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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 1 

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНОЇ ТА ОЦІНОЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ МИТНИЦІ 

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Н. О. Бикадорова 

старший викладач кафедри технологій виробництва і професійної освіти  

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ; 

А. А. Бєлозьоров 

аспірант 

Ірландський національний університет, Мейнот,  

м. Кілдаре, Республіка Ірландія 

 

Луганська митниця Державної фіскальної служби України є 

територіальним органом Державної фіскальної служби України, який 

підпорядковується Державній фіскальній службі України (далі по тексту – ДФС 

України). Вона забезпечує реалізацію повноважень ДФС України у зоні своєї 

діяльності. Основними завданням Луганської митниці ДФС України є: 

забезпечення реалізації політики у сфері державної митної справи та боротьби з 

правопорушеннями під час застосування митного законодавства, здійснення в 

межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та 

державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів.  

Усі підрозділи Луганської митниці ДФС України, крім митних постів, 

знаходяться безпосередньо у м. Старобільськ. Діяльність Луганської митниця 

ДФС України є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації (за винятком 

інформації, доступ до якої обмежується законодавством) в офіційних 

друкованих виданнях, на офіційному веб-порталі ДФС України, публікацій у 

засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, 

інтерв’ю, виступів керівництва митниці будь-яким іншим способом. Інформація 

про діяльність митниці надається громадянам, юридичним особам, об’єднанням 

громадян без статусу юридичної особи, представникам засобів масової 

інформації відповідно до чинного законодавства.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 

№346 з 1 серпня 2016 року на митниці працює «єдине вікно». Механізм 

«єдиного вікна» забезпечує взаємодію митниць, всіх контролюючих органів і 

підприємств під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, 

ветеринарно-санітарного, фіто санітарного, екологічного, радіологічного та 

інших видів державного контролю при переміщенні товарів через митний 
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кордон України у єдиній електронній системі. Така взаємодія спрощує для 

учасників ЗЕД умови подання документів для проведення відповідних видів 

контролю та дозволяє мінімізувати участь посадових осіб у здійсненні 

державного контролю товарів.  

Митниці завершують митне оформлення в залежності від результатів 

державного виду контролю товарів, відображених в інформаційній системі. Це 

створює сприятливі умови для розвитку бізнесу та боротьби з корупцією та 

відповідає світовій практиці, рекомендаціям міжнародних організацій [1–3]. 

Аналіз діяльності Луганської митниці ДФС України у 2019 році показує, 

що за досить короткий час відбулося її становлення. Створено централізовану 

структуру з чіткою вертикальною системою управління. Діяльність Луганської 

митниці ДФС України розвивається відповідно чинного в Україні 

законодавства й нормативно-правової бази митної справи. 

Водночас Луганська митниця ДФС України не позбавлена ряду недоліків, 

основними з яких у 2019 році можна вважати: малопотужність матеріально-

технічної бази, недосконалість системи інформаційного забезпечення 

оперативно-службової діяльності та низький рівень процесів управління, 

недостатня уніфікація митних технологій та процедур, спадання темпів роботи 

із суб’єктами ЗЕД [1].  

Сучасні умови економічного регулювання України, для яких характерні 

нова політика залучення інвестицій, структурна перебудова господарської та 

зовнішньоекономічної діяльності, подальший розвиток ринкових відносин, 

інтеграція в міжнародні торгові та митні організації, ставлять перед Луганської 

митниці ДФС України (як і для митної служби України в цілому) цілий ряд 

завдань, які потрібно успішно виконати.  

Через це необхідна модернізація Луганської митниці ДФС України, 

приведення її у відповідність з цілями та завданнями зовнішньої і внутрішньої 

політики України. Отже, визначимо основні вектори модернізації для 

Луганської митниці ДФС України в контексті Концепції модернізації митної 

служби України [4]. 

У 2019 році повністю запущено сервіс «Пульс» ДФС України. Який 

приймає звернення фізичних та юридичних осіб щодо неправомірних дій або 

бездіяльності, можливих корупційних правопорушень у сфері службової 

діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС 

України та її територіальних органів. 

При оцінюванні виконання економічної функції Луганської митниці ДФС 

України основним критерієм має стати не кількість стягнутих платежів, а 

повнота їх сплати, а при оцінюванні правоохоронної функції Луганської митниці 

ДФС України – не кількість заведених справ про контрабанду та порушення 

митних правил, а недопущення незафіксованих випадків митних правопорушень. 

Функція Луганської митниці ДФС України щодо сприяння діяльності суб’єктів 

ЗЕД має бути забезпечена ієрархією функціональних підрозділів. 
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Одна з головних передумов, закладена в Концепцію модернізації 

діяльності митної служби України, – ефективний механізм управління 

діяльністю митної служби, який базується на чіткому розподілі функцій, 

повноважень і відповідальності між складовими Луганської митниці ДФС 

України та їх персоналом. Функціональний підхід до дослідження Луганської 

митниці ДФС України передбачає вивчення рівня узгодженості і ступеня 

корекції між цілями, завданнями та функціями митної системи, з одного боку, 

та її організаційною структурою управління – з іншого. При цьому важливо 

з’ясовувати, як елементи організаційної структури управління поєднуються з 

рівнями ієрархії Луганської митниці ДФС України. 
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ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ У МИТНОМУ КОНТРОЛІ 

КОНЬЯКІВ 

 

О. І. Гирка 

доцент кафедри товарознавства, технологій і 

 управління якістю харчових продуктів, к. т. н, доцент; 

М. П. Бодак  

доцент кафедри товарознавства, технологій і 

 управління якістю харчових продуктів, к. т. н, доцент; 

К. П. Гавриляк 

магістр 

Львівський торговельно-економічний університет, Україна, м. Львів 

 

Виробництво коньяку демонструє негативну динаміку, починаючи з 2014 

року. У 2017 році спостерігалося зростання на 1,4 % у зв’язку з уповільненням 

темпів девальвації, однак в першому півріччі 2018 року обсяги виробництва 

скоротилися в порівнянні аналогічним періодом минулого року.  
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Структура експорту коньячної продукції змінилася у зв’язку з 

обмеженням торгівлі з Росією, на яку в 2013 році припадало 83 % експорту. 

Зараз українські виробники докладають зусиль для пошуку нових ринків збуту. 

Основними імпортерами коньяку в Україні в 2017 році були Грузія, Словаччина 

і Молдова. 

У зв’язку з падінням купівельної спроможності населення, зростає 

популярність недорогої продукції вітчизняного виробництва. У 2017 році 58% 

продукції на ринку представлено коньяком українського виробництва, тобто 

спостерігається тенденція до переорієнтування українських споживачів коньяку 

на нижчий ціновий сегмент.  

Підвищення цін на алкогольну продукцію призводить до розвитку 

тіньового ринку, який за оцінками експертів складає 50–70 %.  

Більше половини алкогольних напоїв, що реалізуються через торговельну 

мережу, не відповідають вимогам щодо якості та безпеки продукції. За останні 

кілька років позиції виробників нелегального алкоголю на вітчизняному ринку 

посилилися. У першу чергу на це впливає державне регулювання мінімальних 

цін на спирт і алкогольну продукцію, яке обмежує конкуренцію на ринку і 

скорочує випуск коньячної продукції легальними виробниками. Тільки за 

останній рік законослухняні виробники алкоголю втратили близько п’ятої 

частини українського ринку. 

В Україні ціна алкоголю суттєво залежить від податкової політики, 

зокрема від акцизів. Ставки акцизного податку на спирт, пиво та алкогольні 

напої не збільшено, крім планового вирівнювання пільгової ставки на коньяк до 

ставки на інші спиртові дистиляти (загальне збільшення на 12%). 

Коньячний спирт є підакцизним товаром, тому під час імпорту 

сплачується акцизний податок. Платником акцизу є суб’єкт господарювання, 

який ввозить підакцизні товари на митну територію України. 

Починаючи з 26.02.2015, з товарів, що ввозяться на митну територію 

України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих 

товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю стягується 

додатковий імпортний збір. Для товарів, що класифікуються у товарних групах 

1−24 згідно з УКТЗЕД (у т. ч. для коньячного спирту, код УКТ ЗЕД 

2208206200) додатковий імпортний збір за ставкою складає 10%. 

Одним із негативних факторів, за рахунок яких йде здешевлення 

продукції, є недотриманням багатьма суб’єктами господарювання державних 

стандартів і технічних умов виробництва алкогольних напоїв, порушення 

санітарних, пожежних та екологічних норм. 

Це значною мірою пояснюється прорахунками в системі ліцензування 

діяльності у сфері виробництва і обігу алкогольних напоїв. Зокрема, на сьогодні 

на виробництво спирту видано більш як 80 ліцензій, алкогольних напоїв – 400, 

на оптову торгівлю цією продукцією – 900, а роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями – понад 96 тис. ліцензій. У той же час кількість підприємств, що мають 
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відповідні умови для здійснення такої діяльності, є в 2–4 рази меншою, ніж 

видано ліцензій. Тільки незначна частина підприємств має належні умови для 

здійснення експорту/імпорту алкогольних напоїв. Все це сприяє надходженню 

на ринок неякісних алкогольних виробів, виробництву і збуту фальсифікату [1]. 

Згідно Закону України № 481 ст. 12 встановлено, що виробництво 

алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового 

ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного 

дистиляту спиртового і зернового дистиляту. Використання інших видів спирту 

для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється. 

Таким чином, Законом чітко визначені спирти, які можуть використовуватися у 

виробництві алкогольних напоїв (коньяків України). 

Виробництво ординарних коньяків України передбачає використання 

імпортних коньячних спиртів згідно КД У 00011050-15.91.10-5:2009, 

затверджені Міністерством аграрної політики України від 19 листопада 2009 

року. Якість імпортованих коньячних спиртів має відповідати вимогам 

Технічних вимог, а згідно з ДСТУ 2163-93 «Виноробство. Терміни та 

визначення», п. 134, вони можуть мати назву «Eau-de-vie- de vin», або «Brandy 

spirit», «Cognac spirit», «Eau-de-vie d'alambic», в залежності від вимог 

законодавства країни-імпортера [2]. 

Для коньячного спирту в посудинах місткістю більше 2 літрів визначено 

код УКТ ЗЕД 2208206200, і встановлено повну специфічну ставку мита в 

розмірі 3,5 євро за 1 літр 100% спирту. 

Про необхідність посилення боротьби з незаконним обігом підакцизних 

товарів говорять давно і переконливо. І це, передусім, викликано незаперечною 

актуальністю питання. У перспективі стан коньячної галузі буде залежати від 

успішності боротьби з нелегальними виробниками і пошуку нових каналів 

експорту. 
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Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, 

складні тенденції в реалізації методів і засобів державного регулювання в 

економіці, обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного 

асортименту та якості товарів. 

Важливе значення для торгівельного підприємства має продаж якісних 

товарів. В основу якості продукції закладений досвід споживача, накопичений 

їм при експлуатації виробу або користуванні послугою. Деякі вітчизняні 

фахівці якість продукції називають дзеркалом науково-технічного прогресу. 

Якість продукції – це дзеркало роботи підприємства і в цьому дзеркалі 

об’єктивно відбивається рівень застосовуваної техніки, технології та 

управління. 

Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на 

ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та 

продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із 

сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу [1]. 

Якість продукції не тільки технічна, товарознавча, але і найважливіша 

економічна категорія, вона тісно пов’язана з споживною вартістю. Якщо 

споживна вартість – це корисність товару взагалі, то якість продукції – це 

ступінь прояву споживчої вартості в конкурентних умовах її використання. 

Якість не тільки нерозривно пов’язана з споживною вартістю, але і невіддільна 

від неї, однак нетотожна їй. Якість одна, або одночасно кілька властивостей 

споживної вартості, пов’язаних із задоволенням суспільних потреб. Якість 

характеризує ступінь суспільної корисності споживної вартості, міру 

придатності для задоволення конкретної потреби. Якість продукції як 

економічна категорія, тісно пов’язана і в значній мірі формує такі економічні 

показники роботи підприємства, як собівартість, ціна, прибуток, 

рентабельність. 

Якісні товари – це сукупність властивостей товарів, які обумовлюють її 

придатність задовольнити певні потреби відповідно до призначення [2]. 

Важливе значення, серед покупців іграшок, займають споживчі переваги 

щодо гігієнічності, нешкідливості. Значне місце при реалізації іграшок займає 

асортимент. Асортимент – набір товарів, який формується за певними ознаками 
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і задовольняє різноманітний попит та індивідуальні потреби споживача [1]. 

Підробки не перевіряються санітарними службами, тому і можуть містити 

в великих кількостях фенол, кадмій, цинк, свинець, формальдегід, ртуть. 

Вдихання або потрапляння в організм цих хімічних елементів негативно 

позначається на роботі нирок, печінки, шлунково-кишкового тракту, дихальних 

шляхів; призводять до проблем з ендокринною, репродуктивною, нервовою, 

імунною системами.  

Неякісні товари (небезпечні) – товари, які не відповідають вимогам 

чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів 

стосовно відповідних видів товарів щодо їх споживчих властивостей [3]. 

Експерти товарознавці повинні відрізняти справжню іграшку від 

підробки. Оригінальні іграшки підлягають оцінюванню, підробка ні. 

Оригінал (від лат. originalis) – вихідний об’єкт, зразок з якого роблять 

копію [2]. 

Іграшки можна класифікувати як: клас – споживчі непродовольчі товари, 

підклас – культурно-побутові товари, група – іграшки і ялинкові прикраси, 

підгрупа – для дітей ясельного віку (до 3 років) / для дітей дошкільного віку 

(від 3 до 6 років) / і для дітей шкільного віку (від 6 до 14 років), вид – 

розвиваючі початкові руху і сприйняття / знайомлять дітей з предметами і 

образами навколишнього світу / сприяють розумовому розвитку / знайомлять 

дітей з трудовими процесами і розвиваючі початкові трудові навички / 

сприяють художньому і музичному розвитку дітей / знайомлять дітей з 

елементами науки і техніки / сприяють фізичному розвитку / розвиваючі 

життєрадісність і почуття гумору. 

Вартість – еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній 

сумі грошей [1]. 

