
and intгoducc olїnmmiti\'C pгoducts Ьу tl1c way olїnclLtsion olїntangiblc as
scts (propc1iy rigllts i()r intcllcctual propcrty rigl1ts), 

2) Гound cntcгpriscs Гоr tl1c introduction oГinnovativc and / or production 
actiYities>>. 

Tl1ese lav.' proYisioпs are пе\\1 fortl1e Ukraiпiaвlegislative systeш апd орен 
wide possibilities fог Ukrainiaп hitФer edнcation institutioпs іп creatioп of 
iшюvative university spiп-offs, tl1e mаіп aim ofwhich will Ье commeгcializa
tioп ofthe iпnovatioп. Іп ordeг to make tl1e pгocess of establisl1iпg ofthe small 
cntcrpriscs witl1 tl1c uni\'Crsity slшrc clcar tl1c bcst Europcan pгacticcs sllould 
Ьс takcn into accoLшt. 
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/ЮІІЕJ/ЮК ll. 11. 

Напіопа.ТhІШЙ універептет <•Одеська юри.:пгша акадс:-.rія''· 
)lОІІеН І кафе1 Ір~І Н)СІІО1 ШрСhКОІ-() ІІрана і ІІрОІ(есу, 

капди;:щт юри,:rиЧІшх наук 

ДО ІІИТЛІІІІЯ ОСКЛРЖЮІІІЯ УХВЛ.JІ І ІРО ІІРИЗІІЛЧЮІІІЯ 

ЕКСПЕРТИЗИ У ГОСПОдАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

Господарський проuесуальний кодекс України передбачас пере.1ік 
ухна;І, ИКІ МОЖ.-ІИНО OKpeVIO ОСКарЖИТИ HJ;L рІІІІСНН~І cy;Ly, ШІС t-: ухна.-ІИ, 

~ІІ<і НС МОЖ.-ІИНО ОСКарЖИТИ окремо ні;L ріІІІСНЮІ CYiL)' і ~ІКі \ЮЖ)'ТЬ бути 

~Інно нс3аконни\іІи. О;tною 3 таких ухна;t може бути ухна .. tа 11ро ІІрtвна
чення експертизи. 1Заж.1ивість наявності механіл.tу оскарження ухвали 

пов'язана з ти:м:, шо відпові.J:но до poз.J:Lly V' Госпо..Jарського пропесу
ального ко,::rексу України (,::ra.1i - ГПК України), :шсоба:ми ,::rоказуnап

пя с: пись~юnі ,::rокази, речоnі ,::rокази, nисноnок експерта, пояснеппя 

Іtре,т(станникін сторін та iнtttиx сторін. ~tкі беруть участь у ttpot(cci [lj. 
При ньому. ниснонок ексttсрта су_іЮ\І може бути отри\шно ннас~tі_;юк 

ІІрОНе,Т(еНН~І су;юноЇ СКСІІСрПНИ, ~ll<<l \ІОЖС Gути ІІр113Н3ЧСНа ~ІК :ш ініІLі

аТ:ИВОЮ су.ау~ так і за к..1опотання:\'І осіб, які беруть участь у справі, вонІт 
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маютh rrpaнo rrроrrонунати гocrro,тtapchкovry су;(у rrитанюr, ~rк1 1\HliOTh 
бути р(н'иснсні сулониvr сксrrсртам [2, с. 61J. 

3 l(hOI'O 11]1ИНОіlУ CKJiaJШC~I /(ОНШІі НС0і[Н03Начна CY.JtOHa rrpaKTИKa, 

оскільки оскарження ухвали, якшо на ;:гумку сторони судом пр:изначе

но експертизу з порушенням норм матеріального або процесуа.1ьного 

права с проблематичним. Проблема полягас у то1tу~ шо ГПК України 

у статті 106 закріплос перелік ухвап, які можуть бути оскаржені окре
мо ві;:r рішення суду і ухва.1а про призпачепня експертизи до таких пе 

нхолитr-,. 

Як rrpaниJro су;(и, ;to иких оскаржуютr-,с~r такі ухнат-1, ні,Jt\юнл~rютh 
у задово.1енні таких скарг, пос:илаючись на неможл:ивість оскарження 

ухва.1и про призначення експертизи. Керую~шсь при цьому постано

nою Пленуму Вищого господарського суду України nід 23.03.2012 Ng 4 
<,Про ;:rеякі питаппя практики призпачепня судоnої експертизи» [З]. 

У біТІьшості випадкіn при призпачепні експертизи суд користусться 
скоїм rrpaкov1 ::::уrrинити rrрона,І~жснн~r. икс ttсрс}tбачснс статтею 79 ГПК 
України 3 vнпинін rrрtвначснюt сксttсрпни та нсмож"tиності rro,Іщ"thtrto
гo розгляду справи без висновку експерта, а.1е це не завЖіІи є необхід

ним, оскі.1ьки це пр:изводить до затягування процесу. '3 метою недапу
шення такого затягування сторонами по;:rаються скарги до судів в:ищої 

інстанції з проханням скасувати yxna.1y про зупипеппя проваджепня з 
~ютиnів призпачепня експертизи з порушенням норм матеріа.1ьrюго 
aGo rrpottccya"tt,tror'o rrpaвa. НайчастінІс такі tюpyttrcншt tюв\t-3atti J нc

ttpaви"tr,rticтro фopмyJrroвшrrrи rrитшrr,, }tKi cтaшr}rтr,ot сксttсрту. 
Так, у rrостанокі Виrного госrr(ЩЩJСhКОІ'О cy;ry України ні;r 2 бсрс3-

