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АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОДІЙ 
НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Анотація. Метою статті є  розгляд актуальності створення нового виду судо-
вої експертизи  – інженерно-технічної експертизи дослідження порушень вимог 
безпеки життєдіяльності та охорони праці, безпеки руху або експлуатації водного 
транспорту. Для вирішення цієї проблеми Мін’юстом України створено новий вид 
судової експертизи  – «Водно-технічна» та судово-експертну спеціальність: 10.24 
«Дослідження подій на водному транспорті». Методологічну основу дослідження 
становлять закони і категорії теорії пізнання, зокрема, положення матеріаліс-
тичної діалектики, що сприяли усвідомленню об’єкта, предмета, мети і завдань 
дослідження в контексті взаємообумовленості здобутків і потреб практики. При 
цьому, методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, 
абстрагування) дали змогу детальніше усвідомити зміст досліджуваних питань, 
системно-структурним методом з’ясовано сутність досліджуваних категорій 
і явищ. Визначено основні завдання, які стоять при створенні теоретичного ба-
зису даного виду судової інженерно-технічної експертизи «Водно-технічної». 
Приведено формулювання визначень: водний, морський, річковий транспорт. 
Розглянуто основні небезпеки при експлуатації водного транспорту та причини 
і наслідки порушень вимог нормативно-правових актів, які діють на водному тран-
спорті. Наведено порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх 
водних шляхах України. Визначено в системі загальної теорії судової експертизи: 
зміст, предмет, об’єкти, задачі та питання інженерно-технічної експертизи дослі-
дження порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, безпеки руху або 
експлуатації водного транспорту. Визначено основні завдання, предмет, об’єкти, 
основні питання судової експертизи з оцінки судноплавних засобів та їх деталей. 

Ключові слова: безпека руху, водний транспорт, завдання, казуальність, над-
звичайна ситуація, об’єкт, питання, подія, предмет, судова експертиза.
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ACTUALITY OF CREATION OF FORENSIC EXAMINATION  
OF EVENTS ON WATER TRANSPORT

Abstract. The purpose of the article is to consider the relevance of creating a new type 
of forensic examination – engineering and technical examination of the study of violations 
of the requirements of life safety and labor protection, traffic safety or the operation of 
water transport. To solve this problem, the Ministry of Justice of Ukraine has created 
a new type of forensic examination  – «Water-technical» and forensic specialty 10.24 
«Investigation of events in water transport». The methodological basis of the research is 
formed by the laws and categories of the theory of knowledge, in particular, the provisions 
of materialistic dialectics, which contributed to the awareness of the object, subject, goal 
and objectives of research in the context of the interdependence of the achievements 
and needs of practice. At the same time, the methods of formal logic (analysis, synthesis, 
deduction, induction, analogy, abstraction) made it possible to understand in more 
detail the content of the issues under study, the essence of the studied categories and 
phenomena was clarified by the system-structural method. The main tasks that stand in 
the creation of the theoretical basis for this type of forensic engineering and technical 
expertise «Water-technical» are determined. The formulations of definitions are given: 
water, sea, river transport. The main dangers in the operation of water transport and the 
causes and consequences of violations of the requirements of regulatory legal acts in force 
in water transport are considered. The order of investigation and accounting of transport 
accidents on the inland waterways of Ukraine is given. Defined in the system of the general 
theory of forensic examination: content, subject, objects, tasks and issues of engineering 
and technical examination of the study of violations of the requirements of life safety and 
labor protection, traffic safety or operation of water transport. The main tasks, subject, 
objects, main issues of forensic examination for the assessment of shipping facilities and 
their details have been determined.

Keywords: traffic safety, water transport, tasks, causality, emergency, object, issue, 
event, subject, forensic examination.
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Постановка питання в загально-
му вигляді. Судноплавство має стра-
тегічне значення для кожної країни, 
яка має доступ до відкритих морів. На 
галузь міжнародного судноплавства 
припадає 60 % світової торгівлі. Те-
риторіальне розташування України, 
а саме, наявність Чорного і Азовського 
морів та судноплавних річок дає вели-
ку можливість використовувати водні 
шляхи для перевезення як пасажирів 
так і  вантажу. Небезпечна природа 
морів та річок наражає судна та море-
плавців на значні фізичні ризики. При 
масштабному використанні водних 
транспортних засобів складно уник-
нути виникнення різного роду над-
звичайних ситуацій (далі – НС). 

