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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, В РЕЗУЛЬТАТІ ЯКИХ СТАЮТЬСЯ ДТП 

 
 Під дорожньо-транспортною пригодою 

(ДТП) визначають подію, що сталася під час руху 
транспортного засобу, внаслідок якої загинули 
або поранені люди чи завдані матеріальні 
збитки. 

Згідно зі статистикою кількість жертв ДТП 
щорічно перевищує 1 200 000 людей.  

Основні причини, в результаті яких стаються ДТП:  
1. Порушення правил дорожнього руху (ігнорування дорожніх знаків, 
сигналів світлофора і т.д.). 
2. Неуважність при керування автомобілем до інших учасників 
дорожнього руху та пішоходів та щодо дорожньої ситуації загалом. 
Розмови по телефону чи з пасажирами, вживання їжі чи напоїв тощо, 
відволікає від керування.  
3. Перевищення швидкості. Обирати швидкість потрібно в залежності 
від дорожніх умов, видимості і оглядовості, технічного стану авто і т.д. 
4. Порушення правил дистанції. Краще обирати дистанцію таким 
чином, щоб у разі екстреної зупинки не здійснити наїзд на інше авто.  
5. Порушення правил обгону. При цьому маневрі слід бути уважними, 
оскільки швидкість збільшується, а оглядовість обмежується в 
результаті чого стається лобове зіткнення. 
6. Недосвідченість водія. Вміння поводитися в екстремальних ситуаціях 
та уникати аварії настає з досвідом.  
7. Керування транспортним засобом в нетверезому стані. Під впливом 
алкоголю водій може в будь-який момент втратити контроль над 
своїми діями.   
8. Неуважні пішоходи. Винуватцями ДТП в кожному третьому випадку 
стають пішоходи (перехід в недозволеному місця, неочікуваний вихід 
на дорогу и т.д.) – причина багатьох аварій.  

Необхідно бути уважними на дорозі, це забезпечить безпеку і 
збереже багато життів.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
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РОЗДІЛ І. АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 
 

1.1. Основні поняття та класифікація 
 

При розслідуванні та судовому 
розгляді справ, пов`язаних з дорожньо-
транспортними пригодами (ДТП), 
важливе значення мають докази, 
отримані за допомогою судової 
автотехнічної експертизи.  

Судова експертиза – це 
дослідження експертом (в даному 
випадку експертом-автотехніком) на основі спеціальних знань 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про 
обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, 
попереднього слідства чи суду (ст.1. ЗУ «Про судову експертизу»). В 
свою чергу, під судовою автотехнічною експертизою слід розуміти 
дослідження ДТП, яке проводиться експертом-автотехніком за 
дорученням особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді 
або суду, з метою вирішення питань, які мають значення для вирішення 
кримінальної, цивільної чи адміністративної справи, пов'язаної з цією 
пригодою, якщо для відповіді на ці питання необхідні знання в галузі 
судової автотехніки. 

Предмет судової автотехніки складають  фактичні дані про 
технічний стан транспортного засобу (ТЗ), дорожню обстановку на місці 
події, дії учасників події і їх можливості, механізм ДТП, а також про 
обставини, що сприяли скоєнню злочину, які встановлює експерт-
автотехнік на підставі своїх спеціальних знань і матеріалів кримінальної 
(цивільної, адміністративної) справи». З огляду на такий предмет та 
зміст окремих спеціальних знань, склалися наступні її види: 

- автотехнічна  експертиза обставин ДТП; 
- автотехнічна експертиза технічного стану ТЗ; 
- автотехнічна (фрактографічна чи металознавча) деталей ТЗ; 
- експертиза слідів на ТЗ і місці ДТП (транспортно-трасологічна 

діагностика); 
- дорожньо-технічна експертиза.  
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Ці види автотехнічної експертизи охоплюються окремими 
спеціальностями, які тарифікуються згідно «Положення про експертно-
кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» наступним чином: 

- 10.1. «Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди»; 
- 10.2. «Дослідження технічного стану транспортних засобів»; 
- 10.3. «Дослідження деталей транспортних засобів»; 
- 10.4. «Транспортно-трасологічні дослідження»; 
- 10.16 «Дорожньо-технічні дослідження».  

Окрім вищеназваних, в теорії судової автотехніки позначена ще 
«інженерно-психофізіологічна експертиза водія», яка на даний час не 
має розвитку в Україні (передбачалось, що предметом її будуть 
дослідження умов діяльності водія перед і в момент ДТП, індивідуальні 
особливості зорового сприйняття і реакції в момент обстеження, 
особливості професійної його діяльності в цілому, обставини 
психологічного характеру, які могли сприяти виникненню ДТП). 

Об’єктами дослідження експерта-автотехніка в загальному 
випадку можуть бути: 

1. матеріали справи та речові докази, що надаються експерту; 
2. ТЗ, які були учасниками ДТП, окремі їх агрегати, вузли та деталі, а 

також сліди, які на них утворилися; 
3. Місце скоєння ДТП (ділянка, по якій пересувались учасники ДТП. 

Перспективи розвитку автотехнічної експертизи пов`язані з 
використанням комплексних методів дослідження, спеціалізацією цих 
досліджень за видами та синтезуванням їх результатів для 
забезпечення повних та всебічних досліджень. Удосконалення та 
розвиток кожного виду, що базується на спеціальних методах 
дослідження, з одного боку, розширяє можливості судової 
автотехнічної експертизи, а з іншого – дає змогу більш обґрунтовано та 
достовірно задовольняти вимоги судово-слідчої практики. 

Зазначимо також, що вищенаведений розподіл за видами має 
умовний характер, передбачає деяку початкову класифікацію і є 
зручним для практичного застосування в експертній практиці, тому що 
орієнтований на визначений порядок при призначенні та виконанні 
експертиз. Повне та всебічне дослідження ДТП в цілому безумовно має 
інтеграційний характер.  
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1.2. Автотехнічна експертиза обставин ДТП 
 

Автотехнічна експертиза обставин ДТП 
(містить в собі дослідження дорожньо-
транспортних ситуацій, розрахунок параметрів 
руху ТЗ, інших об’єктів та пішоходів в процесі 
ДТП, а також аналіз дій і можливостей водіїв 
щодо запобігання ДТП. При цьому вирішуються 
наступні задачі:   

- визначення швидкості руху ТЗ (з урахуванням слідів гальмування, 
відкидання ТЗ та пошкоджень, які ТЗ отримав при зіткненні); 

- визначення максимального значення швидкості ТЗ за певних умов, 
які задаються слідством (судом) – на заокругленні дороги, за умов 
видимості дороги;  

- визначення зупиночного шляху, а також зупиночного часу ТЗ; 
- визначення віддалення ТЗ, пішоходів та інших об’єктів від місця 

ДТП у задані слідством (судом) моменти; 
- встановлення безпечних дистанції чи інтервалу в певних дорожніх 

умовах; 
- встановлення технічної можливості запобігання ДТП гальмуванням 

чи маневруванням, виходячи з наданих вихідних даних; 
- встановлення розташування ТЗ на дорозі в різні моменти розвитку 

ДТП; 
- визначення часу подолання ТЗ конкретних ділянок шляху; 
- визначення розташування ТЗ по відношенню до перешкоди в 

момент, коли водій ще мав технічну можливість уникнення ДТП; 
- як повинен був діяти водій в даному ДТП з метою забезпечення 

безпеки руху; 
- встановлення технічної можливості у водія в момент, вказаний 

слідством (судом), здійснювати передбачені Правилами 
дорожнього руху (ПДР) дії з метою запобігання ДТП; 

- встановлення технічної можливості у водія уникнути ДТП шляхом 
зниження швидкості руху ТЗ чи маневром в момент, визначений 
слідством (судом), коли водій повинен був і міг передбачити 
виникнення перешкоди чи небезпеки для руху; 

- встановлення відповідності дій водія технічним вимогам ПДР; 
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- встановлення наявності (чи відсутності) причинного зв’язку між 
діями (бездіяльністю) водія з керування ТЗ та виникненням ДТП; 

- встановлення причин та умов, що сприяли (могли сприяти) 
здійсненню ДТП. 

