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СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОЦІНКИ СУДНОПЛАВНИХ ЗАСОБІВ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС

Анотація. Метою статті є розгляд теоретичного базису судової експертизи оцін-
ки судноплавних засобів та їх складових: розроблення методології призначення, 
організації та проведення експертизи; визначення термінів «завдання», «предмет», 
«об’єкт», «питання» експертизи та основоположних методів проведення досліджень.

За методологічну основу досліджень судноплавних засобів та їх складових при-
йнято закони і категорії теорії пізнання. Системно-структурним методом з’ясовано 
сутність досліджуваних категорій і явищ. Визначено основні завдання, предмет, об’єк-
ти, основні питання судової експертизи оцінки судноплавних засобів та їх деталей.

Показано, що прийоми, які застосовуються для експертної оцінки та визначення 
вартості судноплавних засобів та їх деталей, можна розділити на три групи: підхо-
ди, методи і методики. Підходи дають принципи визначення вартості. Методи ви-
значають процедуру розрахунку вартості. Методики розглядають застосування того 
чи іншого методу стосовно конкретних об’єктів судноплавних засобів та їх деталей 
і конкретних цілей розрахунку. Оцінка вартості судноплавних засобів та їх деталей 
у конкретному випадку їхнього використання, з врахуванням фізичного зносу, є до-
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сить складною процедурою і у кожному випадку вимагає унікального рішення по-
ставленої задачі. Однак, при всьому різноманітті таких випадків існує три загально-
визнаних підходи до оцінки судноплавних засобів та їх деталей: витратний підхід, 
порівняльний (ринковий) підхід, дохідний підхід. Визначено, що для вирішення 
поставлених завдань і створення стрункої системи експертних досліджень з оцінки 
судноплавних засобів та їх деталей необхідно провести ряд науково-дослідних робіт 
з розробки: методики дослідження технічного стану судноплавних засобів та їх де-
талей; методики комплексної оцінки вартості судноплавних засобів та їх деталей. 

Ключові слова: судноплавні засоби, завдання, об’єкт, питання, предмет, судова 
експертиза, товарознавство, оцінка.
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THEORETICAL BASIS OF FORENSIC EXAMINATION  
FOR EVALUATION OF VESSELS

Abstract. The purpose of the article is to consider the theoretical basis of forensic 
examination of the assessment of vessels and their components: development of 
methodology for the appointment, organization and conduct; definition of the terms 
«task», «subject», «object», «question» of examination and basic methods of their conduct. 

The methodological basis of research on the evaluation of vessels and their 
components are the laws and categories of the theory of knowledge. The essence of the 
studied categories and phenomena was clarified by the system-structural method. The 
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main tasks, subject, objects, main issues of forensic examination of the assessment of 
vessels and their parts are identified. 

It is shown that the techniques used for expert assessment and determination of the 
value of vessels and their parts can be divided into three groups: approaches, methods and 
techniques. Approaches provide principles for determining value. The methods determine 
the procedure for calculating the cost. The methodologie consider the application of one 
or another method to specific objects of vessels and their details and specific purposes 
of calculation. Estimating the cost of vessels and their parts in a particular case of their 
use, taking into account the physical wear, is a rather complex procedure and in each case 
requires a unique solution to the problem. However, for all the variety of such cases, there 
are three generally accepted approaches to the assessment to vessels and their parts: cost 
approach, comparative (market) approach, income approach. To solve the tasks and create 
a coherent system of expert research on the assessment of vessels and their parts, it is 
necessary to conduct a number of research works to develop: methods of studying the 
technical condition of vessels and their parts; methods of comprehensive assessment of 
the cost of vessels and their parts.

Keywords: vessels, tasks, object, questions, subject, forensic examination, commodity 
science, evaluation. 

