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Згідно визначеного коду за УКТЗЕД в подальшому будуть встановлені 

методи тарифного [3] та нетарифного регулювання експорту об’єктів 

дослідження. А отримане класифікаційне рішення буде використано, під час 

заповнення граф 31 (Вантажні місця та опис товару) та 33 (Код товару) митної 

декларації. 

Перелік посилань 

1. Офіційний сайт публічного акціонерного товариства «Харківський 

плитковий завод» [Електронний ресурс] : Режим доступу: 

http://www.plitka.kharkov.ua. – Назва з екрана 

2. УКТЗЕД 2014 [Електронний ресурс] / Програмный комплекс MD-

Office. Програма «МDExplorer». – Режим доступу : електронний читальний зал 

ПУЕТ. – Назва з екрана.  

3. Митний тариф України : Закон України, Тариф редакція від 01.01.2016 

р. № 2371-III [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал Верховна Рада 

України. Нормативно-правова база України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584б-18. – Назва з екрана.  

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ 

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВИХ ТА ПОЗАСУДОВИХ 

ЕКСПЕРТИЗ 

 

Н. В. Омельченко, 

завідувач кафедри експертизи та митної справи, к.т.н., професор 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», Україна, м. Полтава; 

Н. В. Ткаченко,  

заступник генерального директора ДП «Полтавастандартметрологія» із 

стандартизації та оцінки відповідності 

Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний центр 

стандартизації, метрології та сертифікації», Україна, м. Полтава; 

А. С. Браїлко,  

доцент кафедри експертизи та митної справи, к.т.н. 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», Україна, м. Полтава 

 

Товару як головному об’єкту товарознавчої науки притаманні чотири 

основоположні характеристики: асортиментна, якісна, кількісна та вартісна. Ці 

характеристики забезпечують повноцінну реалізацію реальних потреб людини і 

якщо ці потреби не задовольняються, товар з різних причин не здатен 

виконувати свої функції, виникає потреба у вирішенні проблемних питань 

пов’язаних із цим товаром. Вирішення проблемних питань забезпечується 

проведенням судових, досудових та позасудових експертиз. І якщо перші три 
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характеристики безперечно вважаються суто товарознавчими, то четверта 

фактично виведена поза зону професійної діяльності товарознавців.  

В практичній діяльності НДЦ «Незалежна експертиза» вирішуються 

багато проблемних питань пов’язаних з асортиментною, якісною та кількісною 

характеристиками досліджуваних товарів. Разом з тим, все частіше у 

замовників експертизи виникає потреба у визначенні вартості досліджуваного 

товару. 

Саме тому особливого значення сьогодні набуває розробка методичних 

підходів до визначення вартості товарів в рамках здійснення експертизи 

конкретного виду. Проблеми, що виникають при оцінюванні вартості товарів 

різного призначення стосуються майже усіх етапів його життєвого циклу. Це 

обумовлено тим, що методологічні питання оцінювання вартості товарів 

залишилися поза увагою товарознавчої науки.  

Відсутність чіткого розмежування нормативно-правового забезпечення 

судових, досудових та позасудових експертиз зумовлює потребу в аналізі 

існуючих методичних підходів та нормативно-законодавчого забезпечення 

здійснення оцінки вартості товару під час проведення цих експертиз. 

У судових експертизах визначенням вартості майнових об’єктів 

(рухомого та нерухомого майна), згідно чинного законодавства займаються 

оцінювачі. У своїй діяльності оцінювачі керуються основними законодавчими 

та нормативними документами, зокрема: Законом України «Про судову 

експертизу», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та оціночну 

діяльність в України», Національними стандартами: №1 «Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав», № 2 «Оцінка нерухомого майна», № 3 «Оцінка 

цілісних майнових комплексів», № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної 

власності» тощо. На основі цих документів розробляються відповідні методики, 

які стосуються машин та обладнання, колісних транспортних засобів, основних 

фондів тощо. Для здійснення вартісної оцінки зазвичай використовують 

стандартні методи оцінки: затратний, порівняльний та дохідний.  

Визначення вартості у досудових та позасудових експертизах потребує 

відповідного нормативно-правового та методичного забезпечення. Призначення 

експертизи – це отримання комплексної оцінки зібраної інформації щодо 

встановлення часу, місця та інших обставин виникнення проблем з товаром, 

дослідження технології виробництва товарів, під час якої формуються їх 

споживні властивості, умов їх зберігання, транспортування, реалізації та 

використання, що можуть змінювати споживні властивості цих товарів. 

Необхідність дотримання при проведенні експертизи принципів об’єктивності, 

компетентності, незалежності, системного підходу зумовлюють потребу у 

спеціалізованих підходах щодо виявлення дефектів, за допомогою яких 

товарознавець-експерт може правильно визначити вартість наданого на 

експертне дослідження виробу.  