Компанія Mattel (бренди: Cars, Hot Wheels, Disney) використовує систему 

UPC (Universal Product Code – універсальний код товару), як стандарт штрих-

коду США. Mattel – американська мультинаціональна компанія, що 

спеціалізується на виробництві іграшок. Заснована в 1945 році в місті Ель – 

Сегундо, Каліфорнія, штат Каліфорнія [3]. На рисунку 1 видно код виробника 

завжди однаковий – 46775. Це код Mattel. 

 
Рисунок 1– Код виробника Mattel 
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Виробляються оригінальні іграшки Mattel, Hasbro дійсно в Китаї або 

Індонезії, з цілком зрозумілих причин – дешева робоча сила. Проте, на всіх 

етапах виробництва і упаковки – контроль якості вже за стандартами США і 

головне, країну-виробника (тобто Китай або Індонезію) вказують на упаковці 

(рис. 2), в підробках досить часто можна зустріти: made in USA/EU (вироблено 

в США/Євросоюзі). Це неможливо – виробничих потужностей в цих країнах 

просто немає! 

 
Рисунок 2 – Країна-виробник оригінальних іграшок 

 

Одним з основних відмінностей оригінальних іграшок компаній США – 

Mattel, Hasbro, Disney є наявність дрібних деталей в самій іграшці. Розглянемо 

на прикладі машинок HotWheels. На перший погляд може здатися, що підробка 

не гірша за оригінал, проте відмінностей більш ніж достатньо. Перш за все 

різниця в упаковці (рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Лицьова сторона пакування машинок HotWheels (справа 

оригінал, зліва підробка) 
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Рисунок 4 – Зворотня сторона пакування машинок HotWheels (справа 

оригінал, зліва підробка) 

 

Виявлена різниця у масі – оригінальна машинка Hot Wheels помітно 

важча своєї копії. Колеса у оригінальної машинки прикріплені належним 

чином, не бовтаються, не деренчать і, не дивлячись, на безліч нелегких 

випробувань все також міцно тримаються на місці.  

На маркуванні кожної оригінальної Hot Wheels вказана модель, логотип 

Hot Wheels, рік випуску із зазначенням компанії Mattel і країна-виробник – 

Малайзія (рис. 5, 6). Підробка всіх цих написів не має (рис. 5, 7). 

 

 
Рисунок 5 – Співставлення машинок Hot Wheels (справа оригінал, зліва 

підробка) 
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Рисунок 6 – Оригінальне маркування машинки Hot Wheels 

 
Рисунок 7 – Відсутність реквізитів маркування на підробці машинки Hot 

Wheels 

Оригінал Hot Wheels відрізняється увагою до найдрібніших деталей: 

ручки на дверцятах, вихлопна труба; у оригіналу Hot Wheels відмінно підігнані 

деталі (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Зовнішній вигляд машинок Hot Wheels (справа оригінал, 

зліва підробка) 

Моделі Hot Wheels створюють понад 50 професійних дизайнерів з усього 

світу, серед яких дизайнери реальних авто. При розробці базових машинок 

враховуються креслення справжніх автомобілів. 

Компанія Mattel має дозвіл на відтворення моделей машин Ford Motor 

Company, Chrysler Motors, General Motors, А такі гіганти, как Ferrari, Toyota і 

Mazda мають ліцензійну угоду з Hot Wheels, яке також дає право на 

відтворення копій машин цих марок з повною точністю. 
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Попит на іграшки випереджає пропозиції, цим користуються виробники 

підробок і продавці. Виробники не претендують на справжні іграшки, вони 

роблять свої менш якісні іграшки, наближають упаковку більш-менш схожу на 

оригінальну і злегка змінюють назву іграшки. А ось продавці, знаючи що мало 

інформації про відмінні риси оригінальної іграшки від підробленої, часто 

підсовують низькоякісний китайський дублікат. 

Виробник – суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє 

про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на 

замовлення, розміщуючи на товарі та на упаковці чи супровідних документах, 

що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім’я), 

торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта 

господарювання; або імпортує товар [8]. 

Оскільки вартість оригінальних іграшок перебільшує вартість підробки в 

4 – 5 разів, потрібно враховувати усі вище перечисленні факти. 

Таким чином при дослідженні іграшок експертам товарознавцям потрібно 

звертати увагу на такі основні моменти: бренд іграшки, штрих код, країну 

виробника іграшки, упаковку, масу іграшки, якість дрібних деталей, 

маркування, рік випуску, зовнішній вигляд іграшки. 
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Полімерний плівковий матеріал у системі бар’єрного упакування виконує 

подвійну роль. Передусім полімерні плівки зберігають упакований виріб від 

впливу зовнішнього агресивного середовища, а разом з тим сприяють 

збереженню мікроклімату всередині упакування, створеного консерваційними 

засобами, що призначені забезпечити захист упакованого виробу від корозії під 

час його транспортування і зберігання. Полімерні плівкові матеріали під час 

усього періоду експлуатації пакування піддаються впливу зовнішніх факторів, 

що призводить до зміни їх властивостей 1, 2. 

Модифікуючі додатки (наповнювачі, інгібітори процесів різної 

направленості дії, пластифікатори, барвники, технологічні інгредієнти тощо) 

покращують експлуатаційні характеристики полімерних плівок, виявляючи свій 

часовий специфічний вплив на перебіг процесів старіння. 

Для плівок LDPE-плівках додавання таких модифікаторів, як амінні 

інгібітори газової корозії металів, приводить до збільшення кристалічності 

структури матриці. Дослідженнями проникності полімерних інгібованих 

матеріалів встановлено, що введення до складу плівки модифікуючих 

компонентів понижує величини показників початкової паропроникності на 10–

15%, порівняно з плівками без вмісту інгібітора.  

При старінні інгібованих плівок пакувального призначення протягом 1 – 

2 років проходить прискорене кристалоутворення у полімерній матриці, що 

сприяє відносному зменшенню паропроникності. Однак, деструкційні процеси, 

які активізуються на 3 – 4 році на межі розділу «аморфна – кристалічна фаза», 

приводять до зростання дефектності матриці і, відповідно, паропроникності.  

Встановлено збільшення кількості дрібнокристалічних утворень у 

модифікованих плівках при використанні інгібіторів на основі амінів, що, 

можливо, зумовлено зростанням кількості коротколанцюгових відгалужень при 

загальному збільшенні ступеня кристалічності полімерної матриці 3. 

Модифікація полімерних плівок інгібіторами корозії приводить до більш 

активних перетворень надмолекулярної структури і супроводжується змінами 

морфології поверхні. Збільшення об’єму кристалічної фази (що характерно для 

інгібованих покриттів) приводить до зростання границі розділу аморфна-
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кристалічна фаза, яка характеризується великою дефектністю та високою 

схильністю до окиснення, що особливо активізується при старінні. Тому при 

тривалій експлуатації навіть в закритих складських приміщеннях деструкція в 

інгібованих покриттях стає доволі помітною і може значно переважати 

аналогічні руйнівні процеси в немодифікованих покриттях. 

Характерною особливістю будови поверхні поліетиленової плівки з 

додатками пластифікатора є наявність одиночних вкраплень у полімерну 

матрицю, які, в залежності від кількості пластифікатора в матриці та режимів 

екструзії, виявляються у вигляді округлених та кулеподібних структур, що 

підпадають під процеси коалесценції, утворюючи конгломерати, нашарування 

та колонії, які закріплюються на дефектах поверхні.  

Старіння поліетиленових плівок у складських умовах протягом 5 років 

суттєво не впливало на величину показника паропроникності, проте після цього 

терміну паропроникність лінійно зростає до величин 0,15 – 0,17 мг/м
2
с на 6 

році та 0,17 – 0,2 мг/м
2
с на 7–8 році складування. 

На 5 році показники паропроникності неінгібованої та інгібованої 2 ваг. 

% НДА плівок зрівнюються, а в разі подальшого старіння – показник 

паропроникності інгібованої плівки різко зростають, що свідчить про 

активізацію деструкційних процесів у матеріалі. Збільшення вмісту інгібітора в 

полімерній матриці до 10 ваг. % зумовлює більш раннє прискорення процесів 

руйнування плівки та зростання показника паропроникності. 

Показники паропроникності інгібованих матеріалів, які підлягали 

старінню у складських умовах протягом 10 років, зростають значно 

інтенсивніше порівняно з неінгібованими полімерними плівками. Можна 

припустити, що при відкритому складуванні продукції зміни структури та 

властивостей модифікованих покрить значно інтенсивніші, оскільки 

накладаються процеси фотоокиснювальної деструкції, вимивання інгібітора та 

розрив полімерних ланок.  

Таким чином, незначні концентрації додатків мають суттєвий вплив на 

структуру та дифузійні характеристики полімерних плівкових матеріалів, що 

особливо проявляється при тривалій експлуатації покриттів. Додавання 

пластифікаторів до складу полімерного покриття приводять до стабілізації 

показників паропроникності при старінні. 
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Самоцвіти – найпотужніші на землі координатори вібраційної енергії [1]. 

Століттями їх успішно використовували для пробудження прихованого 

потенціалу людини та її зцілення. В своєму прояві магія коштовних каменів 

мабуть найбільш приваблива та різноманітна. Безсумнівним залишається світ 

природи навколо нас, що є безмежним та мінливим, як і розуміння його 

кожною окремою людиною. Межа між бажаним і дійсним проходить через 

можливість довести лікувальні властивості каменів за допомогою розробки 

науково обґрунтованої методики їх оцінки. 

Літотерапія (або лікування мінералами та каменями) поки що не має в 

своїй основі чітких наукових доказів, але у світі існує безліч її послідовників. 

Як можна підтвердити або спростувати переконання про те, що кожен камінь 

має певні лікувальні властивості і здатний впливати на емоційний та фізичний 

стан людини, а також на її свідомість. Нині під літотерапією розуміють, в 

першу чергу, психотерапевтичний вплив каменів на організм людини, про що 

було відомо ще в стародавні часи. Найбільших результатів в цій галузі досягли 

тибетські лами. Ці монахи постійно використовують в лікувальній практиці 

понад 100 мінералів, і за відгуками їх пацієнтів – виліковують близько 400 

хвороб. Також майстерними знавцями славляться китайські літотерапевти, які 

використовують камені для підвищення життєвої сили, вирівнювання 

внутрішньої енергетики людини і зняття фізичних болів [2].  

Індійські йоги широко застосовують натуральні камені для створення 

свого роду аури і щитів, огороджуючи людину від негативних полів і 

випромінювань. Сьогодні досить багато кваліфікованих медиків та 

професіоналів у сфері мінералогії, анітрохи не сумніваються в цілющих 

властивостях природнього каміння. Лікувальні властивості мінералів були 

дискредитовані в деяких країнах Європи та в Радянському Союзі, але в 

багатьох країнах Сходу та Південно-Східної Азії вони завжди 

використовувались людиною для лікування, захисту, поліпшення якості життя.  

Сьогодні завдяки великій зацікавленості у позитивному впливі каменів на 

людину – попит на літотерапію зростає. А тому потреба у розробці комплексної 

оцінки лікувальних властивостей каменів з використанням накопиченого 

досвіду науковців та сучасних методів досліджень набуває особливого 

значення. На чому ж базуються лікувальні властивості каменів. Це можна 

пояснити наступним: особливостями хімічного складу та кристалічної 

структури; наявністю власного електромагнітного поля; кольоровими 

трансформаціями. 
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Мікроелементи, як і електромагнітне поле, є невід’ємною частиною 

мінералів, що формувалися в земній корі протягом багатьох млн років. 

Оскільки в сучасній медицині в лікувальних цілях використовують 

електромагнітне поле, а до складу багатьох препаратів входять мікроелементи, 

то якоїсь особливої магії в цьому немає. І лікувальні властивості каменів з цих 

позицій достатньо легко пояснити.  

Мінерали – це природні хімічні сполуки певної структури. В них 

містяться хімічні елементи в різних кількостях і різних сполуках. Вони по 

різному розміщуються в кристалічній решітці і тому вони всі різні за 

оптичними, механічними, електричними, магнітними та іншими властивостями, 

що робить світ мінералів нескінченно різноманітним. В той же час багато ліків, 

а також лікувальні грязі, мінеральні води у своїй основі або домішках містять 

одні й ті самі хімічні елементи, що містяться в мінералах. Саме цим більшість 

прихильників літотерапії і пояснюють застосування мінералів в якості 

лікувальних засобів. Крім того, вже доведено, що навколо кожного мінералу 

існує певне електромагнітне поле. Дозований вплив такого поля може 

призводити до змін на тонкому енергетичному рівні, подібно принципу дії 

гомеопатичного препарату. Це стимулює оновлення фізіологічних функцій та 

відновлює процеси в уражених органах та тканинах.  

Усі сучасні методики лікування коштовним камінням можна поділити на 

три головні напрямки: самоцвітна кольоротерапія, контактна літотерапія та 

енергетична кристалотерапія узагальнені в роботах Нестеровского В. А. [3].  

Самоцвітна кольоротерапія базується на впливі кольорового спектру і 

його оптичних явищ (інтерференції, дисперсії, дифракції, заломлення, відбиття, 

рефракції, розсіювання, поглинання тощо) на психофізичний стан здорового та 

ураженого організму. Зародження цього напрямку було в Індії. Усе тіло людини 

було поділене на чакри, яким відповідали певні кольори каменів. З фізичної 

точки зору самоцвітну терапію легко можна пояснити. Око людини перетворює 

електромагнітні хвильові поступальні рухи світла в кольори. Людина може 

бачити в межах спектрів семи основних – червоний, помаранчевий, жовтий, 

зелений, блакитний, синій, фіолетовий та безліч додаткових відтінків. Кольори, 

залежно від психоемоційного сприйняття поділяються на теплі та холодні, 

заспокійливі та збуджуючі, глибокі та поверхневі, радісні та пригнічуючи тощо. 