Найбільш характерні злочини, що 
порушують вимоги безпеки життє-
діяльності та охорони праці, безпеки 
руху або експлуатації водного тран-
спорту, відображені в  Кримінально-
му Кодексі України в  новелах: ст. 271 
«Порушення вимог законодавства про 
охорону праці», ст. 272 «Порушення 
правил безпеки під час виконання ро-
біт з підвищеною небезпекою», ст. 276 
«Порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного, водного чи 
повітряного транспорту», ст. 277 «По-
шкодження шляхів сполучення і тран-
спортних засобів», ст. 284 «Ненадання 
допомоги судну та особам, що зазнали 
лиха», ст. 291 «Порушення чинних на 
транспорті правил» [1]. 

Актуальність судових експертних 
досліджень в сфері водного транспор-
ту обумовлюється запитами право-
охоронних органів при розслідуванні 
злочинів з  порушення вимог безпе-
ки життєдіяльності та охорони праці, 
безпеки руху або експлуатації водного 
транспорту. Для вирішення цієї про-

блеми Мін’юстом України створено 
новий вид судової експертизи – «Вод-
но-технічна» та судово-експертну спе-
ціальність: 10.24 «Дослідження подій 
на водному транспорті». 

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Проблеми створення 
теоретичного базису нових судових 
інженерно-технічних експертиз (ви-
значення змісту, предмета, об’єктів, 
питань та завдань судової експертизи) 
досліджували такі науковці, як: Авер’я-
нова Т. В., Ароцкер Л. Ю., Арсеньєв В. Д.,  
Бєлкін Р. С., Вінберг А. І., Клименко Н. І.,  
Лисиченко В. К., Малаховська Н. Т., 
Мирський Д. Я., Надгорний Г. М., 
Петрухін І. Л., Полупанов О. М., Росин-
ська О. Р., Селиванов М. О., Шляхов О. Р.,  
Щербаковський М. Г. та ін. 

Формулювання мети; постанов-
ка завдання дослідження. Метою 
статті є  розгляд актуальності ство-
рення нового виду судової експерти-
зи  – інженерно-технічної експертизи 
дослідження порушень вимог безпе-
ки життєдіяльності та охорони праці, 
безпеки руху або експлуатації водного 
транспорту. Для вирішення цієї про-
блеми Мін’юстом України створено 
новий вид судової експертизи – «Вод-
но-технічна» та судово-експертну спе-
ціальність: 10.24 «Дослідження подій 
на водному транспорті» (далі – СВТЕ).

Для досягнення зазначених цілей 
необхідно вирішення наступних задач 
[2]: провести аналіз та узагальнення 
експертної практики; удосконалити 
правове й  організаційно-методичне 
забезпечення судово-експертної ді-
яльності з  призначення, організації 
і  проведення СВТЕ; проаналізувати 
сучасні можливості використання на-
уково-технічних засобів і спеціальних 
знань при проведенні СВТЕ; визначи-
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ти в  системі загальної теорії судової 
експертизи зміст, предмет, об’єкти, 
задачі та питання СВТЕ; розробити 
загальну концепцію, науково-теоре-
тичну і прикладну основи нового виду 
судової експертизи  – СВТЕ; оптимі-
зувати понятійний апарат СВТЕ; роз-
робити рекомендації щодо удоско-
налення використання експертних 
технологій у  практиці проведення 
СВТЕ; створити автоматизоване робо-
че місце та розробити програму підго-
товки судового інженерно-технічного 
експерта СВТЕ. 

Методологічну основу досліджен-
ня становлять закони і категорії теорії 
пізнання, зокрема, положення мате-
ріалістичної діалектики, що сприяли 
усвідомленню об’єкта, предмета, мети 
і завдань дослідження в контексті вза-
ємообумовленості здобутків і  потреб 
практики. При цьому, методи формаль-
ної логіки (аналіз, синтез, дедукція, ін-
дукція, аналогія, абстрагування) дали 
змогу детальніше усвідомити зміст до-
сліджуваних питань, системно-струк-
турним методом з’ясовано сутність до-
сліджуваних категорій і явищ. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. В своїй роботі автори [3] 
вказують, що водний транспорт – вид 
транспорту, що виконує перевезення 
вантажів і пасажирів водними шляха-
ми, як природними (ріки, озера, моря, 
океани, протоки), так і штучними (ка-
нали, водосховища тощо) та поділя-
ється на морський та річковий. 