В рамках проведення експертиз такого виду можуть 
вирішуватись наступні основні питання: 

1. Яка була швидкість ТЗ, виходячи зі сліду гальмування і 
наступного його руху накатом до повної зупинки? 

2. Яка була його швидкість у момент наїзду? 
3. Яка допустима швидкість ТЗ, виходячи з умов видимості дороги? 
4. Яка допустима швидкість ТЗ на заокругленні дороги даного 

радіусу? 
5. Яка була відстань між ТЗ і місцем наїзду (зіткнення) у момент 

виникнення небезпеки для руху? 
6. Який гальмівний (зупиночний) шлях ТЗ в даних дорожніх умовах? 
7. Де знаходився пішохід у момент, коли водій мав технічну 

можливість зупинитися до місця наїзду? 
8. Скільки часу необхідно водію для екстреної зупинки ТЗ? 
9. На якій відстані від місця наїзду (зіткнення) міг знаходитися ТЗ у 

момент, коли водій сприйняв дорожню обстановку як таку, що 
потребує екстреного гальмування? 

10. Який час руху ТЗ в стані гальмування до наїзду (зіткнення) чи до 
повної зупинки? 

11. Яка найменша безпечна дистанція (інтервал) між даними ТЗ ? 
12. Яка відстань необхідне для безпечного обгону попутного ТЗ? 
13. Чи була безпечною відстань до зустрічного ТЗ в момент початку 

обгону? 
14. Як повинен був діяти водій у даній дорожній обстановці з точки 

зору вимог ПДР? 
15. Чи мав водій технічну можливість зупинитися до місця наїзду 

(зіткнення) у момент виникнення небезпеки для руху? 
16. Чи відповідали дії водія вимогам ПДР? 
17. Чи спроможні з технічної точки зору показання водія про 

механізм ДТП у тій частині, що ... (конкретизувати показання)? 
18. Яка мінімальна відстань (уздовж дороги) необхідно для зміщення 

смуги руху ТЗ на .. м? 
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Вихідними даними при призначенні експертиз такого виду є 
відомості, що характеризують дорожню обстановку і дії учасників 
пригоди. Зокрема, повинні бути зазначені: 

- вид покриття проїзної частини та його стан; 
- ширина проїзної частини та інших елементів дороги; 
- наявність ухилів, їх величина;  
- наявність дорожніх знаків і розмітки в районі ДТП; 
- технічний стан ТЗ та ступінь його завантаження; 
- видимість і оглядовість дороги з місця водія; 
- розташування ТЗ на різних стадіях процесу розвитку аварійної 

обстановки, характер та швидкість їх руху; 
- розташування пішоходів на різних стадіях процесу розвитку 

аварійної обстановки, характер та швидкість їх руху; 
- момент виникнення небезпеки для руху; 
- зафіксовані на ділянці скоєння ДТП сліди, зони осипу, плями 

рідини, предмети, тощо; 
- розташування зупинених після ДТП ТЗ; 
- пошкодження ТЗ та потерпілих; 
- місце зіткнення (наїзду). 

Виконання автотехнічної експертизи обставин ДТП починається з 
з'ясування змісту і характеру питань, поставлених перед експертом, а 
також з вивчення фактичних даних про ДТП та окремі її моменти.  

Експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають 
дослідженню, а також вибирати вихідні дані, якщо вони відображені у 
наданих йому матеріалах неоднозначно. Тому якщо експерт, вивчивши 
надані в його розпорядження матеріали, прийде до висновку про те, 
що ті чи інші з описуваних у постанові (ухвалі) про призначення 
експертизи факти (події, обставини) з технічної точки зору не могли 
мати місце (тобто є технічно неспроможними, він повинен повідомити 
про це слідчого (суд) і запросити в нього нові матеріали, необхідні для 
проведення дослідження. В той же час експерт має право самостійно 
використовувати інформацію з нормативно-довідкових джерел щодо 
конструктивних та експлуатаційних параметрів ТЗ, кількісних показників 
дій учасників руху (наприклад, часу реакції водія) характеристик умов 
руху, які рекомендовані до практичного використання чинними на 
даний час методиками. 



 
 

9 
 

Вивчаючи представлені на експертизу матеріали, експерт 
розробляє деяку динамічну модель ДТП, за допомогою якої відтворює 
послідовність розгортання подій ДТП, дій його учасників, тощо. 

Невід'ємною частиною дослідження є розрахунки, що в загальному 
випадку необхідні як для перевірки технічної спроможності вихідних 
даних, так і для безпосереднього вирішення поставлених перед 
експертом питань. Інженерні розрахунки дозволяють вивчати кількісну 
і якісну сторони обставин ДТП. Вказані розрахункові методи 
дослідження в більшості випадків спрямовані на визначення не стільки 
абсолютно точних значень величин, що розраховуються (швидкості та 
часу руху учасників ДТП, гальмівного шляху ТЗ, тощо), скільки меж 
можливого діапазону значень, що могли мати місце при скоєнні ДТП. 
Наприклад, при дослідженні обставин зіткнення двох ТЗ експерт не 
може на підставі аналізу зафіксованих слідів гальмування (юзу) одного 
з них і відповідного розрахунку категорично стверджувати, що в 
конкретному випадку швидкість руху цього ТЗ перед ДТП складала 53 
км/год, однак виконані ним розрахунки дають підстави для висновку 
про те, що вказана швидкість складала не менше 53 км/год. Ця 
особливість розрахункових методів, що практично використовуються 
при проведенні автотехнічних експертиз, до деякої міри зближає їх з 
методами математичного моделювання (як відомо, основна мета 
створення останніх полягає зовсім не в тім, щоб одержувати точні 
кількісні значення тих чи інших параметрів, а, в першу чергу, в тім, щоб 
визначати структуру досліджуваного процесу, встановлювати його 
основні характеристики та межі, у яких він протікав). 

Одним з найбільш суттєвих питань при дослідженні ДТП є питання 
стосовно технічної можливості його попередження з боку водія. В свою 
чергу, дослідження вказаного питання безпосередньо пов`язано з 
необхідністю визначення моменту виникнення небезпеки для руху 
(перешкоди) – такої дорожньої обстановки, в якій водій, виходячи з 
вимог п.12.3 ПДР, повинен негайно вживати заходи, спрямовані на 
уникнення зіткнення (наїзду) чи зменшення ступеня його шкідливих 
наслідків. Вказаний момент приймається відповідно до конкретної 
дорожньо-транспортної ситуації; встановлення вказаного моменту 
знаходиться в правовій компетенції особи, яка проводить 
розслідування чи судовий розгляд  справи по факту ДТП.  
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1.3. Автотехнічна експертиза технічного стану ТЗ та їх деталей 
 

При проведенні автотехнічних експертиз найчастіше виникає 
потреба оцінки технічного стану тих систем ТЗ (окремих їх агрегатів, 
вузлів чи деталей), які мають найбільш суттєвий вплив на безпеку руху. 
До таких відносяться гальмівна система, рульове керування, зовнішні 
світлові прилади, колеса та шини; загальні вимоги до стану цих систем 
та окремих їх елементів визначені в р.31 ПДР “Технічний стан і 
обладнання транспортних засобів”.   