В основі контактної літотерапії закладені фізико-хімічні властивості 

мінералів. В першу чергу до цього відносяться невидимі електромагнітні 

випромінювання в діапазоні ультрафіолетових та інфрачервоних хвиль, 

електростатичне поле, магнетизм, елементний склад, а також невисока 

радіоактивна енергія, що дорівнює біологічному дозуванню людського 

організму. На сьогоднішній день ми не маємо інструментальної бази для 

вимірювання дозування та часу дії енергій на організм людини. А тому при 

контактній літотерапії необхідно знати абсолютні значення цих енергій і мати 

високу кваліфікацію оператора. Спеціаліст-оператор виступає з однієї сторони 
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як діагност, а з іншої – природнім датчиком. Літотерапевту необхідно із сотень 

варіантів абсолютних значень електромагнітних коливань мінералів вибрати 

одне, що співпадає з коливаннями ураженого органу. Особливе значення має 

кваліфікація літотерапевта при використанні ним слаборадіоактивних 

мінералів. До останніх відносяться такі мінерали, як флюорит, сердолік, чароїт 

та ін. Як приклад, можна привести застосування кременю в якості ефективного 

природного фільтра та активатора води. Цю породу застосовують також для 

підготовки води, призначеної для проведення бальнеологічних процедур та 

виготовлення лікарських препаратів. Настояну на кременії воду 

використовують в різних видах промислового харчового виробництва (пива, 

алкогольної продукції, крохмалю тощо) [4]. 

Кристалотерапія заснована на природній енергії кристалів і, як правило, є 

безконтактною. Потужна енергія, за думкою кристалотерапевтів, є не у всіх 

кристалів. Основними кристалами-лікарями є кварц та його різновиди, 

турмалін, топаз, берил, флюорит та ін. Встановити певну фізичну суть 

кристалотерапії вченим поки що не вдалося, але на нашу думку, вона лежить в 

площині кристалічної будови мінералів та особливостей розташування в 

кристалах оптичних осей. А тому дослідження впливу особливостей 

кристалічної будови окремих каменів на їх лікувальні властивості потребує 

наукового обґрунтування цього явища.  

Отже, для розробки науково обґрунтованої методики оцінки лікувальних 

властивостей каменів необхідно сформувати у відповідні бази даних 

накопичений науковий досвід, пов’язаний із дослідженням впливу на людину: 

кольорового спектру каменів і його оптичних явищ; невидимих 

електромагнітних випромінювань в діапазоні ультрафіолетових та 

інфрачервоних хвиль, електростатичних полів, магнетизму, елементного складу 

каменів, а також, в подальшому, особливостей кристалічної будови каменів, 

яким притаманні лікувальні властивості. Такі бази даних нададуть можливість 

узагальнити та структурувати наявний матеріал, з’ясувати технічні можливості 

сучасних методів для більш поглибленого вивчення ідентифікаційних ознак та 

характеристик різних каменів і забезпечити швидку та ефективну оцінку їх 

лікувальних властивостей за розробленим алгоритмом. 
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Відомо, що близько 90% об’єктів судової товарознавчої експертизи (далі 

по тексту – СТЕ) сьогодні складають товари народного споживання, а для 

вирішення одного з головних завдань СТЕ – визначення ринкової вартості 

об’єктів дослідження, кожен судовий експерт товарознавець щоденно 

використовує певні масиви потенційних об’єктів порівняння, зокрема, інтернет 

джерела оголошень про продаж товарів (OLX, «Бесплатка» та ін.). Аналіз 

змісту цих джерел показує, що зазначена у них ціна продажу товарів не є 

незмінною, остаточною, зокрема тому, що певна частка пропозицій у вказаних 

та інших джерелах зазначена з додатком «Договірна ціна», тобто – передбачає 

додаткові безпосередні переговори між покупцем і продавцем про ціну під час 

процесу купівлі-продажу. 

Також відомо, що переговори про ціну – одна з найбільш поширених 

форм переговорів у бізнесі, яка ще з часів виникнення товарного виробництва 

відома як торг, тобто, домовленість продавця і покупця про ціну під час 

купівлі-продажу, досягнення між ними домовленості на основі взаємних 

поступок, оскільки покупець хоче сплатити мінімальну ціну, не вказуючи 

максимальну, яку готовий сплатити, а продавець хоче отримати за свій товар 

максимальну ціну, не вказуючи мінімальну, за яку готовий цей товар продати. 

З іншого боку, Закон України «Про судову експертизу» зобов’язує 

судового експерта «провести повне дослідження і дати обґрунтований та 

об’єктивний письмовий висновок». Тому наукові дослідження, які сприяють 

повноті, обґрунтованості і об’єктивності висновку експерта (експертного 

дослідження), особливо актуальні. 

Вищеозначене дозволило нам окреслити логічний зв'язок у системі 

«ринок товарів – торг – висновок судового експерта»: торг – є об’єктивною 

складовою ринку товарів, а коригування на торг – є необхідною складовою 

об’єктивності висновку судового експерта товарознавця при визначенні 

ринкової вартості об’єктів дослідження.  
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На основі цього, в межах виконання наукових тем ВТГД Львівського 

НДЕКЦ МВС (Державні реєстраційні номери 0119U100139, 0119U103720) ми 

висунули гіпотезу про доцільність використання коригування на торг у 

практиці оціночної діяльності, яку здійснюють судові експерти товарознавці 

при визначенні ринкової вартості. Для обґрунтування висунутої гіпотези 

шляхом безпосереднього спілкування з продавцем кожного товару було 

досліджено (табл. 1) одну з сторінок OLX – товарну пропозицію за запитом 

«Взуття зимове жіноче на OLX купити» в межах пошуку «Вся Україна» станом 

на 05.11.2019.  

Таблиця 1. Результати дослідження на торг пропозиції товарів у рубриці 

«Взуття зимове жіноче на OLX купити» 
№ ЦС НОТ СВ РФТ № ЦС НОТ СВ РФТ 

1 500   50(10,0) 29 300   50(16,7) 

2 350  н 30(8,6) 30 650  н 50(7,7) 

3 450 +  40(8,9) 31 850 + н 50(5,9) 

4 450  н 50(11,1) 32 1300   200(15,4) 

5 1100  н 0 33 1700   100(5,9) 

6 1300  н 200(15,4) 34 1250  н 300(24,0) 

7 880   80(9,1) 35 800   0
2) 

8 600   100(16,7) 36 950   50(5,3) 

9 900   150(16,7) 37 550   50(9,1) 

10 200   23(11,5) 38 850   100(11,8) 

11 400   100(25,0)
1) 

39 750 +  50(6,7) 

12 500   30(6,0) 40 2700 +  300(11,1) 

13 700  н вз 41 300 +  50(16,7) 

14 400   вз 42 750   50(6,7) 

15 1700  н 100(5,9) 43 350   50(14,3) 

16 4150  н 5(0,1) 44 1100 +  150(13,6) 

17 550  н 50(9,1) 45 300   50(16,7) 

18 330   30(9,1) 46 600 + н 50(8,3) 

19 250   30(12,0) 47 1400  н 100(7,2) 

20 1000 +  100(10,0) 48 1000 +  100(10,0) 

21 600 +  вз 49 500  н 50(10,0) 

22 850   50(5,9) 50 300   50(16,7) 

23 550   0 51 1200   100(8,4) 

24 290   60(20,1) 52 300 + н 25(8,4) 

25 450   50(11,1) 53 700 +  50(7,1) 

26 1000 +  150(15,0) 54 2100  н 100(4,8) 

27 1850  н 50(2,7) 55 1800  н 100(5,6) 

28 485 +  85(17,6) Разом 14 18 81,4(10,9)
3) 

Примітки. У табл. 1 прийнято такі умовні позначення: ЦС – ціна на сайті, грн.; НОТ – 

наявність оголошення про торг; СВ – товарний стан («н»: взуття не було в експлуатації, 

нове); РФТ – результат фактичного торгу (після розмови з продавцем): зменшення ціни, 

грн. (%); вз – відсутній зв’язок з продавцем. 1 – взуття продане у день опитування (внесено 

завдаток); 2 – напередодні дня проведення дослідження (04.11.2019) ціна становила 1600 грн; 

3 – середнє арифметичне значення РТФ. 
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З даних табл. 1 видно, що об’єктом дослідження були 55 пропозицій 

взуття жіночого зимового (32,7% – взуття нове; 67,3% – уживане взуття) ціною 

від 200 грн (зразок 10) до 4150 грн (зразок 16). 

На першому етапі дослідження, без особистого спілкування з 

продавцями, було здійснено аналіз змісту усіх 55 пропозицій товарів на 

предмет наявності:  

а) інформації про те, що оголошена продавцем ціна «договірна» та про те, 

що у тексті оголошення є пропозиція продавця про торг; 

б) у тексті оголошення даних про товарний стан взуття (нове взуття чи 

таке, що було в експлуатації). Внаслідок такого аналізу було встановлено (табл. 

1), що майже кожен четвертий продавець (25,5%) вже у момент виставлення 

свого товару на ринок передбачив можливість домовлятись з потенційним 

покупцем про іншу ціну, ніж означена в оголошенні (тобто, торг передбачали 

5,5% продавців нового взуття (зразки 31, 46, 52) та 20,0% продавців взуття, яке 

було у використанні). 

На наступному етапі дослідження була проведена безпосередня 

телефонна розмова про можливість торгу з кожним продавцем взуття особисто 

(крім тих, з ким не було зв’язку – зразки 13, 14, 23). 

В результаті цього було підтверджено, що усі продавці, які у пропозиції 

взуття зазначили, що оголошена ними ціна «Договірна», передбачають 

(закладають у процес продажу) можливість торгу. Це стосується і дорогого 

(зразки 20, 26, 44, 48) і дешевого товару (зразки 3, 28, 52). Тому ми 

стверджуємо, що продавець взуття, який зазначив, що ціна його пропозиції 

договірна (зразок 21) і з яким не вдалось встановити зв’язок, також може бути 

зарахований до тих, хто здійснює торг. 

Крім цього, було встановлено, що з 53 продавців взуття лише двоє (зразки 

5, 23) відмовились зменшити оголошену ціну при умові купівлі пропонованого 

ними взуття. В результаті вияснення причин відмови від торгу було 

встановлено, що продавець зразка 5 торгує новим взуттям (продає 10 різних 

моделей взуття різних розмірів і приймає замовлення на його виготовлення) та 

відмовляється поступатись ціною через початок сезону, а продавець зразка 23 

уже двічі зменшував ціну і стверджує про ідеальний товарний стан 

пропонованого ним взуття у якому матеріалом верху вважає «справжню 

замшу» (тому ми вважаємо, що продавець зразка 23 на початковому етапі 

продажу також був схильний до торгу). 

Отже, торг охоплює 98,1% опитаних (94,6% від загальної кількості) 

продавців товарів у рубриці «Взуття зимове жіноче на OLX купити». Це 

достатньо переконливий аргумент, що дозволяє обґрунтувати висунення 

гіпотези про доцільність використання коригування на торг у практиці 

оціночної діяльності, яку здійснюють судові експерти товарознавці при 

визначенні ринкової вартості. 
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Задля об’єктивного, своєчасного та точного вирішення справи слідчим, 

прокурором чи суддею в кримінальних провадженнях, цивільних, 

адміністративних та господарських справах призначають спеціальні 

дослідження, зокрема, судову товарознавчу експертизу. Важливу увагу слід 

приділити упакуванню речових доказів, оскільки в більшості випадків, саме 

належне пакування та зберігання досліджуваних об’єктів, а також дослідження 

в короткі строки дають найточніший результат.  

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено дві 

стадії призначення судової товарознавчої експертизи:  

а) на стадії досудового розслідування; 

б) на стадії судового розгляду в суді першої інстанції [1]. 

До об’єктів товарознавчих експертиз можна віднести: продовольчі і 

непродовольчі товари, упаковку і тару, сировину і напівфабрикати, документи, 

в яких зазначаються найменування, артикул, сорт, комплектність товару або 

виробу, підприємство і країна-виробник, умови зберігання, транспортування і 

використання виробів. Товарознавчій експертизі підлягають також і об’єкти, які 

вже були у вжитку, що вибули з ужитку і навіть частини виробу [2, с. 132]. 

Експертне дослідження є процесуальною дією щодо збирання доказів 

слідчим в ході кримінального провадження, за допомогою залучення експерта 

як спеціаліста в конкретній галузі знань. 

До товарознавчих експертиз відносять: експертизу машин, обладнання, 

сировини та товарів народного споживання.  

Зважаючи на те, що в ході проведення судової товарознавчої експертизи 

експертами досліджуються речові докази, тому досить актуальним є питання 

правильності пакування та роботи з речовими доказами, що у тій чи іншій мірі 

залежить від осіб, які приймають участь у пакуванні та тих, які працюють у 

подальшому з даним матеріалом.  

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, 

які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі 

його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ 



Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності 

 34 

факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в 

тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, 

цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані 

юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення [1]. 

Приписами пункту 2 статті 100 КПК України [1] встановлено, що речовий 

доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, 

зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона 

кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, 

зобов’язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному 

провадженні.  

Спосіб упаковки повинен забезпечувати неможливість підміни або зміни 

вмісту без порушення її цілісності та схоронність вилучених (отриманих) 

речових доказів від пошкодження, псування, погіршення або втрати 

властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення. 

На речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані через 

громіздкість чи з інших причин, прикріплюється бирка у спосіб, що 

унеможливлює її зняття, зміну або пошкодження. На упаковці (бирці) 

проставляються підписи осіб, які брали участь у процесуальній дії та 

зазначається інформація про вміст упаковки, найменування проведеної 

процесуальної дії, дата її проведення та номер кримінального провадження. 

Документи, які є речовими доказами, повинні зберігатися вкладеними 

між чистими аркушами паперу в конвертах. На таких документах забороняється 

робити будь-які помітки, написи і перегинати їх. У разі наявності великої 

кількості документів вони складаються в окремий пакет. На конверті (пакеті) 

зазначається перелік документів, що вкладені в нього [3]. 

Продукти або промтовари, які були об’єктами злочинних дій або зберегли 

на собі сліди злочину, передаються для експертного дослідження повністю. 

Об’єкти дослідження надсилаються в експертну установу (експертові) в 

упаковці, яка забезпечує їх збереження, та засвідчуються особою у 

передбаченому законодавством порядку. Речові докази і порівняльні зразки 

упаковуються окремо. 

Для відібрання зразків орган, який призначив експертизу, може залучити 

спеціаліста. 

Коли об’єкт дослідження не може бути представлений експертові, 

експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об’єкта, його 

описами та іншими матеріалами, доданими до кримінального провадження в 

установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним 

підходам до проведення відповідних експертиз.  