н~t 2016 року у crrpaнi Nu 904/294/15 було 3а;юко;rсно касаrrійну скарt'У 
та скасока но ухналу )lнirrporrcтpoнchкoп_) аttслиці~-іноt'о госrrо;шрсhкою 

cy;:ry від 18.12.2015 з мотивів поставлення перед су;:rовим експертом пи
тання, які мають правовий характер і вирішення яких чинним законо

даnетnом ві;:rпесепо до ко1шетепuії суду. Питання. яке постамена су;:rом 

па nирішеппя судоnої експертизи:, за сnоїм з1tістом стосусться rrа;:rюшя 

cy;:ry роз'яснення що;:rо застосуnаrшя nи1юг стап;:rартіn бухга"1Терсько
l\) oGJtiкy. Фактично cy;r rrpocитr-, сксrrсрта роj\tснити }lКИ\Н1 rюн11Нні 
бути іlОКЮИ, ЩО lliilTHC]1ilЖYIOTh факт :шрахунанюr KOHKJJCTHI1X ІІЛаТСЖіН 
за товар по договору купівлі-продажу, ві;:rповідно ;:ro вимог стандартів 
бухга"1Терського обліку r41. 

В іншій справі, ухnалою Одеського апе.1яuійrюго госпо;:rарського 

су~у під 15.03.2016 по справі N2 916/4225/15 постаноGЛепо пришачити у 
справі судову економічпу експертизу ;:rокумептів бухгалтерського об"1і
ку, rrо;штконоt'О oGJtiкy і ::::нітності та на киpitrtCHH}t rюстан"tсно ttитaHH}t 

н~пначснн}t нартості частки .v1а~іна [5J. 
Отже, судова експерт:иза повинна призна~штися лrше у разі дійсної 

потреби у спеціальних знаннях для встанов.1ення даних, що входять до 

предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть 
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3амінити інІІІі 3асо6и ;юювунанюІ. ВихоNІЧИ :1 суті ІІО3ОНЮ1Х ни\юІ· та 
на}Інних у СІІранl матсрш.-Іш, су;( ;юхо;штn ;ю ниснонку 11ро те, 1110 не 
нf>ачаt-:ТhСИ J(ііkноЇ ІІ(Пре()и у СІІСІ~іаJІhНИХ 3НаНН}ІХ )l.-1}1 HCTaHOILICHH}I 
цаних, шо вхоцять цо предмету цоказування. 

Таки:\t чином, з навецених при:к..1аців ШLJHO, що суци часто вихоцять 

Ja межі сnо їх пошюnажень, шпюсячи ухnали про прилшчення експер
тиш, стаn.1ячи при uьо:иу експерту па nирішеппя питання праnа, що 
nходить са:ие цо компетенції суцу, а не експерта. Тому nаж.1иnою гаран

ті~:-:ю :нііkнеНН}І ІІраносуіІ)(}І н Україні t-: \ЮЖ.-Іиністn оскаржсНН}І ухна.-1 

cy;Ly окрсvю та 1ю:ш ІІсреJІіІ<О\1 статті 106 ГП К України. оскі.-І nю1 нс\юж
.lІІВість оскарження такої позбав.:rІяє особу права на всебічний, справец

лший та законний розгляд справи. 

3азначена позиuія знайшла віцображення в рішенні Конституційного 

суцу України у спраnі :ш копституційпюл зnерпешІЯ:\f громадянина 

Шаповалоnа Олексія Леонідовича шоцо офіційного т.1у:~лачеппя поло

жснn ІІУНК'І'У 20 частини ІІСрІІІОЇ статті І 06. части ни ІІСрІІІОЇ статті 111-13 
Гос IIOJ(Щ1Chi<OI'O ІІрОІLССУаJІ hHOI'O КОJ(ексу УкраЇНИ у Н3Ш-: \ІІО:Ш 'и:жу :1 ІІОJІО

ЖеННЯ:\1И пунктів 2, 8 част:ин:и третьої статті 129 Конституції України від 
25 квітня 2012 року у справі N2 1-12/2012. ІЗ uьомурішенні зазначено, шо 
право на оскарження суцових рішень у суцах апе.1яційної та касаційної 

інстанцій с ск.1ацоnою конституційного праnа особи па суцоnий захист. 

Воно гарантусться nи:шачепими Конституuісю України оспошш:\ш за
саіtа\Н1 су,:ючинстна. икі с обон'и:~ковими іLІИ всіх форм су,т(ОЧИІІСТІШ та 

СУіLОВИ Х і ІІСТ<ІІІІLі і1, :ю КрС\Іа :ш6е:ІІІСЧеІІІІ}І М а ІІСШІІ (і і1ІІОП) та І<аСаІІ і і1ІІОЮ 

ОСКЩ1ЖСІІШІ рЇІІІСІІШІ CYJ\Y. Крі\11Н111<-ЩІ<ЇН, 1\СТ<lІІОІІ.:ІСІІИХ -шкоІІО\1 (ІІУІІКТ 
S •шстини третnої статті 12~ КонспнуІІіЇ України) 161. 

Таки\І чи ноVІ ні;Ісутністn мож.-1 и ності аІІеШІІ (і tіно1·о та касані і1ноІ'О 

оскарження ухва.1 суду про призначення експертизи не узгоцжується з 

принципом справе..J..lивості та визначеними в частині третій статті 129 
Копституції України. 
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