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Спеціальні знання у судочинстві

Спеціальні знання - це 

а) професійні знання та вміння в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла 
тощо, 

б) необхідні для вирішення питань, які виникають при розслідуванні та 
розгляді у суді конкретних справ; 

в) ці знання - не загальнопоширені, не загальновідомі, ними володіють 
спеціалісти-професіонали у тій чи іншій галузі науки, техніки, мистецтва, 
ремесла тощо; 

г) ці знання одержуються у процесі навчання (чи самоосвіти) та/чи 
практичної діяльності за тією чи іншою спеціальністю (фахом); 

г) вони охоплюють не тільки відповідні знання, а й навички та вміння із 
застосування знань; 

д) це знання об’єктивного характеру (відображають дійсність), 

е) особи, які володіють такими знаннями та досвідом, здавна іменуються у 
судочинстві обізнаними особами (ч.7 ст.95, ч.2 ст.101 КПК).
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Перелік форм використання спеціальних знань 

• залучення експерта, проведення судової експертизи (ст.69, 93, 101, 242-245, 333, 
356 КПК); 

• допит експерта (п.2 ч.5 ст. 69, ст. ст. 95, 224, 356 КПК); 
• залучення спеціалістів до участі у слідчих діях (ч. 2 ст. 71, ч.8 ст. 228, ч.7 ст. 237, 

ч.2 ст.240 КПК);
• залучення спеціалістів для надання консультацій та/чи пояснень (ч.1, 3 ст. 71); 
• безпосереднє застосування спеціальних знань слідчим, прокурором, судом (ч.7 

ст.236, ч.7 ст. 237, ч.2 ст. 240 КПК);
• використання результатів відомчих (адміністративних) перевірок, а також 

результатів досліджень окремих об'єктів, що проводились у межах цих 
розслідувань (наприклад, результати патолого-анатомічного дослідження трупа, 
якщо смерть настала у лікувальному закладі) (ст. 99 КПК);

• допит так званих «обізнаних осіб», чиї показання ґрунтуються на спеціальних 
(ч.6 і 7 ст. 95 КПК);

• подання актів перевірок, ревізій, аудиту стороною захисту, потерпілим (ч.3 
ст.93); 

• доручення відповідним фахівцям за завданням слідчого чи суду провести 
самостійно технічні чи інші дослідження (обстеження) окремих об'єктів, 
перевірку за обліками (криміналістичними, венерологічними, психіатричними 
тощо )(ч.2 ст. 93 КПК у формі витребування документів).
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Види форм застосування спеціальних 
знань залежно від правової регламентації
Процесуальні - підстави, умови, порядок яких врегульовано КПК 
• проведення судової експертизи (ст. ст. 242-245, 332 КПК); 

• участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих (судових) дій (ст. ст. 227, 236-241 КПК); 

• безпосереднє використання власних спеціальних знань слідчим (судом) (ст. 236, 237 КПК).

2. Змішані - є згадка у процесуальному законі про можливість їх 
використання у судочинстві як доказів, однак порядок їх 
виникнення лежить поза межами КПК. Він може регламентуватись 
підзаконними н-п актами (відомчими інструкціями), правилами 
документообігу. (витребування документів (ч.2 ст.93 КПК)

3. Непроцесуальні – про які немає навіть згадки у законі, оскільки 
вони не мають і не можуть мати значення доказу у судочинстві. 
Можуть використовуватись як орієнтуюча інформація.

(За  КПК 1960 року - консультації у спеціалістів та експертів. 
За ч. 1 ст 71 КПК консультації спеціалістів – напів непроцесуальна – напів змішана форма)) 
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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 (ст. 1 ЗУ "Про судову експертизу").

Судова експертиза – це процесуальна слідча чи судова
дія, яка полягає у виконанні експертом за дорученням
слідчого судді чи суду дослідження на основі спеціальних
знань з метою встановлення фактичних даних, які мають
значення для правильного вирішення провадження.