Методичними рекомендаціями, наведено тільки два приклади пакування 

об’єктів (одяг, взуття), які в подальшому можуть стати об’єктами судово-

товарознавчої експертизи. Таким чином, можна зробити висновок, що діюче 

законодавство не дає чітких вказівок щодо пакування речових доказів, цим 
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питанням займаються безпосередньо експерти, працівники НДЕКЦ, як фахівці 

в певній галузі знань. 

Зважаючи на те, що зазвичай речові докази є основними доказами у 

провадженні, а експертне дослідження, має на меті встановлення обставин 

задля об’єктивного і правильного вирішення справи по суті, досліджувані 

об’єкти повинні збиратись, пакуватись, а також зберігатись у відповідних 

умовах.  

Виходячи з викладеного вище, вважаємо що діючими нормативно-

правовими актами не повністю врегульовані питання пакування речових 

доказів, тому, на нашу думку, доцільно було б розробити детальні інструкції, 

які б містили правила, за якими слід пакувати, транспортувати та зберігати 

речові докази, які в подальшому можуть бути об’єктами судової товарознавчої 

експертизи.  
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З повсякденної практики судової товарознавчої експертизи перед 

експертами цієї галузі останнім часом виникають проблемні питання щодо 

принципів оцінки та визначення вартості віконних блоків. А саме: 

а) які підходи та методи використовувати під час проведення 
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дослідження; 

б) які саме технічні документи/матеріали, що стосуються віконних блоків, 

є необхідними для складання висновку; 

в) чи є необхідністю залучення інших фахівців при проведенні 

дослідження та складання висновку? 

Як бачимо, ця тема є досить сучасною, цікавою, актуальною, і такою, що 

потребує вирішення. 

З метою з’ясування проблемних питань було проаналізовано нормативну 

базу з питань оцінки та державні стандарти України, вивчено поняття та 

термінологію, на базі яких в подальшому експертом обґрунтовується підхід та 

методи, які були використані під час проведення дослідження.  

Національний стандарт № 1 (далі по тексту – Стандарт) є обов’язковим 

для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав (далі по 

тексту – майно) суб’єктами оціночної діяльності, а також особами, які 

відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна. 

Знос (знецінення) – втрата вартості майна порівняно з вартістю нового 

майна.  

Вартість відтворення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат 

на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним 

об’єкту оцінки. 

Залишкова вартість заміщення (відтворення) – вартість заміщення 

(відтворення) об’єкта оцінки за вируванням усіх видів зносу.  

Залежно від обраних методичних підходів та методів оцінки оцінювач 

повинен зібрати та проаналізувати всі істотні відомості про об’єкт оцінки, 

відомості про технічні та інші характеристики, інформацію про стан ринку 

стосовно об’єкта оцінки та подібного майна, відомості про економічні 

характеристики об’єкта оцінки (прогнозовані та фактичні доходи і витрати від 

використання об’єкта оцінки, у тому числі від його найбільш ефективного 

використання та існуючого використання). 

Кожен віконний блок – це конструкція індивідуальна, метою 

виготовлення якої є задоволення потреб кожного окремо взятого споживача, з 

врахуванням його побажань. Тому віконний блок як об’єкт оцінки можна 

охарактеризувати як майно, що є спеціалізованим, тому що воно є унікальним, 

що обумовлене спеціальним призначенням, розміром, конструкційним складом 

тощо. Тому першочергово здійснюється ідентифікація віконного блоку із 

зазначенням назви профільної системи, лінійних розмірних характеристик, 

конструкцій склопакетів тощо. Характеристики блоку визначено переліком 

технічного паспорту виробника відповідно до ДСТУ [2]. Серед цих 

характеристик є такі, які не є можливим встановити за допомогою звичайного 

візуального огляду, такі як – індекс ізоляції повітряного шуму, опір вітровому 

навантаженню, приведений опір теплопередачі тощо, а лише лабораторним 

методом, із залученням фахівця з відповідної акредитованої лабораторії, в 
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спеціальних лабораторних умовах. Якщо результатом дослідження 

вищевказаної лабораторії є висновок, що досліджуваний віконний блок за 

своїми характеристиками та якісними показниками не відповідає вимогам 

стандартизації, подальше дослідження з визначенням по ньому вартості 

експертом-товарознавцем не проводиться. 

Якщо ж досліджуваний віконний блок повністю ідентифікований, та за 

своїми якісними показниками відповідає вимогам ДСТУ, та є придатним для 

використання за призначенням, наступним етапом є пошук цінової інформації. 

Через унікальність та індивідуальність конструкції віконного блоку не є 

доречним використовувати цінові пропозиції ринку продажу подібних виробів, 

які були у використанні. На думку доповідача, при визначенні вартості 

віконного блоку є доцільним застосувати витратний підхід та метод 

відтворення. Метод відтворення представляє собою калькуляцію витрат на 

виготовлення аналогічного нового майна. Калькуляція витрат на виготовлення 

аналогічного нового майна, проводиться на підставі запитів до відповідних 

підприємств, що за специфікою своєї роботи виготовляють аналогічну 

продукцію. 

Після отримання калькуляції витрат проводимо відрахування від цієї 

суми відсотку зносу, та отримуємо внаслідок цього залишкову вартості 

відтворення. Відсоток зносу визначаємо на підставі підпункту 12.1.3 

вищевказаного ДСТУ [2], згідно якого виробником надається гарантія на 

продукцію, загальним строком служби не менше 20 років. Ці роки експлуатації 

вважаємо такими, що відповідають 100% повного зносу по строкам 

експлуатації. 

Залишкова вартість заміщення (відтворення) відповідно до пункту 19 

Стандарту [1] належить до неринкових видів вартості. Але, в той же час, 

пунктом 22 вищевказаного Стандарту [1] зазначено: «якщо умови угод щодо 

спеціалізованого майна, для укладання яких проводиться оцінка, відповідають 

вимогам, що висуваються для визначення ринкової вартості, залишкова 

вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх ринковій вартості». 

Системний аналіз цього запитання в тій частині, що для калькуляції 

витрат на виготовлення аналогічного нового віконного блоку 

використовуються реальні ринкові ціни, дає підстави для висновку вважати, що 

в даному випадку залишкова вартість відтворення віконного блоку буде 

дорівнювати його ринковій вартості.  

Узагальнюючи наведене, підсумовуємо, що при визначенні вартості 

віконних блоків, судовому експерту з проведення товарознавчих експертиз 

необхідно здійснити наступні дії: 

а) ідентифікувати виріб за характеристиками, які визначені переліком 

технічного паспорту виробника віконного блоку. Характеристики, які не є 

можливим встановити за допомогою звичайного візуального огляду, 

визначається лабораторним методом, із залученням фахівця з відповідної 
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акредитованої лабораторії, в спеціальних лабораторних умовах. Якщо 

результатом дослідження вищевказаної лабораторії є висновок, що 

досліджуваний віконний блок за своїми характеристиками та якісними 

показниками не відповідає вимогам стандартизації, подальше дослідження з 

визначенням по ньому вартості експертом-товарознавцем не проводиться; 

б) здійснити офіційний пошук джерел цінової інформації для отримання 

калькуляції витрат на виготовлення аналогічного нового майна. Пошук 

проводиться на підставі запитів до відповідних підприємств, що за специфікою 

своєї роботи виготовляють аналогічну продукцію; 

в) застосувати метод відтворення із застосуванням коефіцієнту зносу, із 

розрахунку, що 100% повного зносу за строками експлуатації дорівнює 20 

рокам використання віконного блоку. Результатом застосування цього 

коефіцієнта є визначення залишкової вартості відтворення досліджуваного 

віконного блоку, яка прирівнюється до його ринкової вартості. 
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В діяльності експерта товарознавця велике значення має якісна фіксація 

об’єктів дослідження, оскільки вона відображає обґрунтованість висновку, а 

разом з тим і його правильність. На дослідження надходить велика кількість 

різноманітних об’єктів, від великогабаритних до дрібних, від нових до 

непридатних до подальшої експлуатації (машини, обладнання, сировина, 

техніка, ювелірні та хутрові вироби, продукти харчування, алкогольні напої 

тощо). Тому, експерту товарознавцю дуже важливо мати базу теоретичних та 
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практичних навичок, щоб в своїй діяльності орієнтуватися, які з 

вищезазначених методів та прийомів судової фотографії обрати. 

Судово-дослідницька фотографія – це система спеціальних методів, 

прийомів та засобів, що застосовуються для одержання нових фактів при 

проведенні судових експертиз. Судово-дослідницьку фотографію іноді 

називають експертною через те, що її методи і засоби застосовують експерти 

під час своїх досліджень [1, с. 84].  

Об’єктами судово-дослідницької фотографії є речові докази, які 

піддаються експертному дослідженню, порівняльні зразки та матеріали, що 

використовуються під час експертизи [1, с. 88]. 

Судово-дослідницька фотографія використовується в трьох основних 

цілях: для одержання фотографічним шляхом матеріалів для порівняльного 

дослідження, для проведення порівняльного дослідження об’єктів по 

фотозображенням, для виявлення невидимого (погановидимого) і розходжень 

деталей в об’єктах [2, с. 65].  

В судовій фотографії існують такі методи: панорамний, вимірювальний, 

макрозйомки, сигналетичний, репродукційний і стереоскопічний [2, с. 64].  

З метою наочності використання прийомів і методів судово-

дослідницької фотографії розглянемо декілька прикладів. На дослідження 

надійшли ювелірні вироби (каблучка, золотий ланцюг, браслет). Задача 

експерта товарознавця відобразити в ілюстративній таблиці до висновку 

експерта не тільки сам об’єкт дослідження, його форму, плетіння, стан (наявні 

пошкодження чи ні) плетіння, а й наявність на ньому державного пробірного 

клейма. Наявність дефектів виробу, або відсутність клейма впливає на висновок 

судового експерта. Тому при фотографуванні такого об’єкту дослідження 

найбільш доцільним є застосування детальної зйомки (загальний вигляд об’єкта 

дослідження), оскільки вона виявляє найважливіші типові особливості, що 

стосуються форми, розміру, взаємного розташування частин, структури об’єкту 

дослідження, а також макрозйомки (загальний вигляд плетіння та державного 

пробірного клейма), оскільки вона дозволяє одержати зображення дрібних 

об’ємних предметів в більш великому, ніж при звичайній зйомці масштабі. 

Також дані методи та прийоми зйомки можуть бути застосовані при 

дослідженні харчових продуктів та алкогольних напоїв (штрих-коди, терміни 

придатності, відповідність ГОСТ та ДСТУ), мобільних телефонів та іншої 

техніки в справному та пошкодженому стані (загальний вид, наявні 

пошкодження та інформаційні написи виробника: марка, модель). Тому як, при 

дослідженні великогабаритних об’єктів, наприклад, токарний верстат (який як 

правило знаходиться в цеху на місці скоєння злочину), доцільно буде 

застосовувати такі методи та прийоми: вимірювальний метод зйомки – дозволяє 

встановити справжні розміри об’єкту дослідження, прийом оглядової зйомки, 

дає змогу отримати загальний вид самого місця події (місця знаходження 

об’єкту), прийом вузлової зйомки – відображає загальний вигляд та стан 

токарного верстату, прийом детальної – дозволяє зафіксувати окремі частини та 
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інформативні написи на ньому.  

При надходженні об’єктів дослідження з пошкодженням або в 

непридатному для подальшого використанні стані важливу роль відіграє 

вимірювальний метод. Оскільки він дозволяє одержати знімки, які 

відображають справжній розмір пошкодження і найбільш розповсюдженим при 

цьому є фотографування з масштабною лінійкою. Наприклад, на дослідження 

експертам товарознавцям Харківського НДЕКЦ МВС України надано 

шкіргалантерейний виріб (жіноча сумка). На ній наявні фізичні пошкодження, 

що істотно впливають на споживчі властивості об’єкту дослідження, а саме 

відсутня нижня частина замку, по краям наявні пошкодження швів, на ручці 

наявні тріщини та опадання покриття лицьової поверхні, а також мається 

розірваність лівого боку перегородки накладного відділення об’єкта 

дослідження. Основне завдання експерта товарознавця за допомогою 

вимірювального методу відобразити дані пошкодження, та в ході проведення 

дослідження підібрати відповідний коригуючий коефіцієнт.  

В іншому випадку на дослідження надано мобільний телефон з 

пошкодженням екрану дисплею. За допомогою вимірювального методу 

фотографування з використанням масштабної лінійки ми можемо відобразити 

пошкодження на об’єкті дослідження. Важливе значення це має у тому 

випадку, якщо в запитанні, що поставлене перед експертом в ухвалі про 

призначення судової товарознавчої експертизи не міститься інформації про 

стан об’єкту дослідження на момент скоєння кримінального правопорушення. 

Відображення у ілюстративній таблиці до висновку експерта пошкоджень, 

дозволить експерту товарознавцю підібрати подібний об’єкт з відповідними 

пошкодженнями, провести оцінку з урахуванням цих пошкоджень та в повній 

мірі вирішити завдання, що поставлені перед ним. 

Зважаючи на вищевикладене, слід зауважити, що при проведенні судової 

товарознавчої експертизи для покращення наочності дослідження і вирішення 

питань, поставлених перед нею, слід використовувати наступні методи та 

прийоми судової фотографії, а саме: для зйомки дрібних деталей (ювелірних 

виробів, продуктів харчування, дрібної побутової техніки) доцільно 

використовувати детальну зйомку. При фотографуванні великогабаритних 

об’єктів використовується орієнтуюча (панорамний метод), вузлова та детальна 

фотозйомка. Також, при фотографуванні таких об’єктів не можна ігнорувати 

можливості сучасної техніки та новітніх технологій (використання 

квадрокоптерів при панорамній зйомці великих об’єктів). При фотозйомці 

об’єктів дослідження з пошкодженням слід застосовувати метод вимірювальної 

фотозйомки з використанням масштабної лінійки. 
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Вирішення питань судової товарознавчої експертизи, ускладнених з 

одного боку – відсутністю надходження речових доказів на дослідження, з 

іншого – додатковим залученням спеціалістів з відповідними знаннями для 

встановлення дійсного зносу деякого майна (спеціалізованого), стало 

можливим при використанні поняття «нормативного зносу».  

Нормативний знос – це розрахункова теоретична величина, яка 

ґрунтується на тому, що через певний час використання будь-який об’єкт 

дослідження погіршує свої якісні показники.  