Найбільш ефективним є використання під час оцінки вартості товарів при 
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проведенні експертизи принципів корисності, попиту, пропозиції тощо, з 

урахуванням підходів щодо використання ринкової вартості або неринкових 

видів вартості при оцінці різних груп товарів. Потребують розроблення 

методичні підходи до визначення вартості з урахуванням обставин виникнення 

проблем з товаром, обсягу спеціальних знань товарознавця - експерта, 

характером досліджуваних товарів, зразків і документів, які відображають 

відомості про товари та обрану товарознавцем-експертом методику 

дослідження. При цьому особливого значення набуває розуміння та урахування 

тісної взаємодії основоположних характеристик товару: асортиментної, якісної 

та кількісної. Особлива увага повинна приділятися необхідності використання 

знань товарознавців-експертів стосовно сучасних класифікацій, оскільки саме із 

визначення групи товару, до якої належить об’єкт дослідження, починається 

виконання експертизи. При проведенні експертних досліджень, зокрема 

непродовольчих товарів, у товарознавця-експерта виникає потреба у визначенні 

групи та виду товару на основі аналізу класифікаційних ознак, які визначають 

призначення, типорозмір, сферу використання, умови користування виробами 

тощо, що забезпечує проведення повноцінної ідентифікації об’єкта. Розуміння 

сутності, поняття виду та принципів ідентифікації товарів дозволяє 

товарознавцю-експерту встановити джерело походження товару, комплектність 

та повноцінно класифікувати досліджуваний об’єкт. Ідентифікація, яка є 

початковим етапом оцінної діяльності в експертних дослідженнях повинна 

мати характер комплексної оцінки, при якій найбільшу значущість мають 

типові показники і такі, які важко сфальсифікувати.  

Дослідження якості товару напряму прив’язана до отримання науково-

обґрунтованих і достовірних результатів і правильності оцінки його вартості та 

включає оцінку товару за показниками функціональності, ергономічності, 

безпеки, надійність, тощо, які обумовлюють загальні вимоги до товару, що 

допускається до використання споживачами. Виділивши споживні властивості 

та врахувавши вимоги нормативних документів товарознавець-експерт вибирає 

методи для їхнього вивчення та розпочинає безпосереднє дослідження якості 

товару. Оцінивши отримані результати, товарознавець-експерт може 

використати їх для визначення вартості досліджуваного товару. Кількісна 

характеристика будь-якого товару напряму пов’язана із його вартістю, а тому 

безперечно впливатиме на результат такої оцінки. 

Слід враховувати, що визначення вартості непродовольчих товарів має 

свої особливості, оскільки термін використання цих товарів, як правило, є 

значним; на експертне дослідження можуть надходити товари минулих років, 

зняті з виробництва; нестандартні, низької якості, товари, що були у 

використанні, термін придатності яких минув, морально застарілих, тощо. 

Особливої уваги заслуговують методичні підходи до оцінки вартості імпортних 

товарів. При цьому оцінка вартості товарів має проводитись із дотриманням 

загальних вимог до методики проведення незалежної оцінки товару і 
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здійснювати її за стадіями, які включають: підготовчий етап; пошук 

інформаційних джерел; вибір методичних підходів та методів оцінки; обробку 

зібраної інформації та оформлення отриманих результатів для включення їх до 

висновку експерта. 

За результатами практичної діяльності НДЦ «Незалежна експертиза» 

можна констатувати потребу у розробленні алгоритмів розрахунку вартості 

досліджуваних товарів із розгорнутою характеристикою кожного етапу та 

рекомендацій щодо їх реалізації. При цьому особливого значення набувають 

розробка та застосування оригінальних підходів та методик щодо визначення 

вартості товару з урахуванням всебічного дослідження основоположних 

характеристик товару, що знаходяться тільки в компетенції товарознавців-

експертів. 

На нашу думку доцільно приділити належну увагу системному підходу до 

вивчення основоположних характеристик товару (асортиментної, якісної та 

кількісної) в контексті їх взаємозв’язку із вартісною характеристикою, 

посилити фахову підготовку товарознавців-експертів у сфері оцінювальної 

діяльності, що забезпечить розширення можливостей та підвищення 

ефективності проведення досудових та позасудових експертиз товарів. 

Підвищення ефективності товарознавчих експертних досліджень 

обумовлюється своєчасним засвоєнням товарознавцями-експертами досягнень 

науково-технічного прогресу; вмінням і високопрофесійним використанням 

знань у своїй професійній діяльності. Все це може забезпечити систематизацію 

отриманої інформації, скоротить трудомісткість та часові витрати при 

проведенні експертиз, підвищить результативність досліджень і ефективність 

вирішення експертних завдань, розширить можливості товарознавчої 

експертизи.  

 

ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ МЕТАЛЕВОЇ СКУЛЬПТУРИ В ЕКСПОЗИЦІЇ 

ПОЛТАВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ (ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ) 

ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРОШЕНКО, ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ 

 

А. М. Тимошенко, 

завідуюча відділом науково-масової та виставкової роботи 

Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка,  

Україна, м. Полтава 

 

Ознайомлення, з наступним поетапним вивченням, майбутніх 

товарознавців-експертів з колекцією Полтавського художнього музею (галереї 

мистецтв) імені М. О. Ярошенка (далі по тексту – ПХМ ГМ ім. М. Ярошенка) є 

обов’язковим для професійної компететності товарознавців-експертів ПУЕТ. 

Поскільки завжди є актуальною експертиза культурних цінностей, то перше 
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