Судова експертиза – це засіб доказування, спосіб
здобуття самостійного джерела доказів – висновку
експерта.
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Значення судової експертизи

дозволяє «прочитати невидиму для ока» 
доказову інформацію внаслідок проведеного 
дослідження;
 висновок дається на підставі дослідження, 
 дослідження виконуються за спеціально 
розробленою, апробованою на практиці, 
зареєстрованою в Мінюсті, експертною 
методикою з використанням передбачених у 
ній інструментарію та розхідного матеріалу;
 результат експертного дослідження –
висновок експерта є самостійним джерелом 
доказів;
 достовірність висновку СЕ гарантується 
системою процесуальних та організаційних 
засад судово – експертної діяльності.

Завдання судової експертизи

ідентифікація об'єктів за залишеними 
слідами - ідентифікаційні завдання;
діагностика механізму події (щоб 

збільшити обізнаність про елементи 
криміналістичної структури злочину, 

зв'язки між цими елементами; 
розширити знання про етапи розвитку 

конкретного злочину (підготування, 
механізм злочину, результати ,можливі 

наслідки, пізнання різних процесів 
взаємодії та його результатів - це 

діагностичні завдання;
експертна профілактика - виявлення 

обставин, які сприяли вчиненню 
злочинів, та напрацювання заходів для їх 

усунення
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Експерти

Судовими експертами державних
спеціалізованих установ можуть
бути фахівці, які мають:

Судовими експертами державних
спеціалізованих установ можуть
бути фахівці, які мають:

відповідну вищу освіту
освітньо-кваліфікаційний рівень не 

нижче спеціаліста
пройшли відповідну підготовку
отримали кваліфікацію судового 

експерта з певної спеціальності

Судовими експертами, які не є 
працівниками державних установ 
можуть бути фахівці, які мають:

Судовими експертами, які не є 
працівниками державних установ 
можуть бути фахівці, які мають:

відповідну вищу освіту
світньо-кваліфікаційний рівень не нижче 

спеціаліста
пройшли відповідну підготовку в 

державних спеціалізованих установах 
Міністерства юстиції України
атестовані та отримали кваліфікацію 

судового експерта з певної спеціальності 

Не можуть бути судовими експертами особи, 
які:
Не можуть бути судовими експертами особи, 
які:

визнані в установленому законом порядку 
недієздатною
мають не зняту або не погашену судимість
на яких протягом останнього року накладалося

адміністративне стягнення за вчинення корупційного
правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді
позбавлення кваліфікації судового експерта.
які перебувають у службовій або іншій залежності 

від сторін кримінального провадження або потерпілого 
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Відповідні положення процесуальних кодексів

ЗУ Про судову експертизу від 25.02.1994 в ред. від 01.01.2019р

 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних досліджень
Наказ Мінюсту від 08.10.1998 в ред. 22.02.2019

Про затвердження Положення про експертно-
кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
Наказ Мінюсту від 03.03.2015 в ред. від 08.02.2019 

Про затвердження Положення про Експертну
службу Міністерства внутрішніх справ України
Наказ МВС від 03.11.2015 в ред. від 29.01.2019

Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок 
вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у 
кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами 
дізнання, досудового слідства і суду. Наказ ГПУ, МВС, ДПА, СБУ, ВСУ, 
ДСА від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 

Правова основа проведення судової експертизи
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Види судових експертиз

за предметом дослідження

• класи;   
• роди;
• види; 
• підвиди.

за послідовністю
проведення

• первинні;
• повторні.

за обсягом 
дослідження об'єкта

основні;
додаткові

за кількістю 
експертів

одноособові; 
комісійні (онопредметні
або багатопредметні)

за складом 
використовуваних знань

• однорідні;
• комплексні; 

за місцем
проведення
• в державних експертних 

установах; 
• в приватних експертів

за принципом 
обов'язковості

обов'язкові;
необов'язкові.