Постановка питання в загально-
му вигляді. На даний час в експертній 
практиці науково-дослідних установ 
судових експертиз Міністерства юсти-
ції України різко зросла кількість запи-
тів щодо проведення судових експертиз 
з оцінки судноплавних засобів. Висно-
вки експертів за цим напрямком спри-
ятимуть вирішенню питань стосовно 
матеріальних збитків, заподіяних при 
купівлі / продажу судноплавних засобів 
та їх деталей, надзвичайних ситуаціях, 
проведенні проектних, ремонтних та 
відновлювальних робіт, а також оцінки 
їх вартості, з урахуванням технічного 
стану об’єктів.

Міністерство юстиції України 
в  1997  році ввело судову експертну 
спеціальність 12.3 «Оцінка судноплав-
них засобів», завданнями якої є визна-
чення вартості суден та їх складових, 
а саме: суден, корпусів суден, двигу-
нів, редукторів, гвинтів, такелажу, ви-
конання робіт з ремонту суден тощо. 
Тому, після вирішення питань експер-

тизи технічного стану судноплавних 
засобів та їх деталей (далі – СЗ), з ура-
хуванням фізичного зносу, можлива 
оцінка їх вартості.

Процес дослідження об’єктів СЗ 
доволі складний, різноплановий і спе-
цифічний. Але, на превеликий жаль, 
на сьогоднішній день відсутні методи-
ки дослідження технічного стану СЗ та 
комплексної оцінки їх вартості. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблеми створення теоре-
тичного базису нових видів судових екс-
пертиз (визначення завдань, предмета, 
об’єктів, питань судової експертизи) 
досліджували такі науковці, як Авер’я-
нова Т. В., Ароцкер Л. Ю., Арсеньєв В. Д.,  
Бєлкін Р. С., Вінберг А. І., Дузь Л. Є, Кли-
менко Н. І., Лисиченко В. К., Малахов-
ська Н. Т., Мирський Д. Я., Надгорний 
Г. М., Петрухін І. Л., Росинська О. Р.,  
Селиванов М. О., Шляхов О. Р., Щерба-
ковський М. Г., автори цієї статті та ін.

Формулювання мети; постановка 
завдання дослідження. Метою дослі-
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дження є розгляд теоретичного базису 
судової експертизи оцінки судноплав-
них засобів (далі  – СЕОСЗ): визначен-
ня термінів «завдання», «предмет», 
«об’єкт», «питання» експертизи; визна-
чення науково-методичних підходів до 
розробки методик організації та прове-
дення СЕОСЗ, які дозволять підвищити 
якість експертних досліджень; створен-
ня стрункої системи експертних дослі-
джень технічного стану СЗ та комплек-
сної оцінки їх вартості. 

Для досягнення зазначених цілей 
СЕОСЗ необхідно вирішення наступ-
них задач [1-3]: провести аналіз та 
узагальнення експертної практики; 
удосконалити правове й  організацій-
но-методичне забезпечення судо-
во-експертної діяльності з призначен-
ня, організації і проведення експертиз; 
проаналізувати сучасні можливості 
використання науково-технічних за-
собів і  спеціальних знань при прове-
денні дослідженнь; в системі загальної 
теорії судової експертизи визначити 
задачі, предмет, об’єкти та питання до-
сліджень; розробити загальну концеп-
цію, науково-теоретичну і  приклад-
ну основи самостійного виду судової 
експертизи  – СЕОСЗ; оптимізувати 
понятійний апарат СЕОСЗ; розроби-
ти рекомендації щодо удосконалення 
використання експертних техноло-
гій у практиці проведення експертиз; 
створити автоматизоване робоче міс-
це та розробити програму підготовки 
судових експертів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно із Реєстром методик 
проведення судових експертиз для 
проведення експертиз за спеціальніс-
тю 12.3 «Оцінка судноплавних засо-
бів», завданнями яких є визначення 
вартості суден та їх складових, відсут-