Автотехнічна експертиза технічного стану ТЗ містить в собі 
експертне дослідження технічного стану ТЗ, їх систем, агрегатів, 
механізмів, вузлів та деталей з метою встановлення їх працездатності, 
причин виникнення пошкоджень. За допомогою цього виду 
автотехнічної експертизи вирішуються наступні задачі: 

- встановлення технічного стану ТЗ, їх окремих вузлів, механізмів, 
систем, деталей та їх відповідності технічним нормам та іншим 
вимогам безпеки руху і експлуатації транспорту; 

- встановлення причин відмови систем та механізмів ТЗ (рульового, 
гальмової системи тощо); 

-  встановлення можливості у водія виявити несправність ТЗ до 
моменту ДТП та технічної можливості у водія 
запобігти пригоді при наявності даної 
несправності.   
Автотехнічна експертиза деталей ТЗ, 

відповідно до назви, включає в себе дослідження 
окремих деталей, переважно, фрактографічними 
(металознавчими) методами та вирішує наступні задачі: 

- встановлення причин руйнування деталей ТЗ (внаслідок недоліків 
виготовлення, експлуатаційного зносу, в процесі ДТП, тощо); 

- встановлення часу руйнування певної деталі ТЗ по відношенню до 
моменту ДТП. 

В рамках проведення експертиз такого виду можуть 
вирішуватись такі основні питання:  

1. Чи працездатна робоча гальмова система ТЗ? 
2. Чи працездатне рульове керування ТЗ? 

3. Чи працездатний представлений механізм ? 
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4. Коли виникла несправність, чи могла вона бути виявлена водієм 
до ДТП? 

5. Яка причина поломки деталі? 
6. Чи має деталь заводські дефекти, чи відповідає вона технічним 

умовам на її виготовлення? 
7. Чи горіла електролампочка в момент руйнування її колби? 
8. Чи є причинний зв'язок між несправністю і ДТП, що наступила? 

Для перевірки технічного стану агрегатів, вузлів та деталей ТЗ 
можуть використовуватись різноманітні методи, серед яких найбільш 
розповсюдженими в експертній практиці є ходові випробовування, 
стендові випробовування (діагностування) та поелементне 
дослідження. В деяких випадках для встановлення причин виникнення 
несправностей окремих деталей необхідне проведення комплексних 
експертиз (наприклад, сумісно з матеріалознавцями). 

Слід відзначити, що ТЗ (його окремий агрегат, вузол чи деталь) 
вважається технічно справним, якщо його фактичний стан по всіх 
конструктивних та експлуатаційних параметрах функціонування 
відповідає вимогам нормативно-технічної документації. Разом з тим, 
не будь-яка несправність призводить до порушення (втрати) 
працездатності (тобто здатності з необхідним рівнем ефективності 
виконувати функції, для яких ця деталь, вузол чи агрегат призначені). 
Крім того, несправність того чи іншого вузла чи агрегата може і не 
знаходитись в причинному зв`язку зі скоєнням ДТП. 

При призначенні експертизи технічного стану в постанові (ухвалі) 
досить викласти фабулу справи і обставини, що відносяться до 
особливостей об'єкта дослідження (чи експлуатувався ТЗ після події; у 
якому стані знаходилися деталі (вузли), сполучені з досліджуваними 
деталями (вузлами), тощо). 
 

1.4. Транспортно-трасологічна експертиза 
 

 Транспортно-трасологічна експертиза займається дослідженням 
механізму ДТП в цілому, вирішує при цьому наступні задачі: 

- визначення механізму утворення пошкоджень на ТЗ внаслідок їх 
контактної взаємодії; 

- встановлення частин ТЗ, які входили в контакт в первинний момент 
зіткнення, та напрямків прикладання деформуючих зусиль; 
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- встановлення частин ТЗ, які контактували із пішоходом; 
- встановлення кута взаємного розташування ТЗ ; 
- встановлення взаємного розташування ТЗ відносно меж та 

поздовжньої осі проїзної частини дороги; 
- визначення місця ДТП чи місця наїзду на пішохода; 
- встановлення факту нерухомості (чи руху) ТЗ в момент зіткнення; 
- встановлення особливостей пересування водія та пасажирів в 

салоні автомобіля внаслідок зіткнення ТЗ чи наїзду на перешкоду; 
- встановлення характеру пошкоджень на шинах коліс ТЗ,  гнучких 

гальмових шлангах ТЗ, різьбових з’єднаннях деталей ТЗ та часу їх 
виникнення по відношенню до події ДТП; 

- встановлення факту належності залишених на 
місці ДТП слідів коліс та інших виступаючих частин 
ТЗ, а також деталей та частин певному ТЗ. 

 В рамках проведення експертиз такого виду 
можуть вирішуватись наступні основні питання: 

1. Яке було взаємне розташування ТЗ в у момент 
їхнього первинного контакту? 

2. Якими частинами вони співударялись при контакті? 
3. У якому місці проїзної частини відбулося зіткнення ТЗ? 
4. У якому напрямку відбувався рух ТЗ щодо елементів дороги, 

предметів дорожньої обстановки, інших ТЗ? 
При призначенні таких експертиз, окрім фабули справи, 

необхідно обов'язково вказати: 
- місце зіткнення (якщо воно встановлено); 
- зафіксовані на ділянці скоєння ДТП сліди, зони осипу, плями 

рідини, предмети, тощо;  
- положення ТЗ, потерпілих, речової та слідової інформації (відносно 

елементів дорожньої обстановки та відносно один одного). 
Вирішення питань, що стосуються механізму взаємодії ТЗ між 

собою чи з елементами дорожньої обстановки, як правило, можливо 
лише шляхом натурного моделювання, тобто безпосереднього 
вивчення та співставлення слідів на ТЗ. Найбільш ефективні результати 
така експертиза може мати в випадку, коли ТЗ-учасники ДТП на момент 
надання експерту знаходяться в тому стані, в якому вони перебували 
безпосередньо після цієї пригоди.  
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1.5. Експертиза стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП 
 

 Експертиза стану доріг і дорожніх умов 
у місцях ДТП включає в себе дослідження з 
визначення техніко-експлуатаційних, 
геометричних та технічних показників 
автомобільних доріг та встановлення їх 
відповідності нормативно-технічним вимогам, 
вирішує наступні задачі: 

- встановлення відповідності техніко-експлуатаційних показників 
автомобільної дороги (рівність, коефіцієнти зчеплення, покриття 
проїзної частини тощо) вимогам безпеки дорожнього руху; 

- встановлення відповідності робіт з ремонту, експлуатації та 
утримання доріг вимогам безпеки дорожнього руху;  

- встановлення причинного зв’язку між невідповідністю дорожніх 
умов вимогам нормативних документів із  виникненням ДТП; 