Морський транспорт  – вид тран-
спортної сфери матеріального вироб-
ництва, який здійснює перевезення 
вантажів та пасажирів морськими 
суднами. Морський транспорт широ-
ко застосовується для міжнародних 
та внутрішніх перевезень. До складу 

морського транспорту входять: під-
приємства морського транспорту, що 
здійснюють перевезення пасажирів 
і  вантажів, порти і  пристані, судна, 
судноремонтні заводи, морські шля-
хи сполучення, а також підприємства 
зв’язку, промислові, торгівельні, бу-
дівельні і  постачальницькі підпри-
ємства, навчальні заклади, заклади 
охорони здоров’я, фізичної культури, 
науково-дослідні, проектно-конструк-
торські організації та інші підприєм-
ства, установи та організації незалежно 
від форм власності, що забезпечують 
роботу морського транспорту. До зе-
мель морського транспорту належать 
землі, надані в  користування під: 
морські порти з  набережними, май-
данчиками, причалами, вокзалами, 
будівлями, спорудами, устаткуванням, 
об’єктами загальнопортового і  комп-
лексного обслуговування флоту; гідро-
технічні споруди і засоби навігаційної 
обстановки, судноремонтні заводи, 
майстерні, бази, склади, радіоцентри, 
службові та культурно-побутові при-
міщення та інші споруди, що обслуго-
вують морський транспорт [4].

Річковий транспорт  – вид тран-
спорту, що здійснює перевезення па-
сажирів та вантажів в  основному по 
внутрішніх водних шляхах, як природ-
них, так і  штучних (канали, водосхо-
вища, шлюзовані ділянки річок). Для 
функціонування водного транспор-
ту потрібні плавзасоби, порти і  водні 
шляхи. До складу річкового транспорту 
входять підприємства річкового тран-
спорту, що здійснюють перевезення 
пасажирів і вантажів, порти і приста-
ні, судна, суднобудівно-судноремонт-
ні заводи, ремонтно-експлуатаційні 
бази, підприємства шляхового госпо-
дарства, а  також підприємства зв’яз-
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ку, промислові, торгівельні, будівель-
ні та постачальницькі підприємства, 
навчальні заклади, заклади охорони 
здоров’я, фізичної культури та спор-
ту, культури, проектно-конструктор-
ські організації та інші підприємства, 
установи і  організації незалежно від 
форм власності, що забезпечують ро-
боту річкового транспорту. До земель 
річкового транспорту належать зем-
лі, надані в  користування під: порти, 
спеціалізовані причали, пристані і за-
тони з усіма технічними спорудами та 
устаткованням, що обслуговують річ-
ковий транспорт; пасажирські вокза-
ли, павільйони і причали; судноплавні 
канали, судноплавні, енергетичні та 
гідротехнічні споруди, службово-тех-
нічні будівлі; берегоукріплювальні 
споруди й насадження; спеціальні на-
садження для вирощування деревини; 
вузли зв’язку, радіоцентри і радіостан-
ції; будівлі, берегові навігаційні знаки 
та інші споруди для обслуговування 
водних шляхів, майстерні, судноверфі, 
відстійно-ремонтні пункти, склади, 
матеріально-технічні бази, інженерні 
мережі, службові та культурно-побуто-
ві приміщення, інші об’єкти, що забез-
печують роботу річкового транспорту. 
Для робіт, пов’язаних із судноплав-
ством і сплавом на внутрішніх водних 
шляхах, поза населеними пунктами, 
виділяється у встановленому порядку 
берегова смуга [5]. 

Згідно з аналізом Державної служ-
би морського та річкового транспор-
ту України (Морська адміністрація), 
наведеному на офіційному веб-сайті: 
http://marad.gov.ua/, протягом 2019 
року на морському і  річковому тран-
спорті України, у  тому числі з  мало-
мірними (малими) суднами, сталося 
30 аварійних подій, в яких 10 осіб заги-

нуло, 10 осіб зникло безвісти та 16 осіб 
отримали травми (переважна кіль-
кість загиблих та зниклих безвісти (8 
осіб) трапилось з маломірними судна-
ми). За аналогічний період 2018 року 
відбулося 13 аварійних подій, в яких: 1 
особа загинула, 1 особа зникла безві-
сти та 6 осіб отримали травми. 