ні методики, тобто, незважаючи на рік 
ведення, даний вид експертизи можна 
вважати новим. Клименко Н. І. зазна-
чає [4], що методологія нового виду 
судової експертизи має базуватися 
на загальній теорії судових експер-
тиз (судовій експертології). Новому 
роду (виду) судової експертизи, якщо 
він формується, треба визначити міс-
це в  класифікаційній експертній сис-
темі, для чого необхідно окреслити 
завдання, предмет, об’єкт, питання, які 
ставляться слідчим / судом перед екс-
пертами, методи дослідження, коло 
спеціальних знань, якими повинні во-
лодіти експерти даної судово-експерт-
ної діяльності. Відзначені ознаки му-
сять розглядатися в  сукупності, тому 
що жодна з цих ознак, узята окремо, 
ізольовано, не дозволяє зрозуміти сут-
ність судової експертизи, а також від-
межувати один її рід (вид) від іншого. 

Методологічну основу дослі-
дження становлять закони і  катего-
рії теорії пізнання, зокрема поло-
ження матеріалістичної діалектики, 
що сприяли усвідомленню завдань, 
предмета, об’єкта, питань досліджен-
ня в  контексті взаємообумовленості 
здобутків і потреб практики. При цьо-
му методи формальної логіки (аналіз, 
синтез, дедукція, індукція, аналогія, 
абстрагування) дали змогу детальніше 
усвідомити зміст досліджуваних пи-
тань, системно-структурним методом 
з’ясовано сутність досліджуваних ка-
тегорій і явищ [4, 5]. 

В своїх роботах автори [6] вказу-
ють, що водний транспорт – вид тран-
спорту, що виконує перевезення ван-
тажів і  пасажирів водними шляхами, 
як природними (ріки, озера, моря, оке-
ани, протоки), так і штучними (канали, 
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водосховища тощо) та поділяється на 
морський та річковий.

Судно — узагальнювальний мор-
ський термін, який застосовується до 
усіх видів плавучих засобів, включа-
ючи неводовитісняючі і  гідролітаки, 
які використовуються або можуть бути 
використаними як засоби пересуван-
ня по воді. За класифікацією Регістру 
судноплавства України суднами вва-
жаються самохідні або несамохідні 
плавучі споруди, що використовується 
в  цілях судноплавства, зокрема суд-
на змішаного (річка-море) плавання, 
пороми, вонботи, днопоглиблювальні 
й  дноочисні снаряди, плавучі крани, 
населені підводні апарати і  глибоко-
водні водолазні комплекси, плавучі 
бурові установки тощо [7].

Як і  будь-яка пізнавальна діяль-
ність, експертне дослідження має 
свій предмет пізнання, зумовлений 
завданням, предметом, об’єктами, 
питаннями й  засобами (методами) 
пізнання. Ці елементи існують у  діа-
лектичній єдності. СЕОСЗ повинна ви-
рішувати поставлені перед нею слід-
чими органами або судом завдання на 
основі спеціальних знань, які визна-
чають предмет експертного пізнання, 
зумовленого колом фактичних об-
ставин, які підлягають установленню 
щодо справи, яка розслідується. 

Нами розроблені для СЕОСЗ ви-
значення термінів «завдання», «пред-
мет», «об’єкт», «питання» експертних 
досліджень.

У загальному значенні «завдання – 
це те, що потребує виконання, дозволу». 

Завдання, які вирішує судова екс-
пертиза з оцінки судноплавних засо-
бів, є такими: 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, 
вирішення питань щодо відповідності 
проектування, будівництва (рекон-
струкції і модернізації) як судна в ці-
лому, так і  окремих його складових 
тощо; визначення ринкової та оціноч-
ної вартості СЗ; визначення вартості 
відновлювального ремонту чи мате-
ріального збитку, заподіяного суд-
новласнику пошкодженого СЗ тощо. 