- встановлення чи забезпечує організація дорожнього руху на 
дослідній ділянці дороги та її облаштування безпеку дорожнього 
руху, а також встановлення причинного зв’язку між їх 
невідповідністю і виникненням ДТП; 

- встановлення відповідності геометричних параметрів 
автомобільної дороги вимогам нормативної документації, а також 
встановлення причинного зв’язку між їх невідповідністю і 
виникненням ДТП; 

- встановлення відповідності коефіцієнту зчеплення покриття 
автомобільної дороги вимогам нормативів, а також встановлення 
причинного зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП; 

- встановлення впливу на безпеку дорожнього руху дефектів 
покриття, що були наявні на проїзній частині (вибоїн, колійності, 
напливів чи інших деформацій покриття); 

- встановлення необхідності позначення дефектів дорожнього 
покриття проїзної частини дорожніми знаками, а також 
встановлення впливу їх відсутності на безпеку дорожнього руху; 

- встановлення відповідності розташування дорожніх знаків та інших 
засобів організації дорожнього руху вимогам схеми організації 
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дорожнього руху та вимогам нормативів, а також встановлення 
причинного зв’язку між їх невідповідністю і виникненням ДТП; 

- встановлення забезпеченості видимості для зупинки автомобіля, 
видимості зустрічного транспорту, видимості перехрестя, 
видимості залізничної колії, пішохідного переходу тощо відповідно 
до вимог нормативів, а також встановлення причинного зв’язку 
між її невідповідністю і виникненням ДТП. 

 

1.6. Оцінка результатів автотехнічної експертизи 
 

Оцінка результатів автотехнічної експертизи передбачає аналіз 
дотримання процесуального порядку отримання вихідних даних, що 
були використані експертом, ТЗ та їх деталей, що досліджувались, а 
також наукової обгрунтованості та достовірності висновків експерта. 

Перш за все необхідно проаналізувати достовірність та якість 
вихідних даних, оскільки в випадку їх недостовірності навіть при 
застосуванні науково обгрунтованих методик дослідження можуть бути 
отримані неправильні висновки.  

В випадку, якщо автотехнічна експертиза проведена в 
неспеціалізованій установі або експертом-підприємцем,  при її оцінці 
важливо встановити, чи правильно прийняті експертом величини 
конструктивних та експлуатаційних параметрів ТЗ, кількісних показників 
дій учасників руху та його умов (тобто чи відповідають вони чинним на 
даний час в практиці роботи спеціалізованих експертних установ 
методичним положенням). 

При оцінці досліджень окремих деталей , вузлів та агрегатів, а 
також пошкоджених ТЗ та інших речових об’єктів необхідно аналізувати 
обставини їх виявлення, фіксації, вилучення та упаковки; з’ясувати, чи 
були вжиті належні заходи для їх збереження, чи не могла відбутись їх 
заміна чи пошкодження після ДТП. 

Оцінка результатів комплексних експертиз (медико-
автотехнічних, автотехнічних та матеріалознавчих, тощо) поряд з 
вказаними вище особливостями передбачає також аналіз дотримання 
кожним експертом меж його особистої компетенції.  

 
 
 



 
 

15 
 

РОЗДІЛ ІІ. АВТОТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИМЗА 
 

2.2. Предмет та завдання судової автотоварознавчої експертизи 
 

Автотоварознавство – наукова 
дисципліна, що системно вивчає 
транспортні засоби (їхні складові частини), 
як товар, методи пізнання їх споживної 
вартості (цінності), вартісні значення 
технологічних аспектів їхнього 
відновлювального ремонту, вимоги до 

якості ремонту. У цьому аспекті автотоварознавча експертиза 
знаходиться на стику товарознавчої та інженерно-технічної експертиз. 
Предметом автотоварознавчої експертизиє: 

- ринкова вартість КТЗ, їх складників; 
- оціночна вартість КТЗ для цілей оподаткування; 
- вартість арештованих, конфіскованих або визнаних безхазяйними 

КТЗ, їх складників у разі вимушеного їх продажу. 
До завдань судової автотоварознавчої експертизи  відноситься 

встановлення відповідності характеристик, ознак певного КТЗ (тип, 
модель, версія, ріквиготовлення, робочий об'єм двигуна, 
комплектність, повна маса тощо) даним виробника.  

Крім того даною експертизою вирішуються завдання із  
встановлення природи об'єкта, його цільового призначення, області 
застосування; властивостей і стану об'єкта, умов його виникнення, 
функціонування, зміни; механізму взаємодії об'єктів, причин появи 
наслідків, результатів та ін. Як приклад таких завдань можна навести 
встановлення наявності та механізму утворення пошкоджень КТЗтощо.  

Поряд із вказаними, у разі проведення комплексних досліджень 
вирішуються й інтеграційні завдання. Їхнє вирішення пов'язане з 
використанням у ході проведення судової експертизи знань і методів 
різних наук при дослідженні об'єктів, що мають комплексну природу.  

Завдання, які вирішує судова автотоварознавча експертиза 
можуть бути поділені на три напрямки: 

1) визначення вартості КТЗ; 
2) визначення вартості відновлювального ремонту чи матеріального 

збитку, заподіяного власнику пошкодженого КТЗ та ін. 
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2.2. Об’єкти судової автотоварознавчої експертизи 
 

Об’єкти експертизи – це закріплені в матеріалах справи та 
передбачені кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним 
законодавством джерела інформації. 

Об'єктом судової експертизи в процесуальному розумінні можна 
вважати матеріали справи, за допомогою вивчення яких пізнається 
предмет експертизи. В інформаційному розумінні об'єкти експертизи – 
це матеріальні носії обставин справи, що вимагають експертного 
встановлення, чи носії інформації про факти і події, джерела фактичних 
даних, які отримують шляхом застосування спеціальних знань. 

 Об’єктом автотоварознавчої 
експертизи є КТЗ та його складники, а в 
окремих випадках – документи, що 
свідчать про пошкодження КТЗ, 
виконаний ремонт, інші матеріали, за 
якими можливо встановити зв’язок 
фактів, що розглядаються, з подією, 

наприклад: свідоцтво про реєстрацію КТЗ (технічний паспорт) або 
відомості з облікової бази даних органів Державтоінспекції 
МВС;комплект супровідних документів (митна декларація, інвойс, 
купча, довідка-рахунок тощо);документ про оцінку КТЗ (якщо 
проводилось попереднє дослідження) або його копія;довідка про 
сплату обов'язкових зборів, інших обов'язкових платежів;замовлення-
наряд на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 
спеціалізованій станції технічного обслуговування; чек на придбання 
складників КТЗ; сервісна книжка; талони гарантійного обслуговування; 
страховий поліс; чек на повернення податків відповідно до системи 
EuropeTax–FreeShopingCheckes та інше. 