За допомогою довідкової інформації, розроблених Київським та 

Харківським НДІСЕ, щодо втрати якості за один рік експлуатації [1, 2], якщо у 

наявності є інформація щодо повного строку експлуатації конкретного об’єкту 

дослідження, судовим експертом може бути визначений «нормативний знос» 

об’єкту дослідження. Але існує обмеження у використанні цих методичних 

рекомендацій, пов’язане з відсутністю всебічної довідкової інформації щодо 

втрати якості на певні групи товарів, неактуальність (не виключається факт 

застарілості цих даних). 

Альтернативним рішенням цієї проблеми є визначення «нормативного 

зносу» методом «строку життя об’єкту або служби», який передбачає наступне: 

для об’єкту дослідження, який не відпрацював свій нормативний строк служби, 

знос визначається як співвідношення фактичного терміну служби Тфакт, з його 

нормативним значенням Тс.с. (формула 1) [3, с. 64]. 

 Кіз = Тфакт./Тс.с. (1) 

«Нормативний строк служби» – це розрахований заводом-виробником 

період часу, протягом якого об’єкт повинен експлуатуватися без погіршення 

технічних параметрів [4, с. 60]. 

Слід розрізняти середній строк служби і нормативний строк служби. 

Нормативний строк служби не є середнім строком служби, але він може 

використовуватися в якості вихідної інформації для визначення середнього 

строку служби та інших статистичних параметрів, що характеризують 

довговічність майна. 

При визначенні «нормативного зносу» методом строку служби, необхідно 

враховувати факт того, що об’єкт дослідження, який відпрацював 

«нормативний строк служби», на практиці, не може мати 100 % знос і 

відповідно зниження вартості до нуля. Дійсний його стан в ідеальних умовах 
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(при можливості огляду) вирішується при залученні спеціалістів їх консультації 

або встановлюється по наявних середньостатистичних даних щодо 

прогнозованого строку доопрацювання до відмови певного майна. У випадках 

неможливості використати вищезазначене, вважаємо за можливе прийняття 

80% зносу, як максимального значення та показник аварійного стану, що також 

відображатиме остаточну 20% цінність об’єкту дослідження та ще не вичерпану 

корисність.  

Це допущення умовне та обумовлене тим, що товари, після закінчення 

заявленого виробником терміну служби, можуть і надалі функціонувати та 

використовуватись за призначенням. В таких випадках, товаровиробник вже не 

несе відповідальність за подальшу безпеку використання своєї товарної 

продукції. У багатьох випадках такі товари стають морально застарілими, 

втрачають підтримку виробника та не користуються попитом.  

Деякі приклади, які нами зібрані, зазначені в табл. 1. Необхідно 

зауважити, що наведені дані лише узагальнена середньостатистична 

інформація. Конкретна інформація щодо строку служби зазначена у 

гарантійному зобов’язанні або інструкції з експлуатації певного 

товаровиробника на відповідний вид товару та може відрізнятись від середніх 

показників.  

Таблиця 1 – Середні строки служби деяких товарів 
Найменування товару Строк 

служби 

(років) 

Мобільний телефон 3, 5 (Apple) 

Планшет, ноутбук, акустичні колонки, електронна книга, магнітола, 

автомагнітола, принтер, сканер, БФП, роутер, USB-flash, SSD, HDD, 

цифровий фотоапарат, електроінструмент, пилосос, радіотелефон, 

персональний комп’ютер, монітор, комп’ютерні комплектуючі 

5–7 

Мікрохвильова піч, витяжка кухонна, відеокамера, дзеркальний 

фотоапарат, телевізор, швейна машина 
7–10 

Холодильник, морозильна камера, кондиціонер, пральна машина, 

водонагрівач накопичувальний, піч, газова поверхня 
10 

Зварювальний напівавтомат 5–8 

Лічильник води крильчатий КВ-1,5  12 

Насоси БВ, БЦ 3 

Двигун електричний АИР, АИС Не менше 15 

Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати споживача про 

встановлений строк служби (строк придатності) товару або його частини, 

обов’язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх 

невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку [5].  

Деякі товаровиробники не вказують на свою продукцію строк служби. 

У таких випадках можливе використання інформації щодо середнього строку 

служби з сервісних центрів, ремонтних майстерень та з відгуків споживачів на 

подібні за призначенням та якістю товарів.  
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На підставі наведених вище обставин, вважаємо за доцільне 

впровадження в експертну практику методу використання середніх строків 

служби майна при проведенні судових товарознавчих експертиз.  
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Современный ассортимент потребительских товаров насчитывает десятки 

тысяч самых различных видов и разновидностей товаров. Систематизировать 

всё многообразие товаров, представленных на рынке, проанализировать 

широту, полноту, глубину, структуру представленного ассортимента, выявить 

покупательские предпочтения, провести мониторинг рынка, ассортиментную 

экспертизу помогает классификация.  

Ассортимент всех групп непродовольственных товаров не остается 

неизменным, он постоянно обновляется, совершенствуется, на рынке 

появляются новые виды данной группы товаров, их разновидности и 

классификация должна учитывать и отражать эти изменения. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
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Мыло – хорошо всем известный гигиенический продукт, без которого не 

обходится ни один человек. Современный ассортимент мыла очень широк и 

разнообразен. В последние годы активно развивается сектор жидкого мыла, 

растет его популярность. Вместе с тем, в настоящее время полной, подробной 

классификации ассортимента жидкого мыла нет. 

В соответствии с Общегосударственным Классификатором Республики 

Беларусь (ОК РБ 007-2012) [1] жидкое мыло входит в раздел 20 «Вещества 

химические и продукция химическая», группу 20.4 – «Мыло и средства 

моющие, чистящие и полирующие; парфюмерно-косметическая продукция».  

По ТН ВЭД ЕАЭС жидкое мыло относится к разделу VI “Продукция 

химической и связанных с ней отраслей промышленности», к 34-ой группе 

«Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства,…» 

[2]. 

В вышеприведенных видах классификации на последней ступени 

классификации жидкое мыло отнесено к прочим мылам в прочих формах, 

признаки его классификации не отражены. 

В ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. 

Общие технические условия» [3] отражены требования к внешнему виду, 

показателям pH, цвету, однородности, способности к образованию пены 

жидкого мыла. Группировки по важнейшим признакам классификации 

жидкого мыла не предусмотрено и этим документом. 

На основе изучения  различных видов классификаций жидкого мыла, 

имеющейся информации по ассортименту жидкого мыла [4, 5], представляется, 

классификация современного ассортимента жидкого мыла может быть 

представлена в следующем виде. 

По назначению жидкое мыло может быть туалетное (используется как 

косметическое средство – для очищения кожи и ухода за ней) и хозяйственное 

(применяется как средство бытовой химии – в качестве моющего средства). 

Состав жидкого хозяйственного мыла характеризуется, как правило, высоким 

содержанием поверхностно-активных веществ (ПАВ) и отсутствием 

увлажняющих либо защищающих ингредиентов; в туалетном мыле, напротив, 

количество ухаживающих компонентов может достигать пятнадцати-двадцати 

процентов от общей массы. 

Туалетное жидкое мыло чаще используется как мыло для рук, гель для 

душа, для ухода за детской кожей; как антибактериальное средство, кожный 

антисептик; выпускаются и универсальные средства (например, для рук и для 

посуды). 

По условиям использования: для домашнего быта и профессионального 

ухода (например, для медицинских учреждений, предприятий по производству 

продовольственных товаров и др.). 

По функциональному использованию оно представлено четырьмя 

основными видами: очищающее, увлажняющее, антибактериальное и 
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специальное. Если с очищающей функцией справляется большинство средств 

этой группы, присутсвующих на рынке, то для увлажнения они должны 

содержать биологически активные компоненты, помогающие коже сохранить 

свой гидро-липидный баланс (крем, витамины, эфирные масла). 

Антибактериальные свойства жидкого мыла обеспечиваются обогащением 

синтетическими или натуральными антисептиками – к примеру, триклозаном, 

экстрактами череды, календулы, эфирным маслом чайного дерева и 

прочими [4]. Специальное жидкое мыло представлено средствами для 

проблемной кожи, для интимной гигиены и др. 

Покупателям в широком ассортименте предлагается мыло жидкое 

детское, гипоаллергенное, витаминное, питательное, пенящееся, 

нейтрализующее запах, экологическое (биоразлагаемое), защитное, 

антицеллюлитное и др., отличающееся составом и потребительскими 

свойствами [5]. 

По происхождению жидкое мыло бывает органическим (его изготовляют 

преимущественно с использованием натуральных компонентов) и на основе 

синтетических ПАВ (среди них наиболее распространены лаурилсульфат 

натрия и лауретсульфат натрия).  

Изготовление натурального жидкого мыла – процесс недешевый. 

Органическое мыло можно найти в ассортименте многих марок, которые 

специализируются на натуральной косметике. Такие продукты 

преимущественно без отдушки, на основе экстрактов трав, с добавлением 

витаминов, меда, эфирных масел. Часто в составе встречаются косточки 

миндаля, абрикоса, которые обладают эффектом скрабирования, 

отшелушивают мертвые клетки с поверхности кожи и способствуют ее 

обновлению. 

По разновидности: мыло-гель (отличается прозрачностью); крем-мыло 

(содержит жиры, эмульгаторы и характеризуется определенными 

увлажняющими свойствами) и др. 

По стране производства: белорусское, российское, украинское и др. 

По структуре: жидкое и более густое, пенное. Жидкая консистенция мыла 

в основном обусловлена большим содержанием воды. Не всегда более густая 

консистенция – показатель более высокого качества жидкого мыла, т.к. 

зачастую в таком мыле содержится больше загустителя (поваренная соль). 

Пенная структура мыла позволяет существенно снизить его расход при 

применении. 

По аромату: без запаха и с ароматом (фруктовым, ягодным, травяным, 

цветочным, фантазийным и др.). Аромат мыла может быть легким, а может 

быть более ярко выраженным. Так, гипоаллергенное мыло не имеет в своем 

составе ароматизаторов и запах его практически неощутим. 

По цвету: бесцветное прозрачное, белое, белое перламутровое, цветное, 

цветное перламутровое и др. 
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По маркам: Fa, Palmolive, Dove, Бархатные ручки, Dettol, Liv Delano, Le 

Petit Marsaillais и др. 

По целевой аудитории: для взрослых, для женщин, для мужчин, для 

детей, для всей семьи и др. 

По типам кожи: для всех типов кожи, для сухой, нормальной, жирной, 

чувствительной. Мыло для сухой кожи – увлажняющее, восстанавливающее 

водный баланс; для жирной – с подсушивающим эффектом, избавляющее от 

прыщей и покраснений, контролирующее выделение кожного жира; для 

чувствительной кожи – с ценными питательными маслами. 

По материалу упаковки: полимерная, стеклянная и др. 

По виду упаковки: флаконы, бутылки, пакеты (в т.ч. дой-пак), канистры – 

различной формы, цвета, дизайна; герметичные одноразовые картриджи и др. 

Упаковка жидкого мыла в большинстве своем позволяет устранить контакт 

основной массы мыла с руками, что обусловливает индивидуальное 

применение и гигиеничность мыла. Наиболее удобной считается прозрачная 

упаковка, так как позволяет отслеживать расход моющего средства. 

По особенностям упаковки: жидкое мыло выпускается с дозатором и без 

него. Конструкция дозатора может быть разнообразной.  

Крышка с выдвигающимся дозатором push-pull (пуш-пул) для флаконов 

открывается поднятием колпачка с «носиком», который вращается на 360 

градусов, это облегчает перелив жидкостей и компонентов из флаконов 

большого объема. 

Флаконы типа airless (диспенсопак) имеют дозирующий клапан, 

препятствующий забросу компенсирующего воздуха внутрь флакона, 

обеспечивают более экономичную и точную дозировку моющих средств, 

гарантируют защиту мыла от бактериального загрязнения.  

Одноразовые дозирующие клапаны в картриджах также предотвращают 

перерасход мыла. 

Есть средства, которые продаются в комплекте с сенсорным дозатором, 

обеспечивающим удобство пользования, гигиеничность и надежность. 

Многие производители предлагают жидкое мыло одного и того же 

наименования в разных исполнениях: флаконах с дозатором и как сменный 

блок. Такие варианты, как правило, способствуют увеличению продажи 

продукции этой марки, так как позволяют потребителю сэкономить средства на 

покупке второго товара идентичного качества, но по меньшей цене: упаковка 

без дозатора стоит значительно дешевле. 

По объему упаковки: в основном от 0,25 до 5 л. У многих производителей 

существуют упаковки и меньшего объема. 

По комплектности: штучное мыло и в наборах (например, набор 

Palmolive: гель для душа, жидкое мыло, мочалка). 

Кроме того, жидкое мыло можно классифицировать по цене: изделия 

низкой, средней и высокой ценовой категории. Цена, в первую очередь, зависит 
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от производителя – отечественный ли это бренд либо зарубежная компания. 

Также на ценообразование влияет состав – если это обычное мыло с большим 

количеством соли и химических отдушек – оно будет не слишком дорогим. 

Органическое мыло относится к продуктам премиум-класса, так как 

производство из натуральных компонентов – достаточно дорогое. Самые 

распространенные марки натуральной косметической продукции Planeta 

Organica, Natura Siberica и др. 

Представляется, что разработанная классификация современного 

ассортимента жидкого мыла может служить основой ассортиментной 

экспертизы жидкого мыла, а также использована в образовательном процессе 

для ознакомления студентов товароведного направления подготовки с 

современным ассортиментом жидкого мыла. 
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Розвиток суспільства характеризується створенням правової держави. У 

країні здійснюються процес демократизації усіх сторін суспільного життя, який 
неможливий без зміцнення правопорядку і законності, забезпечення 
конституційних прав і свобод громадян. В останні роки відбулося різке 
погіршення кримінальної обстановки, яка оцінюється, як надзвичайно складна. 
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З розвитком суспільної свідомості та толерантності, гостро стало питання щодо 
відношення до тварин. На законодавчому рівні дуже важко довести провину 
людини за жорстоке поводження з тваринами, крім того, в методичній 
оціночній базі відсутні методики з визначення матеріальної шкоди, що 
спричинена власникам тварин [1]. 