за характером запитань, 
які з’ясовуються

• ідентифікаційні
• діагностичні
• класифікаційні
• ситуаційні
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Етапи проведення судової експертизи

Підготовчий
Робочий
Завершальний
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Підготовчий етап (залучення експерта)
1. Прийняття рішення про необхідність проведення експертизи;

2. Збирання, підготовка необхідних матеріалів;

3. Вибір моменту залучення експерта;

4. Визначення предмета судової експертизи;

5. Формулювання питань експерту;

6. Складення слідчим постанови (ч.1 ст. 243), стороною захисту 
клопотання і договору (ч. 2 ст. 243 КПК) про доручення 
експерту чи ЕУ виконання судової експертизи; або звернення 
стороною захисту до слідчого судді з клопотанням про 
залучення експерта і підтримання клопотання під час його 
розгляду (ст.244 КПК);

7. Вибір експертної установи слідчим суддею та отримання ухвали 
про доручення проведення експертизи;

8. Упакування та направлення матеріалів експертній установі 
(експерту)
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1. Прийняття тактичного рішення слідчим 
(захисником) про необхідність використання 

спеціальних знань експертів для встановлення 
доказових фактів у справі

Судову експертизу слідчий залучає в разі необхідності, 
доцільності та можливості її проведення. 

Необхідність - потребу розв'язання питань з використанням 
спеціальних знань на рівні дослідження.

Доцільність — тактичну ситуацію певного моменту 
розслідування; 

Можливість — ситуацію, коли для провадження експертизи 
зібрані всі необхідні матеріали, а стан речових доказів надає 
можливість вирішити питання, що цікавлять слідчого 
(суб'єкта доказування)
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Експертиза проводиться обовязково для:
(ч. 2 ст. 242 КПК України)

встановлення причин смерті;
встановлення тяжкості та характеру 
тілесних ушкоджень;
визначення психічного стану 
підозрюваного за наявності відомостей, 
які викликають сумнів щодо його 
осудності, обмеженої осудності;
встановлення віку особи, якщо це 
необхідно для вирішення питання про 
можливість притягнення її до 
кримінальної відповідальності, а іншим 
способом неможливо отримати ці 
відомості;
встановлення статевої зрілості 
потерпілої особи в кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, 
передбачених статтею 155 КК України;
визначення розміру матеріальних 
збитків, шкоди немайнового характеру, 
шкоди довкіллю, заподіяної 
кримінальним правопорушенням.

Підстави проведення судової 
експертизи: 

• Фактична (ч. 1 ст. 242 КПК): 
необхідність  з’ясування обставин, що 
мають значення для кримінального 
провадження, необхідні спеціальні 
знання. 
Юридична - процесуальний акт, 
документ - ухвала слідчого судді про 
доручення проведення експертизи (ст. 
244 КПК), ухвала суду (ст. 332 КПК), 
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2. Матеріали на судову експертизу
а) досліджувані об'єкти (речові докази, жива особа, труп або його частини 
та ін.), досліджуючи (випробовуючи) які експерт з’ясовує певні факти. 
Досліджувані об'єкти збираються у ході проведення слідчих та інших 
процесуальних дій - оглядів, обшуків, тимчасового доступу до речей і 
документів, негласного отримання, шляхом подання їх будь-яким учасником 
провадження чи громадянами П.У.О. з додержанням встановлених законом 
правил.

б) порівняльні зразки – вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки. 

Недотримання процесуальних і тактичних правил отримання об'єктів 
дослідження та порівняльного матеріалу ставить під загрозу в майбутньому 
допустимість висновку експерта (за правилами теорії «плодів отруєного 
дерева»)

в) інші матеріали – матеріали кримінального провадження (головно 
протоколи та інші документи щодо процесуальних дій, що засвідчують 
порядок та умови отримання об'єктів дослідження та порівняльних зразків
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2. Види та вимоги до порівняльних зразків
Залежно від часу та умов (способу) отримання зразків, бувають:                        
а) вільні, б) умовно вільні, в) експериментальні

Отримання або збирання порівняльних зразків - це або самостійна 
процесуальна дія в рамках досудового розслідування чи судового розгляду 
(ст. 245 КПК, 241 КПК), або складовий елемент слідчих дій (огляду, 
обшуку, слідчого експертименту тощо), у процесі яких виявляють, шука-
ють, вилучають потрібні порівняльні зразки конкретних об'єктів для 
майбутнього експертного дослідження. 