Говорячи про об’єкт судової експертизи, підкреслюють, що для 
його дослідження необхідні спеціальні знання як засіб одержання 
інформації про факти, а реалізація спеціальних знань в процесі 
дослідження складає зміст судової експертизи як процесуальної дії, 
направленої на доказування обставин у кримінальній, цивільній чи 
господарській справі. 
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2.3. Вирішення завдань автотоварознавчої експертизи 
 

Вирішення завдань автотоварознавчої експертизи  належить до 
компетенції професіоналів, фахівців які мають вищу технічну освіту, 
освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста у галузях знань 
«Транспорт і транспортна інфраструктура» (за автомобільним видом 
транспорту); «Машинобудування та матеріалообробка» (спеціальності 
«Колісні та гусеничні транспортні засоби»; «Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»; «Двигуни 
внутрішнього згорання»); «Військові науки, національна безпека, 
безпека державного кордону» (за автомобільним видом транспорту) 
або пройшли у вищому навчальному закладі курс наступних дисциплін: 
теоретична механіка, прикладна механіка (опір матеріалів, деталі 
машин, теорія машин і механізмів), автомобілі, автомобільні двигуни, 
креслення, матеріалознавство, технологія автомобілебудування, 
технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів. 

Крім того, зазначені фахівці повинні володіти обсягом правових 
знань з питань проведення судової експертизи. 

Зазначеним освітньо-кваліфікаційним 
вимогам відповідають судові експерти, які мають 
спеціальність судового експерта в межах 
експертної спеціальності 12.2 «Визначення 
вартості колісних транспортних засобів та 
розміру збитку, завданого власнику 
транспортного засобу».   

Під час вирішення завдань інтеграційного характеру, що 
потребують застосування знань різних галузей судової експертизи 
окрім експертів-автотоварознавці вможуть залучатися також інші 
фахівці: 

1) судові експерти-криміналісти - для визначення автентичності 
ідентифікаційних номерів КТЗ; 

2) судові інженерно-технічні експерти – для визначення кута, 
механізму зіткнення КТЗ; визначення можливості пошкодження 
окремих складників внаслідок конкретної події та причино-
наслідкового зв'язку даної дорожньо-транспортної події (далі – 
ДТП) з пошкодженнями КТЗ (складників); 
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3) судові інженерно-технічні експерти - для визначення технічного 
стану КТЗ та його складників; для з’ясування причино-
наслідкового зв'язку даної події з пошкодженнями КТЗ; причин 
настання ДТП або іншої події, що спричинила пошкодження КТЗ; 

4) судові експерти з криміналістичного дослідження матеріалів, 
речовин та виробів – для з’ясування  характеру та причин 
пошкодження лакофарбового покриття, структури та 
властивостей лакофарбових матеріалів, що застосовують під час 
виготовлення та ремонту КТЗ; 

5) судові експерти-криміналісти – для аналізу технічного стану 
окремих складників, властивостей матеріалів їх виготовлення та 
встановлення причини пошкодження окремих складників; 

6) судові інженерно-пожежнотехнічні експерти – для встановлення 
осередку та причин пожежі; 

7) судові експерти-криміналісти – для встановлення причин вибуху в 
КТЗ; 

8) судові експерти товарознавці - для можливого визначення ціни 
нових складників  КТЗ, ринкової вартості, коефіцієнту фізичного 
зносу окремих складників додаткового обладнання КТЗ, яке не 
передбачено виробником або має спеціальне призначення. 
У той же час, аналіз пошкоджень, прийняття рішення щодо 

необхідності заміни чи ремонту складників КТЗ, встановлення обсягу 
необхідних ремонтних робіт (операцій), інші завдання, що 
передбачають наявність спеціальних технічних знань, та є складовою 
частиною встановлення розміру матеріального збитку або вартості 
відновлювального ремонту - є виключно компетенцією судових 
експертів, які мають експертну спеціальність 12.2 «Визначення вартості 
колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику 
транспортного засобу».  

 

2.4. Методи, що застосовуються при вирішенні завдань судової 
автотоварознавчої експертизи 

 

Методи судової автотоварознавчої експертизи – способи 
пізнання предмета автотоварознавчої експертизи. Іншими словами, за 
допомогою методів судової автотоварознавчої експертизи ми 
визначаємо яким чином слід вирішувати те чи  інше автотоварознавче 
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завдання, наприклад, визначення ринкової вартості транспортного 
засобу. 

До методів судової автотоварознавчої експертизи належать 
загальнонаукові, окремі та спеціальні методи.  

Загальнонаукові методи – методи, що застосовуються у всіх 
процесах пізнання, у всіх сферах людської і практичної діяльності. 

Окремі методи, сфера застосування яких обмежена однією чи 
декількома науками.  

Функції спеціальних методів судової автотоварознавчої 
експертизи виконують методики експертного дослідження. 

Загальнонаукові методи. 
Спостереження – це метод цілеспрямованого, такого, що 

певним чином фіксуєтьсясприйняття досліджуваного об'єкта. Метод 
знаходить своє практичне втілення в огляді транспортного засобу. 

Порівняння - це науковий метод пізнання, у його процесі 
невідоме (досліджуване) явище, предмети зіставляються із уже 
відомими, досліджуваними раніше, з метою визначення загальних рис 
або розходжень між ними. В автотоварознавстві використовується 
метод порівняння продажів, заснований на зіставленні й аналізі 
інформації про продаж ідентичних (у деяких випадках – аналогічних) 
транспортних засобів на дату оцінки або як виключення – за період, за 
який не відбулося змін у вартості об'єкта оцінки (як правило - не більше 
3 місяців, але в тому ж році, що й дата оцінки). Прикладом втілення 
даного методу є використання даних обмеженого ринку колісних 
транспортних засобів, коли відсутня можливість використання 
довідкових цінових даних. 

Описовий метод — вид наукового методу, що уявляє собою 
систему процедур збору, первинного аналізу й викладу даних і їхніх 
характеристик. Описовий метод лежить в основі початкового етапу 
дослідження розміру вартості відновлювального ремонту. Рішення про 
заміну або ремонт складової транспортного засобу, інші нюанси 
технологічного ремонту приймаються на підставі аналізу пошкоджень, 
проведеного із застосуванням описового методу дослідження. 

Метод вимірів — прийом або сукупність прийомів порівняння 
вимірюваної величини з її одиницею або шкалою відповідно до 
реалізованого принципу вимірів. В автотоварознавстві застосовується в 
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основному один з різновидів цього методу – інструментальний метод 
дослідження, що ґрунтується на використанні технічних засобів для 
вимірів. Наприклад, використання принципу виміру, заснованого на 
магнітних властивостях матеріалів, лежить в основі багатьох приладів, 
індикаторів, що дозволяють установити факт ремонтного впливу, 
застосованого до кузовної складової, яка надана на дослідження у вже 
відновленому стані. 

Метод моделювання — метод дослідження об'єктів пізнання на 
їхніх моделях. Модель — це такий матеріальний об'єкт або об'єкт, що 
представляється подумки, який у процесі дослідження заміщає об'єкт-
оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає необхідні знання про 
об'єкт-оригінал. Під моделюванням розуміється процес побудови, 
вивчення й застосування моделей. Моделювання тісно пов'язане з 
такими категоріями, як абстракція, аналогія, гіпотеза й ін. 

Аксіоматичний метод — спосіб побудови наукової теорії, при 
якому в основу теорії кладуться деякі вихідні положення, що їх 
називають аксіомами теорії, а всі інші положення теорії випливають як 
логічні наслідки аксіом. 

Прикладом застосування може бути твердження про те, що зі 
збільшенням строку експлуатації транспортного засобу його вартість 
зменшується (при відсутності факторів, пов'язаних з інвестуванням у 
його технічний стан у розмірах, що перевищує витрати на технічне 
обслуговування або переходом транспортного засобу в розряд тих, які 
являють собою історичну або культурну спадщину). 