Тваринництво виникло в глибокій старовині, коли людина почала 
приручати диких тварин, одомашнювати їх і використовувати для 
господарських потреб. Наполегливою і довгою працею людина змінила 
природу багатьох диких тварин і досягнула різкого підвищення їх 
продуктивності. На сучасному етапі тваринництво – це галузь сільського 
господарства, що займається розведенням сільськогосподарських тварин для 
виробництва тваринницьких продуктів. Галузями тваринництва є скотарство 
(молочне, молочно-м’ясне, м’ясне), свинарство, вівчарство, козівництво, 
конярство, птахівництво, рибництво, бджільництво, кролівництво та хутрове 
звірівництво, собаківництво [2]. 

Домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого 
історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також 
тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення 
естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають 
життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними 
морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі [3]. 

Домашні тварини – це тварини-компаньйони, які займають дозвілля, 
приносять задоволення і з якими можна спілкуватися, та які не перебувають у 
стані природної свободи. У цю групу тварин-компаньйонів входять: кішки, 
собаки, кролі декоративні, гризуни декоративні (криси, миші, хом’яки, морські 
свинки, білки, шиншили), рептилії декоративні (змії, ящірки, черепахи), птиці 
декоративні (папуги, канарки), риби декоративні, членистоногі (павуки) [1]. 

Останнім часом, усе частіше до експертних установ звертаються судово-
слідчі органи, інші організації та громадяни з питанням щодо оцінювання 
вартості домашніх тварин для визначення матеріальної шкоди, які реалізуються 
на ринку України за ринковими цінами, і підлягають товарознавчому 
оцінюванню (крадіжка, привласнення, відлов).  

Тому експертна оцінка домашніх тварин (худоби, птиці), тварин-
компаньйонів та інших живих тварин – об’єктів господарювання, проводиться у 
випадках: приватизації й іншого відчуження, передачі майна під заставу, в 
кримінальних справах про крадіжки, підрахунку збитків або розміру 
відшкодування у випадках, встановлених законом, в інших випадках за рішенням 
суду, або при суспільній потребі [2]. 

Домашні тварини щодо яких сформувався ринок з можливістю 
проведення незалежного адекватного маркетингу, та визначенню матеріальної 
шкоди, підлягають оцінюванню за комплексним підходом спеціалістами у 
галузі товарознавства та у галузі ветеринарії. В компетенцію судового експерта 
товарознавця не входить визначення фізичного, психічного стану тварини, 
родоводу, тощо. Дані дослідження належать до компетенції експертів-
ветеринарів. На даний час експерти-товарознавці розглядають можливість 
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проведення комплексних ветеринарних та товарознавчих досліджень[1].  
У дисципліні «Товарознавство» відсутні розділи товарних груп, де б 

значились такі товари, як тварини або домашні тварини, вивчається тільки 
продукція отримана завдяки тваринам, але з розвитком ринку й ринкових 
відносин саме ці товари набирають обертів з реалізації на ринку України та 
стають об’єктами судових експертиз і експертних товарознавчих 
досліджень [1].  

При оцінці вартості домашніх тварин, товарознавчі дослідження при 
визначенні ринкової вартості, проводяться, як за наявності об’єкта 
дослідження, так і при його відсутності, за вихідними даними з матеріалів 
справи щодо об’єкта дослідження [1] . 

Експертом використовуються такі вихідні дані: племінні документи, 
ветеринарні документи (ветеринарний паспорт) та договір передачі або купівлі-
продажу тварини, які підтверджують наявність у нього заявленої породи і рівня 
здоров’я. Ветеринарні документи – документи дозвільного характеру, до яких 
належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, 
ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на 
тварину, видані державними ветеринарними інспекторами або уповноваженими 
чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують 
ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів 
тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, 
патологічного матеріалу та кормів [4]. Тільки за наявності перелічених 
вихідних даних експерт-товарознавець може приступити до етапу оцінювання.  

Загальні вимоги, порядок, принципи, методичні підходи і методи оцінки, 
база оцінки та види вартості регламентовані Національним стандартом №1, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 року 
№1440 [5]. 

Укладанню договору на проведення оцінки майна передує вибір бази 
оцінки, який залежить від мети проведення оцінки, умов використання її 
результатів, особливостей майна і нормативних вимог. База оцінки – це комплекс 
методичних підходів, методів й оціночних процедур, що відповідають певному 
виду вартості майна. Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає 
ринковій вартості або неринковим видам вартості [2]. 

При визначенні ринкової вартості враховується найбільш ефективне 
використання об’єкта оцінки. За наявності необхідної інформації визначення 
ринкової вартості можливе із застосуванням усіх методичних підходів [2]. 

Перевагу при експертній оцінці домашніх тварин, надають таким 
методичним підходам, як порівняльний, витратний, дохідний. Застосування 
кожного з них, залежить від доцільності та мети оцінки об’єктів дослідження.  

Отже, судова експертна діяльність в галузі товарознавства при 
оцінюванні тварин (домашніх сільськогосподарських тварин, тварин-
компаньйонів), потребує кропіткої праці щодо пошуку єдиного методичного 
підходу з комплексного експертного оцінювання домашніх тварин, 
вдосконалення засобів ідентифікації об’єктів дослідження, співпраці зі 
спеціалістами у галузі ветеринарії, доцільності використання окремих 
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загальноприйнятих в судовому товарознавстві методичних підходів і методів 
при оцінюванні тварин в залежності від мети оцінки, що може суттєво 
вплинути на несення відповідальності за крадіжки тварин та жорстоке 
поводження з ними, та отримувати результати експертиз, які відповідатимуть 
принципам законності, об’єктивності і повноти досліджень.  
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Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Луцьк 
 

Хутряні вироби з’явилися у людства як захист тіла від низької 
температури. Хутро було мисливським промислом та ознакою багатства і 
певний час шкурки цінних видів звірів використовували як еквівалент 
грошей під час обміну, купівлі, збиранні податків, нагород.  

В Україні є мережа господарств, в яких вирощують норку, песця, лисицю, 
нутрію, кролів тощо. Асортимент хутряних виробів на світовому ринку 
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формується головним чином за рахунок продукції іноземних виробників. 
Споживачеві з кожним роком все складніше знайти товар відповідної якості, 
торговельні мережі включають в асортимент неякісні товари, найчастіше 
іноземного походження, але за доступної ціни вони є більш привабливими, ніж 
товари від вітчизняного виробника. 

Завдання товарознавчої експертизи хутряних товарів під час визначення 
їх ринкової вартості полягає у віднесенні товару до однієї з класифікаційних 
категорій, що прийняті у виробничо-торгівельній сфері, визначенні 
характеристик товару та зміни показників їх якості, установленні способу 
виробництва тощо. 

Асортимент готових хутряних виробів досить різноманітний і широкий. 
За цільовим призначенням хутряні вироби поділяють на верхній одяг, хутряні 
деталі для одягу з тканин і шкіри, головні убори, хутряну галантерею, побутові 
хутряні вироби, пластини і хутро. Відповідно до статево-вікової ознаки хутряні 
вироби бувають жіночі, чоловічі, дитячі та підліткові. Всередині статево-
вікових груп асортимент одягу розрізняється за розмірами, ростами, фасонами, 
видами виробів, видом хутра, конструкцією та обробкою волосяного покриву 
або шкірної тканини. 

Асортимент хутряних виробів, що виготовляються у промисловості, 
формується під впливом кліматичних умов, національних традицій, складу 
населення та його поділом за статтю і віком, а також під впливом коливань 
моди та стильової спрямованості [1]. 

Виготовлення виробів з хутра та формування їх споживних властивостей 
відбувається в процесі моделювання, конструювання, кушнірського 
та пошивного виробництва. Якість хутряних виробів визначається вимогами 
стандартів, де наведено регламентацію показників якості, їх числові значення, 
методи оцінки рівня якості хутрових виробів, правила сортування, визначення 
групи дефектів, вимоги до маркування, пакування, транспортування 
та зберігання. 

Визначення сорту хутряних напівфабрикатів полягає у визначенні якості 
хутра залежно від зрілості волосяного покриву, наявності дефектів, а також 
у визначенні кряжу, розміру та інших ознак, які помітно впливають на якість 
і ціну хутряної сировини. При сортуванні хутряні вироби поділяють за сортами, 
кольором, кряжами (породами), групами дефектів.  

Сорт – це сукупність товарних властивостей, притаманних шкуркам 
даного виду, добутих у певну пору року і які мають, у зв’язку з цим, приблизно 
однаковий ступінь зрілості волосяного покриву. Шкурки більшості видів 
тварин поділяють на три сорти. Деякі особливо цінні види шкурок (соболь, 
видра, кліткова норка, вихухоль, песець голубий, нутрія) поділяють на два 
сорти. Деякі недорогі види сировини, з метою спрощення їх сортування 
(ховрашок, піщаник), також поділяють на два сорти. 

На сорти не поділяються малоцінні весняні види звірів: кріт, ховрашки 
усіх видів, крім піщаника, хом’як, бурундук, сліпець, соня-вовчок, тушканчик, 
шкури лошат, ягнят, козенят, тюленів. 
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Перший сорт – це шкурки повноволосі, з густим волосяним покривом, 
з розвиненим покривним і пуховим волосом. Шкірна тканина без синяви, або 
з легкою синявою, тонка, щільна. Шкурки добувають взимку. 

Другий сорт – волосяний покрив шкурок менш повноволосий з недосить 
розвиненим покривним і пуховим волосом. Шкірна тканина має синявість, 
потовщена. В основному шкурки пізньоосінньої і ранньовесняної здобичі. 

Третій сорт, коли волосяний покрив ріденький і низький по усій площі, 
складається з коротких остьових і пухових волосин. Шкірна тканина має синій 
колір, потовщена.  

Шкурки 1-го сорту оцінюють як – 100%, 2-го сорту – 75-80% від шкурок 
1-го сорту, 3-го – 50% від шкурок 1-го сорту, 4-го – 25% від шкурок 1-го сорту. 

Залежно від ступеня впливу на товарну цінність шкурок розрізняють 
дефекти, що враховуються під час оцінювання властивостей шкурки і дефекти, 
що не враховуються, тобто які майже не впливають на цінність шкурок. До того 
ж у різних видів сировини одні й ті ж дефекти, залежно від їх впливу на якість 
шкурок, можуть враховуватися або не враховуватися. 

Залежно від обставин і часу утворення дефекти поділяють на прижиттєві 
та посмертні. Прижиттєві дефекти виникають в результаті линяння тварин, 
поганого годування і утримання, захворювань, механічних і хімічних 
пошкоджень. Посмертні виникають під час полювання, а також при забої, 
первинній обробці, при упакуванні, зберіганні й транспортуванні шкурок. 

До основних дефектів, що трапляються на сировині, відносять коросту 
(пошкодження шкірного і волосяного покривів внаслідок ураження шкури 
хворобою), болячки (пошкодження шкірного покриву в результаті захворювань 
або механічних травм), залисини (виникають не тільки внаслідок шкірних 
захворювань, а й в результаті прижиттєвих механічних пошкоджень), закуси 
(пошкодження шкірного і волосяного покривів у результаті укусів тварин), 
реп’ях (засмічення вовни овець), небажаний відтінок волосяного покриву, діри, 
лінійні підрізи з боку дерми глибиною більше 1/3 товщини шкірної тканини, 
порізи (лінійні розрізи шкірної тканини, що утворилися під час знімання або 
знежирювання шкурки), прирізи (шматки м’яса, жиру, сухожиль, залишених на 
шкурках під час знімання), прілість і теклість волоса (пошкодження ділянок 
шкурки мікробами з боку волосяного покриву шкірної тканини в результаті 
недбало проведеного консервування), ороговіння (жорстка шкірна тканина на 
окремих ділянках або по усій площі в результаті сушіння на сонці), пліснява, 
прілість, глибокі тріщини і надломи з боку епідермісу [2]. 

Вище наведено основні ознаки сортування більшості видів сировини, але 
деякі види поділяються за кольорами (лисиця червона, сріблясто-чорна, чорно-
бура, платинова, норка кліткова, нутрія та ін.) та групою сріблястості (лисиця 
чорно-бура, сріблясто-чорна, сріблясто-чорна біломорда). 

Всю хутряну сировину поділяють на дві групи:  
а) зимові види – шкури звірів, що не впадають у сплячку. До них 

відносять і хижаків, яких добувають цілий рік. Із зимових видів хутряної 
сировини найбільше промислове значення мають білки, видри, горностай, 
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зайці, куниці, лисиці, норки, кролі;  
б) весняні види – шкури звірів, що впадають у сплячку. До них відносять 

і шкури гризунів-шкідників сільського господарства. Особлива група хутряної 
сировини – овчини хутряні шубні, які заготовляють переважно восени або 
на початку зими. 

Норки бувають двох видів: європейська та американська. Шкурки норки 
поділяють на шкурки вільної та вольєрної норки. Шкурки вольєрної норки 
за кольором поділяють на групи: екстра – волосяний покрив чорний або майже 
чорний, пуховий волос темно-сірий з блакитним відтінком, перша – волосяний 
покрив темно-коричневий або коричневий, пуховий волос темно-сірий, біла – 
волосяний покрив і пуховий волос білі, паламіно – волосяний покрив бежевого 
або світло-бежевого кольору, топаз – волосяний покрив світло-коричневий 
з блакитним відтінком. 

Сировина для овчино-шубного виробництва відзначається дуже широким 
асортиментом у зв’язку з великою кількістю порід овець. Всі види такої 
сировини поділяють на каракулево-смушкову, мерлушкову групи та овчину 
хутряну: 

а) каракулево-смушкова, мерлушкова сировина являє собою шкури ягнят 
покриті первинним волосом з завитками або красивим хвилеподібним 
малюнком; 

б) каракульча – шкури ягнят-ембріонів (викидишів та випоротків за 10-12 
днів до нормального народження), волосяний покрив яких низький, блискучий, 
шовковистий з красивим муаристим малюнком;  

в) смушка – шкури новонароджених ягнят української смушково-
молочної породи овечок, волосяний покрив яких утворює пухкі завитки різної 
форми без певного малюнку;  

г) мерлушка – шкури ягнят у віці до 1 місяця; 
д) овчина хутряна – шкури напівдорослих або дорослих овечок.  
Виробники хутра для покращення естетичного виду вдаються 

до стрижки, щипки, фарбування. Зазвичай ці операції здійснюються для 
надання виробам певної ексклюзивності і неповторності. Існують 
недобросовісні виробники, які вдаються до цих операцій для підробки хутра. 
Дешеві і масові види хутряних виробів вони забарвлюють, імітуючи більш 
коштовні види хутра. Фарбування, стрижка, щипка якщо вони виконані 
правильно, ніяк не впливають на якість самого хутра, вони навіть здатні надати 
йому більш оригінальний зовнішній вигляд. Але при недотриманні стандартів, 
оброблені вироби в процесі експлуатації можуть линяти, сипатись та тьмяніти. 