Порівняльні зразки мають відповідати певним вимогам, а саме бути:

• порівнюваними

• достовірними

• репрезентативними 

• допустимими

• відповідати ознаці науковості

• стабільними 
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«Юрій Волков проти України»
(Заява № 45872/06) Рішення ЄСПЛ від 19/03/2014

порушення ст. 8 ЄКПЛ (право на приватне життя)

• п. 18. 12 грудня 2003 року слідчий прокуратури призначив відбір судово-
медичним експертом зразків крові та слини заявника для аналізу.

• п. 19. 13 грудня 2003 р. слідчий у присутності понятого та захисника взяв з 
вени заявника зразок крові для аналізу.

• п.87. Суд зазначає, що скарга заявника стосується не відбирання зразка крові 
для аналізу як такого (як це було у справі «Шмідт проти Німеччини» 
(Schmidt v. Germany), а радше того факту, що медичне втручання 
здійснювалося слідчим, який не мав необхідних медичного досвіду та 
навичок.

• п. 88. Суд зауважує, що застосовне законодавство України з цього питання є 
чітким: постанова (ухвала) про відбирання зразків може бути винесена 
слідчим (судом), але відібрання зразків повинно здійснюватися тільки 
лікарем з належною кваліфікацією. 

• Згідно з п. 2.1.13 Правил проведення судово-медичних експертиз 
(досліджень) у відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-
медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ № 6 від 17.01.1995 року, 
зразки крові у осіб, які проходять у справі, зазвичай повинні відбиратися у 
зазначених відділеннях. Якщо забір зразків крові проводиться поза 
відділенням, він повинен проводитися особою, яка володіє даною 
маніпуляцією. Калужна О.М. ЛНУ ім. І. Франка



3. вибір моменту залучення експерта

Визначаючи момент залучення експерта, треба врахувати:

 властивості та стан об’єктів експертного                                                                        
дослідження;

 необхідність та можливість одержання                                                                             
порівняльних зразків;

 особливості експертного дослідження; 
його складність, 

 наявність відповідних методик, 

 строки проведення експертизи;

 наявну криміналістичну 

(слідчу)  ситуацію.
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4. визначення предмета судової експертизи

Предмет судової експертизи

• у теоретичному процесуальному сенсі - коло обставин, які
встановлюються за допомогою спеціальних знань з питань, що
ставляться на вирішення експертизи. (Або встановлювані за
допомогою експертизи фактичні дані, які є елементами системи
доказів у справі)

• у теоретичному сенсі – на рівні виду СЕ - сукупність усіх
можливих фактичних даних, які може встановлювати певний вид
(підвид) судової експертизи. Часто вживається зворот
«можливості судової експертизи даного виду»

• у праксеологічному сенсі - це коло питань, поставлених на
вирішення конкретної судової експертизи в конкретному
провадженні;
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5. формулювання питань експерту 

Питання експерту повинні відповідати вимогам:

випливати з матеріалів кримінальної справи;

мати відповідну логічну послідовність;

 не мати правового характеру;

 перелік питань має бути максимально 
повним; 

 питання формулюються максимально 
точно, чітко, лаконічно для адекватного 
розуміння їх експертом та іншими
учасниками процесу;

 спочатку ставляться питання загального
характеру, а потім більш деталізовані
питання;

не виходити за межі спеціальних знань експерта;

характеризуватися повнотою та мати комплексний характер. 
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6. Процесуальне оформлення та структура клопотання до 
слідчого судді про залучення експерта

У вступній частині - вказується суд за місцем здійснення досудового
розслідування, відомості про підозрюваного - ПІП, його місце проживання, тел,
@; ПІП захисника, свідоцтво, юридична адреса, тел., @), № з ЄРДР та
найменування крим. провадження.