Методи аналізу – це процес мисленого або практичного 
розчленування цілого на складові елементи і розгляд кожного з них. 
Знання предмета як єдності різноманітного, возз’єднання цілого з 
частин, сукупності численних визначень досягається завдяки синтезу. 
За способом підходу до предметів і явищ дійсності аналіз та синтез – 
взаємопов’язані протилежності. Прикладом застосування експертом-
автотоварознавцем є дослідження щодо необхідності заміни кузова 
транспортного засобу. 

Дедукція – перехід від загального до окремого; одна з форм 
умовиводу, при якій на основі загального правила логічним шляхом з 
одних положень як істинних з необхідністю виводиться нове істинне 
положення. Наприклад, падіння вартості транспортного засобу у зв'язку 
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зі зміною (погіршенням) його технічного стану (обумовлене строком, 
умовами експлуатації, зберігання та інше) виражається у коефіцієнті 
фізичного зносу. Зазначений взаємозв'язок зміни технічного стану 
всього транспортного засобу і його вартості лежить в основі умовиводу 
про можливість застосування такого підходу до всіх складових 
транспортного засобу (за винятком тих, строк запланованої експлуатації 
яких значно менше строку «життя» самого транспортного засобу). 

Метод індукції має протилежний характер. Індукція – форма 
умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про 
загальне; спосіб міркування, за допомогою якого встановлюється 
обґрунтованість висунутого припущення чи гіпотези. Наприклад, на 
підставі дослідження, яке визначило, що на транспортному засобі 
встановлено скло з маркувальним позначенням року його випуску, що 
перевищує рік випуску транспортного засобу, зроблено висновок про 
відновлювальний ремонт цього автомобіля із заміною як мінімум скла. 

Абстрагування – прийом дослідження, який полягає у 
відокремлені найбільш суттєвих сторін процесу, що вивчається, при 
абстрагуванні від усього другорядного, випадкового. Наприклад, 
досліджуючи взаємозв'язок технічного стану транспортного засобу з 
його вартістю ми абстрагуємося від факторів, вплив яких на вартість є 
незначним – наявності або відсутності складових його комплектності з 
незначною ціною, незначною або сумнівною споживчою цінністю.  

Конкретизація – є відтворення об’єктивної конкретності 
досліджуваного об’єкта в цілісній системі теоретичного знання, на 
відміну від абстрактного - це всебічне дослідження об’єктів. Наприклад, 
обґрунтування рішення про вибір необхідної ремонтної дії по 
відновленню пошкодженої кузовної складової ґрунтується на аналізі 
конкретних пошкоджень. 

Аналогія – умови від, в якому від схожості предметів за одними 
ознаками робиться висновок про можливу схожість цих предметів за 
іншими ознаками. При умовиводах за аналогією знання, набуте при 
розгляді якогось об’єкта, переноситься на інший, менш доступний для 
дослідження. Аналогія широко використовується в автотоварознавстві 
при визначенні вартості транспортних засобів, коли відсутня 
можливість їхньої оцінки порівняльним підходом. 
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Органолептичний метод (органолептика) — метод 
дослідження на основі аналізу сприйняття органів почуттів — зору, 
нюху, слуху, дотику, смаку. Використовується на початковому етапі 
автотоварознавчого дослідження – при огляді транспортного засобу. За 
допомогою цього методу, візуальним оглядом визначається наявність 
або відсутність на транспортному засобі пошкоджень, при їхній 
наявності – характер, форма; стан лакофарбового покриття, зовнішній 
вигляд, колір, блиск; наявність сторонніх шумів при роботі вузлів і 
агрегатів КТЗ; наявність специфічного запаху у салоні або від 
працюючих у позаштатному режимі складових та інше. 

Окремі методи. 
Метод статистичного аналізу вартості транспортних 

засобів – це спеціальний метод, який базується на аналізі цін 
пропозицій до продажу транспортних засобів за допомогою методів 
математичної статистики – науки, що вивчає випадкові явища за 
допомогою обробки й аналізу результатів спостережень і вимірів. 

Ураховуючи те, що такі показники як величина фактичного 
пробігу транспортного засобу в порівнянні з нормативним пробігом та 
його технічний стан в залежності від умов догляду, зберігання, 
використання КТЗ суттєво впливають на його ринкову вартість і при 
цьому вплив кожного з них має автономний незалежний характер, для 
визначення їх сукупного впливу на вартість застосовується метод 
підсумовування, що ґрунтується на теорії математичної статистики і 
відповідає оціночній процедурі врахування сукупної дії незалежних 
факторів.  

Метод мультиплікаторів. Ціновий мультиплікатор відображає 
співвідношення між ринковою вартістю транспортного засобу і будь-
яким його технічним показником, що характеризує спеціальні функції 
цього транспортного засобу (наприклад, виліт стріли, 
вантажопідйомність автокрана). Спеціальний метод мультиплікаторів 
застосовується для оцінки спеціальних, спеціалізованих і 
переустаткованих транспортних засобів у випадку неможливості 
використання довідкових даних при порівняльному підході до оцінки. 

Метод калькуляції. Калькуляція – розрахунок всіх витрат на 
відновлення ушкодженого транспортного засобу або його 
виготовлення чи переустаткування або на демонтаж його складових 
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(наприклад, у випадку визначення утилізаційної вартості транспортного 
засобу). 

В основі метода пропорцій лежить математичний метод 
пропорцій, адаптований для рішення автотоварознавчих завдань. 
Метод пропорцій діє тільки за умови наявності прямолінійної 
залежності між значеннями параметрів, що змінюються. Наприклад, 
якщо відсоток щорічного падіння середньоринкової ціни ТЗ є 
постійним, то можна визначити значення середньоринкової ціни на 
дату оцінки при наявності цінових даних ідентичного (в окремих 
випадках - аналогічного) КТЗ попереднього або наступного років 
випуску. 

Метод пропорцій може використовуватися для оцінці 
транспортних засобів у разі відсутності довідкових даних про їх 
середньоринкову ціну. 

Графоаналітичний метод оцінки ТЗ застосовується у разі 
відсутності прямолінійної залежності падіння середньоринкової ціни 
залежно від строку експлуатації на досліджуваному відрізку часу. 
Наприклад, у перші роки експлуатації транспортного засобу, його 
середньоринкова ціна змінюється по експонентній (не прямолінійній) 
залежності від ціни нового транспортного засобу. За допомогою 
графоаналітичного методу оцінки можна одержати вартість 
транспортного засобу на будь-яку дату на відрізку часу, на якому ціна 
транспортного засобу змінюється по експонентній залежності. 
Необхідною умовою для вирішення поставленого завдання є наявність 
цінових значень транспортного засобу на інші дати часу, що дозволяє 
побудувати експоненту на всьому відрізку часу, у тому числі й на дату 
оцінки. За допомогою цього методу оцінки може бути визначена й 
розрахункова ціна нового ТЗ, знятого з виробництва. 

Метод процентного показника ринкової вартості 
аналогічного КТЗ: падіння вартості аналогічних транспортних засобів 
описується однаковою математичною залежністю (моделлю), що й 
визначає суть аналогічності транспортних засобів. Установивши цю 
залежність, можна виділити значення відсотка падіння 
середньоринкової ціни всіх аналогічних транспортних засобів щодо 
ціни нового транспортного засобу за кожний рік їхньої експлуатації. 
Надалі, наявність ціни нового транспортного засобу й відомого 
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значення відсоткового показника ринкової вартості аналогічного 
транспортного засобу, що відповідає строку експлуатації, дозволяє 
визначити ринкову вартість оцінюваного транспортного засобу. 