Визначення рівня якості хутряного виробу пропонується проводити 
за наведеним нижче алгоритмом: 

а) перевірка якості шляхом зовнішнього огляду та обмірювання виробу на 
столі у розправленому вигляді; 

б) перевірка правильності підбору і розміщення шкурок по довжині, 
густоті, формі волосяного покриву та його забарвлення, товщини шкіряної 
тканини; 
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в) всі деталі верхньої частини виробу повинні виготовлятися із більш 

густоволосих і щільних шкурок, а нижня частина – із менш щільних і більш 

рідких за волоссям шкурок однакової сортності. Вставки і приставки повинні 

співпадати за якістю та кольором волосяного покриву з основною частиною 

шкурок, повинні бути непомітними зі сторони волосяного покриву; 

г) перевірити виріб на відповідність з сертифікатом якості та показники 

маркування; 

д) хутряний виріб має містити ярлик, на якому зазначено логотип 

підприємства-виробника, його адресу, розмір виробу, фасон, модель, вид 

напівфабрикату, групу дефектів, колір, сорт, артикул і дата випуску. Крім 

товарного ярлика, до виробів додають контрольний ярлик, на якому вказують 

розмір, вид хутра, група дефектів, дата виготовлення виробу [3, 4]. 

Застосування запропонованих методів дасть змогу доволі швидко 

визначити вид, якість і сортність хутра та готових хутряних виробів, 

встановити види дефектів, їх походження та вплив на якість виробу. 
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Керамічна плитка – будівельний матеріал, який впродовж багатьох 

тисячоліть використовується людством і в наш час не тільки не втрачає своєї 

популярності, а й продовжує вдосконалюватись з року в рік.  

Таку популярність керамічна плитка, як облицювальний матеріал 

отримала завдяки своїм властивостям. Плитка використовується, як для 
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обличкування стін та створення неповторних дизайнерських проектів, так і для 

настилання підлоги в різних приміщеннях, при цьому дизайнерський модерний 

фактор грає значну роль. 

Ринок керамічної плитки в Україні є досить перспективним і значною 

мірою залежить від обсягів житлового будівництва у країні. Упродовж останніх 

7 років ринок керамічної плитки в Україні характеризується негативною 

динамікою обсягів споживання. За період 2008-2015 рр. він скоротився на 

45,5% або на 27,4 млн м
2
. Разом з тим, керамічна плитка вітчизняного 

виробництва користується більшим попитом, ніж імпортна, а продукція 

українських виробників є конкурентоспроможною. Лідерами виробництва 

керамічної плитки в Україні є ТОВ «Атем», «Харківський плитковий завод», 

«Cersanit Invest» та ПрАТ «Інтеркерама», на яких припадає більше 90 % від 

загального обсягу виробленої плитки. За роки незалежності приватний бізнес 

фактично сформував повноцінну галузь виробництва керамічної плитки. 

Україна має великі запаси глин та каолінів придатних для виробництва 

керамічної плитки різного призначення. Україна поступово перестає бути 

виключно сировинним придатком для європейських виробників кераміки. 

Важливо також зазначити, що більше половини обсягу виробленої 

українськими підприємствами плитки експортується в різні країни, що 

покращує торговельний баланс держави. 

Об’єктом дослідження роботи є керамічна плитка різного призначення, 

виготовлена на новому українському підприємстві ТОВ «Епіцентр К», яке в 

2019 році почало працювати в тестовому режимі. Актуальність даної теми 

визначається перспективою зросту попиту та пропозиції, а відповідно і зросту 

вимог до керамічної плитки в усьому світі, а також постійному збільшенню 

об’ємів виробництва та появою на ринку України нових гравців. 

Відкриття сучасного виробництва керамічної плитки різного призначення 

в районі Калинівка Київської області під торговою маркою «Allore by Епіцентр 

К» поставило задачу визначення товарознавчих та економічних показників з 

яких складається її конкурентоспроможність.  

Продукція повинна відповідати, гармонізованими з Європейським 

Союзом, нормативно-технічним документам України.  

Сучасне виробництво керамічної плитки ТОВ «Епіцентр К» ґрунтується 

на використанні природних сировинних матеріалів – до них відносяться 

різноманітні види глини з додаванням кварцового піску, польових шпатів та 

інших додаткових компонентів. Використання європейських сучасних, 

інноваційних технологій та обладнання компанії «SAKMI» дозволяє виробляти 

в Україні продукцію європейського рівня. Асортимент керамічної плитки 

розробляються європейськими студіями дизайну. 

Наукові засади розвитку товарознавства керамічної плитки засновані на 

визначені її, як експлуатаційних та естетичних властивостей. 

Експлуатаційні властивості керамічної плитки представлені в 
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нормативно-технічній документації [1] вони є обов’язкові та не підлягають 

змінам.  

В свою чергу розвиток асортименту і як наслідок естетичних 

властивостей керамічної плитки підлягає постійним змінам та слідує сучасним 

дизайнерським вимогам та моді. 

Спостерігаються наступні сучасні тенденції в розвитку естетичних 

характеристик плитки: 

а) тенденція до збільшення формату. Фабрики представили нові формати 

колекцій з текстурою дерева і інші. Бренд тонкої великоформатної плитки 

«Coverlam» створює більш традиційні і зручні формати; 

б) імітація мармуру, дерева та каменю. Бренди воліють переважно 

натуральним кольорам, хоча і намагаються експериментувати, вводячи, 

наприклад, червоні прожилки в мармур; 

в) нові колекції монокольорові. Однотонна плитка знову стає 

затребуваною; 

д) дизайн малих форматів; популярна геометрія яскравих кольорів. Деякі 

бренди експериментують з золотими елементами в плитці. 

Тренди, мода та запит на різний асортимент, форму та розміри керамічної 

плитки формуються в таких країнах як Італія, Іспанія, Португалія. Одним з 

інструментів донесення інформації до виробників всього світу є виставки. 

Оцінка якості експлуатаційних властивостей керамічної плитки 

виробництва ТОВ «Епіцентр» проводилась на відповідність нормативно-

технічним документам [2]. Керамічна плитка мала правильну геометричну 

форму, точні розміри, чіткі кути та грані. Керамічна плитка не мала таких 

дефектів, як пропусків, напливів, пухирців. 

В свою чергу, оцінка асортименту та естетичних властивостей 

проводилась на відповідність еталонам, що прийняті на виробництві ТОВ 

«Епіцентр К» та є результатом спільної роботи з польським дизайнерським 

бюро. 

При потужній конкуренції на світовому ринку керамічної плитки, 

формування асортиментної політики можна вважати домінуючим елементом 

внутрішнього управління. Від правильності прийнятих рішень щодо 

формування асортиментної політики багато в чому залежить майбутнє 

функціонування і розвиток нового підприємства ТОВ «Епіцентр К». 
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Керамічний клінкер для обличкування фасадів та лицьову цеглу 

призначено використовувати для обличкування стін мало- і багатоповерхових 

будинків і котеджів, самонесучих стін багатоповерхових будівель та цоколів, а 

також при ремонті та реконструкції житлово-громадянських і промислових 

будинків та споруд [1, 2]. 

Тому, при проведенні порівняльного аналізу властивостей керамічного 

клінкеру та лицьової цегли ми вважали необхідним порівняти клінкер, 

спочатку, з товарозамінниками, що мають місце на ринку будівельних 

матеріалів та використовуються для обличкування фасадів будівель. 

Після того як вже зведені стіни будинку і накритий дах, приходить черга 

облицювання фасаду. Для цього можна використовувати різні матеріали з 

різними характеристиками та властивостями. 

У облицюванні будівель основних завдань два. Перше – захист від 

атмосферних впливів. Таких як ультрафіолетове випромінювання, волога, 

низькі і високі температури. Друге – краса фасаду. І якщо естетику можна 

оцінити просто глянувши на будинки, які вже облицьовані різними 

матеріалами, то технічні характеристики «на око» визначити неможливо. 

При порівнянні експлуатаційних властивостей керамічного клінкеру для 

обличкування фасадів та лицьової цегли встановлена їх значна різниця. Так 

міцність на стиск клінкерної цегли складає 350 кг/см
2
, а лицьової цегли – 

150 кг/см
2
; водопоглинання клінкерної цегли – 4%, лицьової відповідно – 12%, 

морозостійкість клінкерної цегли – 100 циклів, лицьової цегли – 50 циклів. 

Таким чином, довговічність керамічного клінкеру значно вище ніж 

довговічність лицьової керамічної цегли.  

В таблиці 1 приведено порівняння керамічного клінкеру з іншими 

матеріалами для обличкування фасадів. 
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Таблиця 1 – Порівняльні властивості товарозамінників керамічного 

клінкеру та лицьової цегли 
Найменування 

показників 

Штукатурка 

 

Гіперпресована 

цегла 

 

Лицьова 

цегла 

 

Клінкерна 

цегла 

 

Межа міцності на стиск, 

кг/см
2
 

– 250 125-250 350 

Морозостійкість, цикли 35-50 50 150 150 

Водопоглинання, % – 6,3 8–13 не більше 5 

Гарантія, роки 2-5 – – 100 

На відміну від лицьової керамічної цегли та фасадної штукатурки, 

клінкерна цегла має багаторазову перевагу в його довговічності і надійності. 

Довговічність є похідною від наступних показників: міцності, 

водопоглинання і морозостійкості. Фасад з клінкерної цегли не вимагає 

експлуатаційного обслуговування і не змінює свого первісного кольору 

Аналіз технічних та економічних показників, що характеризують 

товарозамінники показав наступне: 

а) найбільш бюджетним є використання штукатурки фасадної. Але 

гарантійний строк використання такої штукатурки від 2 до 5 років. Протягом 50 

років потрібно буде використати штукатурку додатково 10 разів. Таким чином 

кінцева ціна (на строк 50 років) складе 560 грн/м
2 
не враховуючи ціни робіт; 

б) найбільшим конкурентом керамічного клінкеру по асортименту – 

кольору, видам поверхні та розмірам є високоякісна гіперпресована цегла. Але 

ця цегла має ряд недоліків. По-перше, вона має велику вагу(біля 4 кг), тому її 

не можна використовувати в тому випадку, якщо небажане велике 

навантаження на фундамент. Крім цього, щільна гіперпресована цегла 

характеризується високим коєфіцієнтом теплопровідності (більше 

1,50 м/Вт х К), тому цей матеріал можна назвати «холодним».  

в) клінкерна цегла та гіперпресована цегла знаходяться в одному 

ціновому діапазоні. Якість, довговічність, асортимент та екологічність 

клінкерної цегли поза конкуренції (табл. 1). 

Компанія «КЕРАМЕЙЯ» – лідер по виробництву керамічного клінкеру, 

вводить ряд коефіцієнтів, призначених полегшити порівняння споживачами 

різних зразків фасадної цегли: 

а) оцінка довговічності EQ (everlastingquotient); 

б) індекс міцності на одиницю ціни DPI (Durability per Price Index); 

в) індекс ваги на одиницю ціни WPI (Weight per Price Index). 

Дані коефіцієнти допомагають порівняти характеристики, що впливають 

на довговічність матеріалу та справедливість цінової політики 

товаровиробників. 

Розглянемо особливості їх розуміння та застосування. Перше – оцінка 
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довговічності EQ (everlastingquotient) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Оцінка довговічності EQ (everlastingquotient) 

Оцінка довговічності EQ розраховується за наступними критеріями: 

а) міцність цегли – приймається за маркою міцності, що характеризується 

межею міцності на стиск (табл. 2). Міцність прямо впливає на водопоглинання 

та морозостійкість; 

б) водопоглинання – відсоток вологи, яку поглинає цегла, і прямо впливає 

на морозостійкість (оптимально 5, 6%); 

в) морозостійкість характеризує кількість циклів заморожування – 

розморожування цегли до її руйнування. 

Коефіцієнт EQ є порівняльним показником, який дає змогу об’єктивно 

порівняти різні зразки цегли між собою за якістю. 

Таблиця 2 – Результати оцінки довговічності для різних виробів 
Цегла КЛІНКЕРАМ від 

КЕРАМЕЙЯ  

Лицьова цегла 

(зразок 1) 

Лицьова цегла 

(зразок 2) 

Лицьова цегла 

(зразок 3) 

Оцінка 

довговічності EQ 

100% 56% 39% 36% 

Друге – індекс міцності на одиницю ціни DPI (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Індекс міцності на одиницю ціни DPI 

Індекс міцності на одиницю ціни DPI розраховується за наступними 

критеріями (табл. 3): міцність цегли – приймається за маркою міцності; ціна 1 

цеглини – прайсова ціна в гривнях за 1 цеглину. Індекс DPI характеризує 

справедливість ціни по відношенню до якості товару. 

Таблиця 3 – Результати оцінки індексу міцності на одиницю ціни DPI для 

різних виробів 
Цегла КЛІНКЕРАМ 

від КЕРАМЕЙЯ 

Лицьова цегла 

(зразок 1) 

Лицьова 

цегла (зразок 2) 

Лицьова 

цегла (зразок 3) 

Індекс міцності 

DPI 

85  

од. міцн./грн 

63 

од. міцн./грн 

49 

од. міцн./грн 

46 

од. міцн./грн 

Третє – індекс ваги на одиницю ціни WPI (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Індекс ваги на одиницю ціни WPI. 

Індекс ваги на одиницю ціни WPI розраховується за наступними 

критеріями (табл. 4.): вага 1 цеглини – показник, що характеризує питому вагу 

та порожнистість цегли, що у даному випадку є важливими показниками 

кількості сировини в товарі; ціна 1 цеглини – прайсова ціна в гривнях за 1 
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цеглину. Індекс WPI характеризує справедливість ціни по відношенню до ваги 

товару, як до головного показника кількості сировини. 