Морською адміністрацією вияв-
лені характерні системні помилки 
або недоліки, що призвели або спри-
яли виникненню аварійних подій. Ос-
новними причинами аварійних подій 
на морському та річковому транспор-
ті, які сталися протягом 2019 року, є: 

• неврахування капітанами та 
командним складом суден рекомен-
дацій морської практики та маневре-
них елементів судна, а також невико-
нання вимог Резолюції ІМО А. 741 (18) 
(МКУБ) щодо несення вахтової служби 
та забезпечення ефективної підготов-
ки екіпажу до дій в аварійних ситуаці-
ях, а також своєчасних та адекватних 
дій щодо забезпечення безаварійного 
плавання судна [6];

• незадовільна підготовка суд-
на, у тому числі технічна, для плавання 
в  обмежених умовах акваторії порту 
та під час плавання річковими вну-
трішніми водними шляхами;

• порушення судноводіями Пра-
вил судноплавства на внутрішніх вод-
них шляхах України [7];

• незабезпеченя належної орга-
нізації несення вахтової служби капі-
танами суден на ходовому містку та 
невиконання командним складом та 
екіпажом судна правил технічного об-
слуговування і експлуатації головних, 
допоміжних двигунів, рульового та 
якірного пристрою судна тощо;

• недотримання капітанами су-
ден та морськими лоцманами вимог 
обов’язкових постанов морських пор-
тів та відповідних Правил плавання 
щодо використання буксирного забез-
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печення, а також порядку правил раді-
озв’зку, зокрема, в  умовах обмеженої 
видимості;

• незадовільна підготовка екі-
пажу судна до дій в  позаштатних си-
туаціях;

• порушення правил викори-
стання маломірних (малих) суден на 
водних об’єктах областей України (ви-
користання плавзасобів без належ-
ного технічного огляду, реєстрації та 
у невідповідних районах і умовах пла-
вання, у стані алкогольного сп’яніння 
тощо);

• порушення правил техніки 
безпеки, охорони праці при викорис-
танні трапу-сходні під час спуску у ма-
шинно-котельне відділення;

• керування маломірним (ма-
лим) судном без відповідного посвід-
чення на право управління маломір-
ним (малим) судном;

• відсутність у  судноводіїв не-
обхідних навичок управління судном, 
а також відповідних дій у відповідних 
ситуаціях, які диктуються звичайною 
морською практикою. 

За результатами проведених роз-
слідувань аварійних подій, що трапи-
лися протягом 2019 року, встановлено, 
що причинами їх виникнення були:

1) організаційні причини – 10 ви-
падків (неналежна організація бун-
керування судна, несення вахтової 
служби на ходовому містку для за-
безпечення безаварійного плавання 
судна, неврахування маневрених еле-
ментів судна під час плавання в обме-
жених річних умовах та на акваторії 
портів, порушення вимог відповідних 
Правил плавання); 

2) технічні причини  – 7 випадків 
(неналежна організація виконання 
правил технічного обслуговування 
і експлуатації головних та допоміжних 
двигунів, рульового пристрою судна, 

використання саморобного незареє-
строваного плавзасобу (типу плоско-
донка) з  незареєстрованим двигуном 
без належного технічного огляду); 

3) навігаційні причини – 11 випад-
ків (потрапляння на мілину, зіткнення 
маломірних суден, навал лоцбота на 
причал, порушення вимог відповідних 
Правил плавання у частині права прі-
оритету руху суден); 

4) психофізіологічні  – 2 випадки 
(порушення правил техніки безпеки 
(потрапляння за борт), охорони пра-
ці при використанні трапу-сходні, 
управління човном у  стані алкоголь-
ного сп’яніння).