Аналітичний метод визначення норм трудомісткості 
кузовного ремонту транспортних засобів – метод, що полягає у 
створенні математичних моделей витрат часу на роботи з кузовного 
ремонту й наступному аналізі цих моделей з метою виявлення 
оптимальних кількісних значень норм трудомісткості ремонту кузовних 
складових транспортних засобів. 

Під час проведення аналітичного дослідження використовують 
загальнонаукові методи збору інформації про трудовитрати кузовного 
ремонту різних типів транспортних засобів. 

Як зазначалося вище, функції спеціальних методів судової 
автотоварознавчої експертизи виконують методики експертного 
дослідження, спрямовані на вирішення певних завдань, яким 
присвячено наступний підрозділ роботи.  

 

2.5. Нормативно-правові документи якими регламентується 
проведення автоварознавчих досліджень та експертиз 

 

Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних  
транспортних засобів, затверджена наказом МЮ України та Фонду 
державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстрована 
в МЮ України 24.11.2003 за № 1074/8395 (у редакції наказу МЮ 
України та Фонду державного майна України від 24.07.2009р. № 
1335/5/1159. Зареєстровано в МЮ України 4 серпня 2009 р. за № 
724/16740. 

Інструкція про призначення та проведення судових експертих та 
експертних досліджень,  затверджена наказом МЮ України № 53/5 від                
08.10.1998 р., у редакції Наказу МЮ України  № 1350/5 від               
27.07.2015 р. 

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної 
діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у 
державних спеціалізованих експертних установах. МЮ України, 
затверджена наказом № 3505/5 від 12.12.2011 р.(у редакції наказу МЮ 
України від 07.09.2015р. №1659/5), реєстр.  № 1087/27532 від 
09.09.2015 р. 
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2.6. Застосування Методики товарознавчої експертизи та оцінки 
колісних  транспортних засобів 

 

Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних  
транспортних засобів, від 24.07.2009р. № 1335/5/1159. 
Зареєстровано в  МЮ України 4 серпня 2009 р. за № 724/16740 при 
проведенні судової автотоварознавчої експертизи встановлює 
механізм оцінки (визначення вартості) КТЗ, а також вимоги до 
оформлення результатів оцінки, оціночної процедури визначення 
вартості КТЗ, вартості матеріального збитку завданого власнику КТЗ: 

а) визначення ринкової вартості КТЗ, їх складників у разі відчуження; 
б) визначення стартової ціни КТЗ для їх продажу на аукціоні чи за 

конкурсом; 
в) визначення вартості КТЗ як об'єкта застави; 
г) визначення вартості КТЗ у складі майна фізичних осіб для його 

декларування; 
ґ) визначення вартості КТЗ для страхування фізичними та 

юридичними особами; 
д) визначення матеріальних збитків,завданих власнику в разі 

пошкодження КТЗ; 
е) визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ; 
є) визначення вартості КТЗ для розв'язання майнових суперечок; 
ж) визначення вартості арештованих,конфіскованих або визнаних 

безхазяйними КТЗ,  їх складників у разі вимушеного їх продажу; 
з) визначення вартості КТЗ, його складників, що ввозяться на митну 

територію України; 
и) визначення вартості відокремленого КТЗ в складі основних 

засобів юридичних осіб; 
і) в інших випадках у разі визначення вартості відокремленого КТЗ 

для встановлення розміру обов'язкових платежів до бюджету.  
Методика застосовується також у разі: 

а) визначення року виготовлення КТЗ і його складників; 
б) визначення комплектності та укомплектованості КТЗ відповідно 

до нормативно-технічної документації його виробника; 
в) визначення типу, моделі, версії КТЗ; 
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г) установлення типу,потужності та робочого об'єму двигуна, типу 
кузова, інших технічних показників КТЗ; 

ґ) класифікації КТЗ (його складників) за Українською класифікацією 
товарів зовнішньоекономічної діяльності   
ідентифікація КТЗ – установлення відповідності характеристик, 

ознак певного КТЗ (тип, модель, версія, рік виготовлення, робочий 
об'єм двигуна, комплектність, повна маса тощо) даним виробника; 

колісний транспортний засіб (КТЗ) – ТЗ, призначений для  руху  
безрейковими дорогами, який використовується для перевезення. 
Термін "колісний транспортний засіб" поширюється також на машини, 
двигуни яких живляться постійним електричним струмом через 
контактну мережу (тролейбуси);  

поняття «коефіцієнт фізичного зносу»:  фізичний знос – утрата 
вартості КТЗ (його складників), яка зумовлена частковою або повною 
втратою первісних технічних та технологічних якостей КТЗ (його 
складників) порівняно з вартістю нового подібного КТЗ (його 
складників). 

Коефіцієнт фізичного зносу складових КТЗ визначається за 
формулою : 

;1
Цн

С
Ез 

 
де :   Ез   -   коефіцієнт фізичного зносу складових КТЗ, 
С   -   ринкова вартість КТЗ грн., 
Цн -   ціна нового КТЗ в Україні грн.  
Значення Ез приймається таким, що дорівнює нулю для нових 

складників та для складників КТЗ, строк експлуатації яких не 
перевищує: 

5 років - для легкових КТЗ виробництва країн СНД; 7 років - для 
інших легкових КТЗ; 3 роки - для  вантажних  КТЗ,  причепів,  
напівпричепів  та автобусів виробництва країн СНД; 4 роки - для інших 
вантажних КТЗ,  причепів, напівпричепів та автобусів; 5 років - для 
мототехніки. 

Винятком стосовно використання зазначених вимог є: 
а) якщо КТЗ експлуатуються в інтенсивному  режимі  (фактичний 

пробіг щонайменше вдвічі більший за нормативний); 
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б) якщо складові частини кузова,  кабіни,  рами  відновлювали 
ремонтом  або  вони  мають  корозійні  руйнування чи 
пошкодження у вигляді деформації. 
поняття «розмір матеріального збитку»: вартість мат.збитку 

(реальні збитки) – вартісне значення витрат, яких зазнає власеик у разі 
пошкодження або розукомплектовання КТЗ, з урахувіанням фізичного 
зносу та витрат, яких зазнає чи можєе зазнати власник для відновлення 
свого порушеного права користування КТЗ (втрати товарної вартості). 

Визначення розміру матеріального збитку, завданого власнику 
КТЗ, і складання калькуляції вартості відновлювального ремонту 
ґрунтується на вимогах цієї Методики і результатах технічного огляду 
(обстеження) КТЗ експертом. Прийняття рішення про вибір ремонтної 
дії покладається на експерта, виходячи з можливості застосування 
вимог цієї Методики щодо певного пошкодження складника КТЗ. 

Якщо в результаті техогляду буде встановлено пошкодження, яке 
викликає в експерта сумнів щодо його причинно-наслідкового зв’язку з 
подією, експерт повинен відмітити це пошкодження у висновку та 
мотивовано не враховувати його у розрахунках до отримання 
результатів відповідної експертизи або рішення суду щодо 
встановлення зв’язку зазначеного пошкодження з подією. 