В описовій частині – згідно ч. 2 ст. 244 КПК 
1) короткий виклад обставин крим. правопорушення, у зв’язку з яким 
подається клопотання;
2) правова кваліфікація крим. правопорушення із зазнач. ст. (ч. ст.) ККУ,
3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
Ч.2 ст. 244 КПК буквально не вимагає, проте доцільно докладно подавати відомості про 
об’єкти експертизи (обставини, пов’язані з їх виявленням, вилученням, зберіганням)

Завершується описова частина формулюванням підстав для проведення експертизи (з 
посиланням на відповідні статті КПК)

У резолютивній формулюється саме клопотання про
4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, 
які необхідно поставити перед експертом (п.4 ч. 2 ст. 244 КПК) 

Додатки: 

копія витягу з ЄРДР про кримінальне провадження

копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
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7. вибір експертної установи або експерта

експерта, якого необхідно залучити, або 
експертну установу, якій необхідно доручити
проведення експертизи, визначає самостійно
строна (ст. 243 КПК) 

проведення експертиз у кримінальному    
судочинстві  може доручатися державним
спеціалізованим установам, а також судовим
експертам, які не є працівниками зазначених
установ, та іншим фахівцям (експертам) з 
відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених ЗУ «Про судову 
експертизу) (ч.1 ст. 7)

якщо експертизу залучає сторона 
обвинувачення, при залученні нею експертів
з ДСЕУ, їй не потрібно сплачувати вартість
СУ (ч.4 ст. 122 КПК  експертам, спеціалістам
повинна бути сплачена винагорода за 
виконану роботу, якщо це не є їх службовим
обов’язком)
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Експертні установи в Україні

• Державний науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр 
МВС України (ДНДЕКЦ)

• територіальні підрозділи - науково-
дослідні експертно-криміналістичні
центри (НДЕКЦ) при ГУ НП в 
областях та м.Києві

Експертна служба 
Міністерства 

внутрішніх справ

• Головне бюро судово-медичної
експертизи

• Бюро судово-медичної експертизи
управлінь охорони здоров’я ОДА

• Український НДІ соціальної і судової
психіатрії і наркології.

• Центри судово-психіатричної експертизи
• Відділення психоневрологічних, 

психіатричної лікарень, 
психоневрологічних диспансерів

Науково-дослідні
установи 

Міністерства 
охорони здоров’я

України
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Експертні установи в Україні

• Дніпропетровський НДІСЕ (Дніпро і Запорізь).

• Донецький НДІСЕ (Донецька і Луганська)

• Київський НДІСЕ (м. Київ, Вінницька, 
Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, 
Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська обл

• Львівський НДІСЕ (Волинь, Закарпаття, Львівська
та Рівненська обл)

• Одеський НДІСЕ (Миколаївська, Одеська, Херсон)

• Харківський НДІСЕ ім М.С. Бокаріуса (Сумська, 
Полтавська, Харківська обл)

• Науково-дослідний центр судової експертизи з 
питань інтелектуальної власності ( республ)

Експертні служби

Міністерства
юстиції

• Центр судових експертиз МОЗ України
• Судово-медичні лабораторії по напрямах 

оперативного командування Збройних Сил 
України

Експертні служби

Міністерства оборони 
України

• Експертно-криміналістична служба центрального 
управління СБУ

• Експертно-криміналістичні групи в регіональних 
підрозділах СБУ

Експертні служби

Служби безпеки 
України
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4. Стадія експертного дослідження.
два аспекти:

організаційний – взаємодія слідчого (захисника) і Е у ході проведення СЕ, дії 
слідчого щодо забезпечення проведення досліджень;

методичний – власне методика безпосереднього здійснення досліджень

Організаційний  - під час здійснення дослідження слідчий не бездіяльний, а 
виконує організаційну, контрольну, забезпечувальну, фіксуючу функції:

• створює належні умови для роботи експерта, якщо об'єкт експертизи 
неможливо доставити в ЕУ, й дослідження виконується за місцем його 
знаходження;

• дає дозвіл на присутність підозрюваного (захисника, потерпілого, його 
представника та ін.) під час дослідження, 

• дає дозвіл на участь експерта при провадженні слідчих дій; 
• ставить перед експертом нові додаткові запитання; 
• слідкує за планом роботи експерта, цікавиться результатами дослідження;
• може бути присутнім під час проведення досліджень. 