Предмет пізнання — зафіксовані 
в  досвіді й  включені в  процес прак-
тичної діяльності людини сторони, 
властивості й  відносини об’єктів, що 
досліджуються з певною метою в  да-
них умовах і  обставинах. Поняття 
«предмет судової експертизи» – одне з 
найбільш фундаментальних в  судовій 
експертології. Предметом конкретної 
експертизи є конкретна задача, яку 
експерту необхідно вирішити в проце-
сі дослідження на основі відповідного 
обсягу спеціальних знань [4, 5].

Предмет судової експертизи з оцін-
ки судноплавних засобів: класифіка-
ційна ідентифікація СЗ; діагностика 
фізичного стану СЗ на момент прове-
дення дослідження, а також визначен-
ня причин чи обставин зміни стану та 
/ або характеристик СЗ; визначення 
ринкової та оціночної вартості СЗ. 

В гносеологічному сенсі об’єкт — це 
те, на що направлена пізнавальна діяль-
ність суб’єкта. Об’єкт судової експерти-
зи – матеріальні (матеріалізовані) дже-
рела інформації (предмети, документи 
тощо), що досліджуються (пізнаються) 
експертом на основі застосування спе-
ціальних знань, у межах предмета екс-
пертного дослідження певними мето-
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дами та засобами з метою вирішення 
завдань (питань), поставлених уповно-
важеною особою (органом) [4].

Об’єктами судової експертизи з 
оцінки судноплавних засобів 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, наданих 
на дослідження органом, який призна-
чив проведення експертизи; суднова 
документація, нормативно-правова 
база експлуатації флоту, міжнародні 
Угоди, Конвенції, Директиви тощо; са-
мохідні або несамохідні плавучі спо-
руди, що використовується в  цілях 
судноплавства, включаючи неводови-
тісняючі і гідролітаки, які використову-
ються або можуть бути використаними 
як засоби пересування по воді, судна 
змішаного (річка-море) плавання, по-
роми, вонботи, днопоглиблювальні 
й  дноочисні снаряди, плавучі крани, 
населені підводні апарати і  глибоко-
водні водолазні комплекси, плавучі 
бурові установки тощо; окремі їх комп-
лектуючі: вузли, агрегати та механізми, 
інше плавуче і берегове обладнання.

На вирішення судової експертизи 
оцінки судноплавних засобів (зазна-
чаються назва судна; позивний сиг-
нал; ідентифікаційний номер і номер 
вибірного виклику суднової станції 
супутникового зв’язку) можуть бути 
поставлені такі основні питання: 
чи ідентифікується об’єкт експер-
тизи взагалі, якщо так, то, що це за 
об’єкт? яким способом (заводським 
або кустарним) виготовлений об’єкт 
експертизи? чи відповідає фактичне 
найменування об’єкта тому, що зазна-
чено в  супровідних суднових доку-

ментах? чи відповідають технічні ха-
рактеристики об’єкта експертизи тим, 
що вказані у  судновій документації? 
чи відповідає суднова документація 
вимогам законодавства? чи є даний 
об’єкт новим або таким, який був у ви-
користанні? чи відповідає об’єкт сво-
їй назві та іншим ідентифікаційним 
ознаками? чи є комплектним даний 
об’єкт, якщо ні, то які вузли (агрегати, 
частини) відсутні? до яких об’єктів на-
лежать пред’явлені складові частини 
(вузли, агрегати)? чи відповідає об’єкт 
експертизи або його реконструйована 
(модернізована) частина технічному 
проєкту? чи відповідає об’єкт вимо-
гам Державного Регістру судноплав-
ства або Судновій книзі України? чи 
відповідають технічні характеристи-
ки об’єкта умовам експлуатації? який 
фізичний знос судноплавних засобів 
та їх деталей? яка ринкова вартість СЗ 
на дату оцінки? яка вартість СЗ, його 
складових, що ввозяться на митну те-
риторію України, на дату оцінки? яке 
значення становить величина втрати 
товарної вартості СЗ на дату оцінки? 
яка утилізаційна вартість СЗ на дату 
оцінки? яка скрапова вартість СЗ на 
дату оцінки? яка ліквідаційна вартість 
СЗ на дату оцінки? яка вартість мате-
ріального збитку (шкоди), завданого(ї) 
судновласнику СЗ на дату оцінки? чи 
можливо провести ремонтно-віднов-
лювальні роботи пошкодженого СЗ 
(його складових)? якщо можливо, то 
який обсяг, характер і вартість цих ро-
біт на дату оцінки? чи відповідають 
виконані ремонтно-відновлювальні 
роботи нормативним вимогам?

