфумерно-косметичних товарів. 
6. З’ясування питань врахування ПДВ при встановленні вартості об’єктів дослідження 
товарознавчих експертиз.  
7. Висвітлення та шляхи вирішення актуальних проблем судово-товарознавчої 
експертизи, що виконуються судовими експертами – товарознавцями, що не працюють у 
державних спеціалізованих експертних установах. 

 
- Секція будівельно-технічних та оціночно-земельних досліджень 

 
Модератор – Олександр САЛТИКОВ 
віце-президент та голова секції будівельно-технічних та оціночно-
земельних досліджень ВГО «СЕУ» 
 
Питання для обговорення: 
1. Надання інформації щодо проведеної науково-методичної роботи у 
сфері судової будівельно-земельно технічної та оціночної експертизи 
та презентація нових методичних рекомендацій.  

2. Проблемні питання набуття та підтвердження кваліфікації атестованого судового 
експерта.  
3. Розгляд експертних помилок на прикладі дисциплінарних проваджень. 
4. Обговорення сучасного стану та перспективи розвитку судової будівельно-технічної, 
земельно-технічної та оціночної експертиз. 
 
 
 
13.00 - 13.30 Підбиття підсумків роботи Конгресу 

 
13.30 - 14.30 Обід 

 
14.30 - 15.45 Вільний час 

 
15.45 - 19.00 Прогулянка по Дніпру. 

Теплохід «Роман Шухевич» 
Київський річковий вокзал 
(Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, причал № 7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ ВГО «СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ УКРАЇНИ» 
WWW.SEU.IN.UA 

тел.: +380964539920 e-mail: centre.seu@gmail.com 