Калькуляцію вартості відновлювального ремонту складають за 
результатами технічного огляду КТЗ. 

Якщо КТЗ на момент технічного огляду відновлено повністю або 
частково, то калькуляція відновлювального ремонту не складається, а 
замовнику експертизи надається повідомлення про неможливість 
проведення дослідження. 

Визначення матеріального збитку чи відновлювального 
ремонту КТЗ без його огляду експертом, який складає висновок, 
можливе тільки за рішенням органу (посадової особи), що здійснює 
судове чи досудове слідство, у разі надання ним достатніх даних, у 
яких визначені обсяги ремонтних операцій з відновлення КТЗ або 
характер і обсяг його пошкоджень. 

Якщо задані вихідні дані є технічно необґрунтованими, 
неспроможними або такими, що суперечать вимогам цієї Методики, 
іншим нормативним актам, замовнику дослідження (суду) 
повідомляється про неможливість проведення дослідження. 



 
 

28 
 

Вартість матеріального збитку (У), завданого власнику КТЗ, 
визначають такою, що дорівнює ринковій вартості КТЗ зі строком 
експлуатації як на момент пошкодження, за наявності однієї з таких 
умов: 

а) на дату визначення матеріального збитку вартість 
відновлювального ремонту КТЗ не менша за його ринкову 
вартість 

                                              
СС

вр


,                                                             
де Свр – вартість відновлювального ремонту, грн; 
 С – ринкова вартість КТЗ, грн. 

б) у разі виконання нижченаведеної нерівності (7.2), розрахованої 
для значення коефіцієнта фізичного зносу (Ез) КТЗ на момент 
пошкодження, та за умови, що Свр ≤ С, 

                                
  СВТВЕССС Зсмр  1

,                                   
де Ср – вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн; 
См – вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн; 
Сс – вартість нових запасних частин, грн; 
ВТВ – величина втрати товарної вартості; 

в) якщо неможливо відновити КТЗ відповідно до технічних вимог 
виробника. 
Умови, зазначені у п. 7 а)-б) цього пункту, втілюють принцип 

економічної доцільності відновлювального ремонту КТЗ. 
Вартість матеріального збитку внаслідок пошкодження номерних 

позначень складників, що підлягають обліку в передбачений 
законодавством спосіб (включаючи й ідентифікаційний номер), але 
відчуження КТЗ при цьому не суперечить законодавству, визначають як 
різницю між вартістю КТЗ з непошкодженими та пошкодженими 
номерними складниками на дату оцінки. Вартість КТЗ з 
непошкодженими та пошкодженими номерними складниками, що 
підлягають обліку, визначають згідно з вимогами Методики 
товарознавчої експертизи. 

В інших випадках вартість матеріального збитку визначають як 
суму вартості ремонтно-відновлювальних робіт, матеріалів, запасних 
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частин з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу та 
величини ВТВ за формулою 

                          
  ВТВЕСССУ

Зсмр
 1

.                                        
До розміру матеріального збитку, що підлягає експертному 

розрахунку, не включають витрати власника КТЗ, пов'язані з 
транспортуванням, зберіганням КТЗ, оплатою експертних досліджень, 
поштовими витратами, з викликом сторін для технічного огляду КТЗ. 

 Величину ВТВ нараховують у разі потреби проведення 
ремонтних робіт з відновлення пошкоджених складових частин усіх 
типів КТЗ. 

Величину ВТВ КТЗ не нараховують: 
а) якщо строк експлуатації легкових автомобілів перевищує 5 років 

для КТЗ виробництва країн СНД, 7 років – для інших КТЗ; 
б) якщо легкові автомобілі експлуатуються в інтенсивному режимі, а 

строк експлуатації перевищує: 
2,5 року – для КТЗ виробництва країн СНД; 
3,5 року – для інших КТЗ; 
в) якщо строк експлуатації вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та 

автобусів перевищує 3 роки для КТЗ виробництва країн СНД та 4 
роки – для інших КТЗ; 

г) якщо строк експлуатації мототехніки перевищує 5 років; 
ґ) у разі заміни кузова до оцінюваних пошкоджень (за виключенням 

кузова вантажного КТЗ, встановленого на рамі за кабіною); 
д) якщо КТЗ раніше піддавався відновлювальному ремонту, або був 

аварійно пошкоджений (крім пошкодження складників, які не 
потребують пофарбування та не погіршують зовнішній вигляд 
КТЗ), або має корозійні пошкодження; 

е) якщо КТЗ був виданий громадянинові безкоштовно через органи 
соціального захисту населення (крім випадків, коли нарахування 
ВТВ здійснюють за завданням особи або органу, які призначили 
експертизу); 

є) якщо КТЗ або його кузовні складники раніше піддавалися 
пофарбуванню (повному, зовнішньому, частковому, «плямою з 
переходом»). 
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Не обумовлює необхідність розрахунку ВТВ наявність 
нижченаведених пошкоджень, отриманих внаслідок досліджуваної 
події, та не обумовлює відмову від розрахунку ВТВ наявність таких 
пошкоджень до досліджуваної події: 

а) експлуатаційних пошкоджень ЛФП, визначених в частині другий п. 
3.12 цієї Методики, та (або) поодинокого експлуатаційного 
пошкодження ЛФП на складових оперення кузова (кабіни) у 
вигляді сколювання чи рисок; 

б) поодинокого експлуатаційного пошкодження оперення кузова 
(кабіни) у вигляді простої деформації без порушення ЛФП 
площею не більше 0,25 дм2; 

в) пошкоджень, що призводять до заміни окремих складників, які не 
потребують пофарбування та не погіршують зовнішній вигляд КТЗ 
(скло, фари, бампери непофарбовані, декоративні накладки, 
пневматичні шини, зовнішня і внутрішня фурнітура тощо). Якщо, 
крім зазначених складників, пошкоджені складові частини 
кузова, рами, кабіни або деталі оперення – крила на болтах, 
капот, двері, кришка багажника, то розрахунок величини ВТВ 
повинен враховувати усі пошкодження складників у комплекс. 
«вартість відновлювального ремонту»: грошові витрати, 

необхідні для відновлення пошкодженого, розукомплектованого КТЗ. 
Вартість відновлювального ремонту визначають за формулою 

                                         смрвр
СССC 

,                                        (7.4) 
Вартість ремонтно-відновлювальних робіт Ср :  

                                              TPр
CTPС 

.                                          (7.5) 
де ТР – трудомісткість ремонту, нормо-години; 
СТР – вартість нормо-години ремонтно-відновлювальних робіт, грн. 

У разі документального підтвердження відновлення КТЗ чи його 
складової частини на підприємстві виконавця ремонту певної моделі 
КТЗ вартість ремонтно-відновлювальних робіт розраховують, виходячи 
з вартості однієї нормо-години ремонтних робіт цього підприємства. 

Прийнята до розрахунку вартість однієї нормо-години ремонтно-
відновлювальних робіт не повинна бути більша ніж відповідна вартість 
в авторизованого виконавця ремонту певної моделі КТЗ в регіоні. 
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 www.nise.com.ua 
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Наші контакти: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,  21,  

корпус 3, офіс 7 
 

Тел.: (044) 581-30-80, 581-30-77, 581-30-90 
Моб. (050) 360-16-82 (067) 5555 222 

Факс (044) 581-30-55* 
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