Наведений перелік найбільш імо-
вірних питань СЕОСЗ не є вичерпним. 
У  кожному конкретному випадку їх 
коло, що цікавить слідство й  вимагає 
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експертного оцінювання, може мати 
більш розгорнутий характер. 

Органом, який призначив про-
ведення експертизи, на досліджен-
ня експерту надаються СЗ, матеріали 
кримінальних проваджень, цивільних, 
господарських або адміністративних 
справ, матеріали розслідування події, 
що призвела до матеріальної шкоди, 
та інші матеріали, суднові документи, 
що стосуються його реєстрації, а також 
документи, у  яких зафіксовані інші 
вихідні дані, необхідні для вирішення 
поставлених питань.

Згідно статті 35 Кодексу торговель-
ного мореплавства України [8] судно 
повинно мати такі основні суднові до-
кументи: свідоцтво про право плаван-
ня під Державним прапором України 
(судновий патент); свідоцтво про пра-
во власності на судно; класифікаційне 
свідоцтво; обмірне свідоцтво (для су-
ден, що підлягають технічному нагляду 
класифікаційного товариства); свідо-
цтво про мінімальний склад екіпажу; 
список осіб суднового екіпажу (суднова 
роль); список пасажирів, що перебу-
вають на судні; судновий журнал; ма-
шинний журнал (для суден з механіч-
ним двигуном); санітарний журнал; 
суднове санітарне свідоцтво; пасажир-
ське свідоцтво, якщо судно перевозить 
більше 12 пасажирів; дозвіл на право 
користування судновою радіостанці-
єю, журнал (щоденник радіослужби) та 
інші документи відповідно до Регла-
менту радіозв’язку; свідоцтво про ван-
тажну марку; журнал реєстрації заходів 
щодо запобігання забрудненню моря. 
Судна, зареєстровані в  Судновій книзі 
України повинні мати судновий білет.

Прийоми, що застосовуються для 
експертної оцінки та визначення вар-
тості СЗ, можна розділити на три групи: 

підходи, методи і  методики. Підходи 
дають принципи визначення вартості. 
Методи визначають процедуру розра-
хунку вартості. Методики розглядають 
застосування того чи іншого методу 
стосовно конкретних об’єктів СЗ та 
конкретних цілей розрахунку. Оцінка 
вартості СЗ у конкретному випадку їх-
нього використання, з урахуванням фі-
зичного зносу, є досить складною про-
цедурою й у кожному випадку вимагає 
унікального рішення поставленої зада-
чі. Однак при усьому різноманітті та-
ких випадків існує три загальновизна-
них підходи до оцінки прав на об’єкти 
СЗ: витратний підхід, порівняльний 
(ринковий) підхід, дохідний підхід [9].

Висновки. Процес експертизи 
оцінки судноплавних засобів дово-
лі складний, різноплановий і  специ-
фічний. Для вирішення поставлених 
завдань і  створення стрункої систе-
ми експертних досліджень з оцінки 
судноплавних засобів та їх деталей 
необхідно провести ряд науково-до-
слідних робіт з розробки: методики 
дослідження технічного стану судноп-
лавних засобів та їх деталей; методики 
комплексної оцінки вартості судноп-
лавних засобів та їх деталей. 
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