Розслідування і  облік транспорт-
них подій на внутрішніх водних шля-
хах України проводиться згідно з По-
ложенням [8], дія якого поширюється 
на транспортні події, що трапились із 
суднами внутрішнього плавання, суд-
нами змішаного плавання «ріка-мо-
ре» та морськими суднами під час їх 
прямування річковими внутрішніми 
водними шляхами України, а  також 
з  малими суднами під час їх пряму-
вання внутрішніми водними шляха-
ми України. Під транспортною подією 
в  цьому Положенні розуміються дуже 
серйозні аварії (катастрофи), серйозні 
аварії (аварії), серйозні інциденти (ін-
циденти), порушення вимог безпеки 
судноплавства, дуже серйозні аварії 
(катастрофи) з  малими суднами, сер-
йозні аварії (аварії) з  малими судна-
ми, серйозні інциденти з малими суд-
нами, що виникли під час руху судна 
та призвели до загибелі та травмуван-
ня людей, загибелі, затоплення або по-
шкодження судна, пошкодження при-
чальних, шляхових, гідротехнічних та 
інших споруд, дезорганізації руху, за-
бруднення довкілля. 
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Розслідування транспортних подій 
залежно від класифікації проводять 
Міністерство інфраструктури України 
або Морська адміністрація та її струк-
турні підрозділи [9]. При розслідуванні 
транспортних подій із суднами мають 
бути з’ясовані всі обставини і причини, 
через які відбулася транспортна подія, 
її наслідки, установлені особи, які до-
пустили порушення вимог діючих нор-
мативних документів з безпеки судно-
плавства, розроблені рекомендації та 
заходи щодо попередження транспорт-
них подій. Матеріали розслідування 
транспортних подій оформлюють Ак-
том розслідування [10]. 

Інженерно-технічна експертиза 
НС на водному транспорті проходить 
класичний шлях створення нових ви-
дів експертиз: а) спочатку з’являються 
запити слідчих / суду щодо необхідно-
сті призначення та проведення екс-
пертиз; б) слідчими з участю експертів 
розробляється коло питань, які вирі-
шуються в рамках судових експертиз; 
в) проводиться цілий ряд експертиз, 
як правило комплексних, експертами 
різних судових спеціальностей. 

З метою підвищення ефективності 
та об’єктивності розслідувань злочи-
нів на водному транспорті Мін’юстом 
України введено новий вид судової 
експертизи «Водно-технічна» та су-
дово-експертну спеціальність: 10.24 
«Дослідження подій на водному тран-
спорті». Але, на жаль, теоретичні пи-
тання судової інженерно-технічної 
експертизи на водному транспорті не 
досліджувалися. 

Часто наслідками НС та аварій є не-
щасні випадки. Це відбувається в  ре-
зультаті отримання травм, утоплення, 
гіпертермії (переохолодження) в  хо-
лодній воді, отруєння шкідливими ре-
човинами при пожежах тощо. Початок 
проведення інженерно-технічних екс-

пертиз надзвичайних ситуацій на вод-
ному транспорті відноситься до кінця 
ХХ століття. За цей час, судовими екс-
пертами Одеського та Донецького НДІ-
СЕ проведено біля 50 таких експертиз, 
були створені «Методичні рекоменда-
ції з  проведення судової експертизи 
з дослідження причин та наслідків по-
рушень вимог безпеки життєдіяльності 
та охорони праці у морських (річкових) 
портах» [11]. 

Методологія судової інженер-
но-технічної експертизи у  сфері без-
пеки на водному транспорті має ба-
зуватися на загальній теорії судових 
експертиз (судовій експертології) [12]. 
Новому роду (виду) судової експерти-
зи треба визначити місце в  класифі-
каційній експертній системі, для чого 
необхідно окреслити предмет, об’єкт, 
методи дослідження, коло спеціальних 
знань, якими повинен володіти експерт 
даної судово-експертної спеціальності. 
Відзначені ознаки мусять розглядатися 
в сукупності, тому що жодна з цих оз-
нак, узята окремо, ізольовано, не доз-
воляє зрозуміти сутність судової екс-
пертизи, а  також відмежувати один її 
рід (вид) від іншого [13]. 

Складні проблеми, які стоять пе-
ред слідством (судом), обумовлюють 
розробку теоретичного базису нового 
виду судової експертизи – «Водно-тех-
нічна» та судово-експертної спеціаль-
ності: 10.24 «Дослідження подій на 
водному транспорті». Коротко сфор-
мулюємо основні тези щодо теоретич-
ного базису СВТЕ.