Присутність рекомендована:
а) якщо слідчий дав дозвіл на присутність при проведенні експертизи іншим особам;
б) якщо метод експертного дослідження пов'язаний зі знищенням речового доказу.
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4. Стадія експертного дослідження
(методичний аспект, методика дослідження)

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП :
 ознайомлення експерта з ухвалою СС про доручення проведення експертизи, наказом 

керівника ЕУ, та іншою вихідною інформацією;
 з’ясування експертом завдань, поставлених слідчим суддею (судом);
 огляд об’єктів дослідження та визначення їх придатності, вивчення стану та цілісності 

упаковки об’єктів, їх відповідності переліку, зазначеному супровідному листі;
 визначення достатності об’єктів дослідження та матеріалів справи;
 складання плану дослідження.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЕТАП:
 Роздільне \детальне\ дослідження;
 Б. Порівняльне дослідження;
 В. Експертний експеримент.

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ  ЕТАП: 
 підведення підсумок виконаного дослідження;
 виведення загальних висновків;
 оформлення матеріалів окремим актом, а у разі потреби – з додатками до нього.
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Висновок експерта

Висновок експерта складається з обов’язковим зазначенням ( п 4.4. Інструкції Мінюсту України
від 8 жовтня 1998 року № 53/5 ):
• його реквізитів (найменування документа, дати та номера складання висновку)
• категорії експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплексна), 
• виду експертизи (за галуззю знань) 
• трьох частин: вступної (Вступ), дослідницької (Дослідження) та заключної (Висновки)

Стаття 102 КПК України. Зміст висновку експерта
У висновку експерта повинно бути зазначено:
коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, 

стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була
проведена експертиза;

місце і час проведення експертизи;
хто був присутній при проведенні експертизи;
перелік питань, що були поставлені

експертові;
опис отриманих експертом матеріалів

та які матеріали були використані експертом;
докладний опис проведених досліджень,                                                                                                                            

у тому числі методи, застосовані у дослідженні,                                                                                                                            
отримані результати та їх експертна оцінка;

обґрунтовані відповіді на кожне поставлене
питання.
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Оцінка висновку експерта

Тактика оцінки висновку експерта має три взаємопов'язаних етапи: попередній, дослідницький 
і заключний. 

 На попередньому етапі з'ясовуються: повноважність органу, який призначив судову експертизу; 
дотримання процесуальних гарантій при призначенні та проведенні експертизи; наявність підстав для 
відводу експерта; факт попередження експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо 
неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 
обов'язків; відповідність висновку встановленій законом формі.

 Другий, дослідницький, етап оцінки висновку експерта включає його формальну й змістову 
оцінку.

 Формальна оцінка достовірності висновку експерта включає щонайменше перевірку відповідності 
кількості поставлених перед експертом питань; відповідності питань, перелічених експертом у висновку, 
питанням, поставленим слідчим; достатності наданих для дослідження матеріалів - об'єктів дослідження; змісту 
матеріалів кримінальної справи, використаних експертом.

 Змістова оцінка достовірності висновку експерта включає оцінку: наукової обґрунтованості застосованих 
експертом методів, засобів і методик дослідження; правильності та правомірності їх застосування; повноти й 
обґрунтованості дослідження об'єктів; обґрунтованості висновків; правильності, логічної несуперечливості та 
достовірності перебігу й результатів дослідження

 На заключному етапі оцінка висновку експерта полягає у зіставленні його з іншими доказами у 
справі та оцінці їх у сукупності з огляду на достовірність і достатність для правильного вирішення 
тих чи інших питань кримінальної справи і обґрунтованого та правильного її вирішення по суті.
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