Метою СВТЕ є встановлення із за-
лученням спеціальних знань фактич-
них обставин виникнення й  розвит-
ку надзвичайної ситуації на водному 
транспорті, її наслідків для аварійного 
об’єкта й людей, а також вивчення кау-
зальності [14]. 
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Предметом СВТЕ є  зафіксовані слі-
дами-відображеннями фактичні дані, 
обставини події, які досліджуються 
й  установлюються на базі методів за-
гальної теорії судової експертизи, 
спеціальних наукових знань у  сфері 
водного транспорту, прикладних наук 
з  метою виявлення причинних залеж-
ностей, і  зумовлені сукупністю інфор-
мації про діяльність або бездіяльність 
працівників і  посадових осіб у  процесі 
нормального функціонування підпри-
ємства та при виникненні на ньому НС, 
про недотримання трудової й  вироб-
ничої дисциплін, невиконання вимог 
нормативно-правових актів з  охорони 
праці, безпеки руху або експлуатації 
водного транспорту, порушення техно-
логічних процесів, технічний стан су-
ден, споруд, комунікацій, транспорту, 
приладів контролю, машин, механіз-
мів, устаткування, інструментів й інших 
знарядь праці, а також засобів протиа-
варійного, колективного та індивідуаль-
ного захисту. Вказані обставини, факти 
встановлюються на основі спеціальних 
знань на базі методів загальної теорії 
судової експертизи, загально-техніч-
них наукових методів, спеціальних на-
укових знань у  сфері безпеки водного 
транспорту, прикладних наук з  метою 
виявлення відповідності дій посадових 
осіб, а також причин і умов, що сприяли 
виникненню події НС.

Об’єктами дослідження СВТЕ є слі-
ди-відображення у  вигляді матері-
альних і  матеріалізованих джерел ін-
формації, що містяться в  матеріалах 
кримінальних проваджень, цивільних, 
господарських або адміністративних 
справах та інших матеріалах, нада-
них на дослідження органом, який 
призначив проведення експертизи; 
нормативно-правові документи, які 
регламентують правила технічної екс-
плуатації суден, плавання та попере-

дження зіткнення суден, судноводіння 
і  перевезення вантажів і  пасажирів, 
а також судна, навігаційні та спеціаль-
ні споруди тощо.

Колом завдань, які можуть бути ви-
рішені шляхом проведення СВТЕ є ви-
рішення наступних основних питань: 
як відповідно до вимог Правил, норма-
тивів та інших нормативних докумен-
тів, які діють на водному транспор-
ті, повинні були діяти відповідальні 
особи в  ситуації, що розглядається? 
у  якому технічному стані на момент 
НС знаходилися судна, машини, меха-
нізми, обладнання? чи відповідав тех-
нічний стан суден, машин, механізмів, 
обладнання нормативним вимогам? 
яка технічна та організаційна причина 
НС? чи могли відповідальні особи, ви-
конуючи вимоги Правил, нормативів 
та інших нормативних документів, які 
діють на водному транспорті, своїми 
діями попередити виникнення НС? чи 
були в діях відповідальних осіб невід-
повідності вимогам Правил, нормати-
вів та інших нормативних документів, 
які діють на водному транспорті? якщо 
так, то чи перебувають вони в причин-
ному зв’язку з виникненням НС? 

При вирішенні ряду питань, які 
привели до матеріальних збитків при 
купівлі / продажу судноплавних засо-
бів та їх деталей, проведення проек-
тних, ремонтних та відновлювальних 
робіт, необхідні дослідження і  визна-
чення їх технічного стану, без якого не 
можливо об’єктивно оцінити їх вар-
тість. Основними завданнями даної 
експертизи є  ідентифікація об’єкта, 
оцінка морехідних властивостей суд-
нових засобів в  цілому, визначення 
технічного стану окремих їх складо-
вих, технічне дослідження ушкоджень, 
дослідження змісту суднових доку-
ментів на предмет відповідності їх 
вимогам нормативно-правових актів, 
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вирішення питань щодо відповідності 
проектування, будівництва (рекон-
струкції і модернізації) як судна в ці-
лому, так і  окремих його складових, 
технічної документації тощо. 

Міністерство юстиції України 
в 1997 році ввело судову експертну спе-
ціальність 12.3. «Оцінка судноплавних 
засобів», завданнями якої є визначення 
вартості суден та їх складових, а саме: 
суден, корпусів суден, двигунів, редук-
торів, гвинтів, такелажу, виконання або 
не виконання робіт з  ремонту суден. 
Тому після вирішення питань експер-
тизи технічного стану судноплавних 
засобів та їх деталей, з урахуванням фі-
зичного зносу судноплавних засобів та 
їх деталей, можлива оцінка їх вартості.

Предметом судової експертизи 
з  оцінки судноплавних засобів та їх 
складових є: суднова документація, 
нормативно-правова база експлуата-
ції флоту, міжнародні Угоди, Конвен-
ції, Директиви тощо.

Об’єктами судової експертизи 
з  оцінки судноплавних засобів та їх 
складових є: сліди-відображення у ви-
гляді матеріальних і  матеріалізованих 
джерел інформації, що містяться в ма-
теріалах кримінальних проваджень, 
цивільних, господарських або адміні-
стративних справах та інших матеріа-
лах, наданих на дослідження органом, 
який призначив проведення експерти-
зи; судна, понтони, бони, навігаційні 
знаки, окремі комплектуючі плавзасо-
бів, вузли, агрегати та механізми, інше 
плавуче і берегове обладнання тощо.

На вирішення експертизи техніч-
ного стану судноплавних засобів та їх 
деталей можуть бути поставлені такі 
основні питання: чи ідентифікується 
об’єкт експертизи взагалі, якщо так, 
то, що це за об’єкт? яким способом 
(заводським або кустарним) виготов-
лений об’єкт експертизи? чи відпові-

дає фактичне найменування об’єкта 
тому, що зазначено в  супровідних 
технічних документах? чи відповідає 
об’єкт експертизи технічними харак-
теристиками, що вказані у  технічній 
документації? чи відповідає супро-
відна технічна документація вимогам 
законодавства? чи є  даний об’єкт но-
вим або таким, який був у  викорис-
танні? чи відповідає об’єкт своїй назві 
і  іншим ідентифікаційним ознаками? 
чи є комплектним даний об’єкт, якщо 
ні, то, які вузли (агрегати, частини) 
відсутні? до яких об’єктів належать 
пред’явлені запчастини (вузли, агре-
гати)? чи відповідає об’єкт експертизи 
або його реконструйована (модернізо-
вана) частина технічному проєкту? чи 
відповідає об’єкт вимогам Державного 
Регістру судноплавства або Судновій 
книзі України? чи відповідають тех-
нічні характеристики об’єкту умовам 
експлуатації? який фізичний знос суд-
ноплавних засобів та їх деталей?

На закінчення слід навести декіль-
ка концептуальних зауважень щодо 
алгоритму створення теоретичного 
базису СВТЕ. СВТЕ повинна вирішу-
вати поставлені перед нею слідчими 
органами (судом) завдання на осно-
ві спеціальних знань, які визначають 
предмет експертного пізнання, обу-
мовленого колом фактичних обста-
вин, які підлягають встановленню по 
справі. В рамках першого етапу роз-
робки теоретичного базису СВТЕ не-
обхідно визначити її основні поняття, 
які становлять фундамент будь-яко-
го виду (підвиду) судової експертизи 
як процесу пізнання. На другій стадії 
створення теоретичного базису СВТЕ, 
з огляду на результати першого етапу, 
слід розробити універсальну приклад-
ну методику призначення, організації 
та її проведення. 
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Висновки. Складні проблеми, які 
стоять перед слідством (судом), обу-
мовлюють доцільність займатися ши-
роким спектром актуальних питань на 
науковій базі з  урахуванням особли-
востей водного транспорту. З метою 
підвищення ефективності та об’єктив-
ності розслідувань злочинів на водно-
му транспорті слідчим органам (судом) 
слід проводити судові експертизи із 
залученням судових інженерно-тех-
нічних експертів в галузі водного тран-
спорту, для чого потрібно розробити 
науково-теоретичні та практичні ос-
нови нового виду судової експертизи 
«Водно-технічної» та судово-експерт-
ної спеціальності: 10.24 «Дослідження 
подій на водному транспорті». 
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