Таблиця 4 – Результати оцінки індексу ваги на одиницю ціни WPI для 

різних виробів 
Цегла КЛІНКЕРАМ 

від КЕРАМЕЙЯ 

Лицьова цегла 

(зразок 1) 

Лицьова 

цегла (зразок 2) 

Лицьова 

цегла (зразок 3) 

Індекс ваги WPI 0,780 кг/грн 0,630 кг/грн 0,690 кг/грн 0,840 кг/грн 

Впровадження розглянутих наукових товарознавчих підходів дозволяє 

визначити в якому сегменті ринку ефективно використання фасадних 

керамічних виробів. 
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Проблема потрапляння на український ринок фальсифікованих моторних 

олив на жаль не нова. Моторна олива створена для того щоб захищати деталі 

двигуна від зносу, забезпечувати злагоджену роботу механізмів. 

Співвідношення низької ціни і якості оливи може стати непрямою ознакою 

того, що продавці намагаються реалізувати контрафактну продукцію. Бажання 
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придбати мастильні матеріали за низькою ціною не завжди виправдано. Якщо 

оливу в торговельному підприємстві пропонують купити за ціною нижче 

середньої, це повинно насторожити автовласника. Зниження ціни в роздрібній 

мережі нижче ніж на 10% – висока ймовірність підробленого товару. Відомі 

торгові бренди ніколи не проводять акцій, умовою яких стає неймовірно низька 

ціна. Бажання заощадити таким чином може завдати шкоди автомобілю, ремонт 

якого потребує значних фінансових витрат і часу [1]. Для захисту своєї 

продукції виробники моторних олив вдаються до доволі оригінальних способів 

її захисту від підробок. Деякі виробники моторних олив, наприклад, «Liqui 

Moly» (серія «Molygen») і «Castrol» (серії «Edge», «Professional») додають до 

складу олив пігменти, що світяться в ультрафіолетових променях. Тому в 

даному випадку оригінальність можна перевірити за допомогою відповідного 

ліхтаря або лампи. Такий пігмент зберігається навіть протягом декількох тисяч 

кілометрів пробігу [2].  

Особливу увагу слід приділити легкості холодного пуску двигуна 

заправленого придбаною моторною оливою. Тільки якісні оливи забезпечують 

безперебійну роботу двигуна взимку. Важливим моментом є звук двигуна в 

холодному і прогрітому стані. Нерідко невластиві звуки безпосередньо 

пов’язані з в’язкістю моторної оливи: занадто густа олива не підходить для 

двигуна автомобіля. На існування проблеми вказує поява стороннього звуку 

при непрогрітому двигуні і його зникнення при досягненні робочої 

температури. За таких умов рекомендується використовувати моторну оливу з 

найменшим зимовим класом в’язкості. Іноді «металевий» стукіт при холодному 

двигуні видають компенсатори. Причиною може бути занадто рідка олива, а 

вирішенням проблеми – підбір більш в’язкого продукту. Гучність звуку 

двигуна багато в чому визначається в’язкістю оливи: чим вона густіше, тим 

тихіше працює двигун. [3]. Правильно підібраний мастильний матеріал 

дозволяє знизити витрату палива. Якість моторної оливи впливає на нормальну 

роботу двигуна, його ресурс, споживання палива, динамічні характеристики 

машини, а також кількість оливи, що йде на угар. Якісна моторна олива має 

забезпечувати зниження тертя між рухомими деталями двигуна, охолодження, 

зменшення шкідливого впливу бруду і пилу. Однією з найважливіших умов 

якісних моторних олив є збереження їх властивостей при підвищеній 

температурі. Всі показники якості моторної оливи можна з’ясувати тільки за 

допомогою складного хімічного аналізу. Важливим є те, що олива потребує 

ретельної перевірки у акредитованій лабораторії під час передпродажного 

приймання партії оливи або заміни, якщо олива уже використовується 

споживачем [4]. Витрати на проведення подібних досліджень доволі значні. 

Наявність контрафактних мастильних матеріалів в торговельній мережі, 

спонукає перш за все товарознавців, що причетні до контролю за якістю 

моторних олив (які надходять до реалізації), а також автомобілістів вивчати 

ознаки оригінальності продукту та його якості експрес-методами, адже 
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застосування фальсифікату призводить до суттєвих наслідків [1]. Саме це 

зумовило потребу у розробці експрес-методики визначення фальсифікації та 

оцінки якості моторних олив.  

Запропоновано алгоритм експрес-методики визначення фальсифікації та 

оцінки якості моторних олив, який включає декілька етапів:  

а) перевірка упаковання та марковання;  

б) перевірка QR-коду; 

в) органолептична оцінка зовнішнього вигляду моторної оливи 

г) тест на розшарування за фракціями; 

д) крапельна проба для виявлення наявності сажі та механічних домішок, 

води, палива, диспергуючих властивостей; 

е) тест на виявлення механічних домішок; 

ж) тест на виявлення води; 

з) паперовий тест для виявлення присадок; 

и) тест на визначення низькотемпературних характеристик;  

к) тест на вигорання; 

л) тест оливи на щупі; 

м) перевірка на в’язкість; 

н) перевірка мастильної здатності; 

о) перевірка терміну служби; 

п) визначення кількості домішок за допомогою механічних та 

електронних щупів; 

р) визначення кількість сажі; ступеня окислення, азотування, сульфатації; 

фосфорних антизадирних присадок; вмісту води, гліколю (антифризу), 

дизельного палива; бензину; загального кислотного числа; загального лужного 

числа; в’язкості (індекс в’язкості) за допомогою портативного кишенькового 

аналізатора оливи. 

Запропонований алгоритм може бути використаний для різних цілей як 

товарознавцями-експертами під час приймання партії моторної оливи від 

постачальників, з подальшим направленням на дослідження до акредитованої 

лабораторії, а також споживачами моторних олив у випадках сумнівів щодо 

справжності придбаного мастильного матеріалу.  

Разом з тим, завжди краще купувати оливу в великих спеціалізованих 

торговельних підприємствах, з великим асортиментом продукції від кожної 

компанії-виробника моторних олив. Такі торговельні підприємства завжди 

можуть надати гарантії на їх товари і не зацікавлені продавати підробки [4]. 
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Сьогодні виробникам натуральної шкіри все частіше доводиться 

переробляти рихлу сировину. Рихлість в сировині проявляється наявністю 

худини, виснаженості, шалаги (на шкурах овець та кіз). Дефекти відносять до 

прижиттєвих і характеризують в’ялістю і пухкістю шкур. Поява рихлості на 

шкурах тварин в більшій мірі пов’язана зі станом тваринництва, а саме – з 

обмеженням раціону харчування тварин. Шкіри, вироблені за типовими 

технологіями із такої сировини, відрізняються тонкістю та жорсткістю. Але 

вимоги виробників продукції із натуральної шкіри та діючі стандарти, 

вимагають від шкіряних підприємств збільшення коефіцієнту розкрійності 

шкіри, певного рівня експлуатаційних і збереження гігієнічних властивостей. 

Необхідний рівень споживчих властивостей шкір досягають застосуванням 

дубильних речовин органічного походження та полімерних водорозчинних 

матеріалів. Одним з напрямів формування споживчих властивостей 

високоякісних шкір є використання полімерних матеріалів та природних 

глинистих мінералів в післядубильних процесах. 
З огляду на те, що природну глину не можна використати для обробки 

шкіряного напівфабрикату, можна диспергувати її шляхом заміщення іонів 
природного обмінного комплексу мінералу на іони натрію. Для дослідження 
обрано бентонітову глину з її основною складовою – монтморилонітом, 
модифікацію якого проводимо гексаполіфосфатом натрію, взятим у кількості 
10% маси сухого мінералу. Частинки монтморилоніту при занурюванні у воду 
набухають, через входження у міжшаровий простір мінералу води. В результаті 
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такого набухання глинисті частки утворюють водну суспензію. Для створення 
органічно-мінеральної композиції у модифіковану дисперсію вводимо 
акриловий полімерний матеріал марки МБМ-3 (ТУ 6-01-186-89). Молекула 
полімерної складової входить в міжшаровий простір монтморилонітової 
частинки, диспергуючи її ще більше. Отриману органічно-менеральну 
композицію використовуємо в циклі післядубильних процесів виробництва 
шкіри – на стадії додублювання-наповнювання. На практиці очікуємо 
формування капілярно-пористої структури дерми натуральної шкіри, яку 
забезпечуватиме високорозвинена сорбційна поверхня мінералу [1].  

Для проведення досліджень використовуємо зразки хромового 
напівфабрикату із крупної сировини великої рогатої худоби, отриманого за 
типовою технологією виробництва хромових шкір для верху взуття. За методом 
асиметричної бахроми скомплектовано 4 дослідні партії, процес додублювання-
наповнювання для яких проводимо при рідинному коефіцієнті 3,0 впродовж 60 
хвилин за температури 30°С. Витрати в композиції органічного та мінерального 
компонентів варіюємо у співвідношенні, %: варіант 2 – 6:3; варіант 3 – 3:6; 
варіант 4 – 6:6 відповідно; за контрольний дослід (варіант 1) приймаємо 
обробку напівфабрикату акриловим наповнювачем індивідуально (витрата 
матеріалу – 6% маси напівфабрикату).  

Для отриманих зразків проведено комплекс фізичних та фізико-
механічних випробувань [2]. Виявлено, що для варіантів 2–4 характерне 
підвищення показника границі міцності під час розтягування на 10–22% (2,0–
2,3*9,8 МПа) порівняно з контрольним варіантом 1 (1,8*9,8 МПа). Показник 
видовження шкір при навантаженні 1 кг/мм

2
 для зразків варіантів 2 та 4 (25,4 та 

25,0%) менший за контрольний (31,5%), але знаходиться в межах вимог 
ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) «Шкіра для верху взуття. Технічні умови». 

Дослідні зразки варіантів 2–4 характеризуються також підвищенням 
об’ємного виходу і зменшенням уявної питомої ваги. Якщо для контрольного 
варіанту рівень показника уявної питомої ваги складає 0,60 г/см³, а об’ємного 
виходу – 219 см

3
/100 г білка, то для зразків вказаних варіантів ці показники 

знаходиться в межах 0,54-0,56 г/см³ та 252-254 см
3
/100 г білка відповідно. 

Підвищення об’ємного виходу і формування структури дерми базуються на 
уявленнях про процеси внутрішньо-кристалічного набухання монтморилонітів. 
Загальна питома поверхня монтморилоніту становить 700–840 м

2
/г, при 

питомій поверхні його зовнішніх граней – 50–120 м
2
/г. Тобто, питома поверхня 

монтморилоніту формується кристалічними площинами, доступними для 
змочування водою та іншими рідинами [3]. Утворення ж при модифікації 
монтморилоніту гексаполіфосфатом натрію різнорівневих структур сприяє 
підвищенню об’ємного виходу дослідних шкір. Такі показники характеризують 
кращий рівень формування органічно-мінеральною композицією структури 
дерми шкіри та її підвищену стійкість до зовнішніх напружень, що в свою чергу 
призведе до кращої формостійкості і формозбереження при виготовленні з 
такої шкіри взуття. Експериментально виявлено, що оптимальним, відповідно 
до формування структури дерми та її стійкості до механічного впливу, можна 
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вважати співвідношення органічної складової до мінеральної 1:1. 
Простота застосування глинистих матеріалів мінерального походження, 

їх доволі легка комбінація з матеріалами органічної природи гарантує 
модернізацію вітчизняних технологій, покращення споживчих властивостей 
шкіряної продукції та розширення сировинної бази матеріалів для формування 
об’ємної структури дерми. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ПОВНОТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ АВТОТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
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тимчасово виконуючий обов’язки завідувача сектору  

автотоварознавчих досліджень відділу товарознавчих та 
гемологічних досліджень 

Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Вінниця 

 
Важливість забезпечення принципу повноти дослідження під час 

проведення автотоварознавчої експертизи обумовлена наслідками, до яких 
може призвести не дотримання даного принципу, а саме порушення майнових 
прав фізичних та юридичних осіб, виклик експерта до суду, призначення 
повторної або додаткової експертизи, що у свою чергу негативно вливає на 
якість надання послуг. Якість надання послуг вливає як на репутацію судового 
експерта, так і на імідж установи, працівником якої він є. 

Даний принцип закріплений статтею 3 закону України «Про судову 
експертизу», в якій зазначено, що «судово-експертна діяльність здійснюється 
на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти 
дослідження» [1]. Термін повноти дослідження також визначено у ч. 1 п. 5 
статті 69 кримінального процесуального кодексу України, в якій зазначено, що 
експерт зобов’язаний «особисто провести повне дослідження і дати 
обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому 
запитання, а в разі необхідності – роз’яснити його» [2]. Цікавим є визначення 
наведене у постанові Пленуму Верховного суду України від 30.05.1997 № 8 
«Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», в якій зазначено, 
що «висновок визнається неповним, коли експерт дослідив не всі подані йому 
об’єкти чи не дав вичерпних відповідей на порушені перед ним питання. 
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Неясним вважається висновок, який нечітко викладений або має невизначений, 
неконкретний характер [3]. Професор Жогін М. В. описав це поняття так: 
«повнота дослідження закріплюється з’ясуванням усіх обставин та залученням 
такої кількості інформації, яка дозволить виконати поставлені завдання. 
Повнота характеризує обсяг та межі дослідження.» [4]. 

Із вищезазначеного слідує, що повнота дослідження – це використання 
під час дослідження всієї інформації про об’єкт, встановлені межі та обсяг 
дослідження, з метою надання об’єктивної(их) відповіді(ей) на поставлене(і) 
перед експертом питання. 

Згідно методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних 
транспортних засобів (далі по тексту – Методики), визначення матеріального 
збитку чи вартості колісного транспортного засобу (далі по тексту – КТЗ) без 
його огляду особисто експертом, який складає висновок, можливе тільки за 
рішенням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) 
експерта), у разі надання ним даних, необхідних для проведення 
дослідження [5]. 

Принцип повноти дослідження передбачає: з’ясування усіх даних, 
необхідних для дослідження; чітке дотримання послідовності процедур та 
порядку проведення дослідження; вірне проведення розрахунків. Тільки за 
умови дотримання вищезазначених вимог буде забезпечено виконання 
принципу повноти дослідження. 

Важливо відзначити, що дані, необхідні для оцінки експерт-
автотоварознавець (далі по тексту – експерт) отримує під час огляду КТЗ та з 
документів, наданих на дослідження. Якщо наданих відомостей недостатньо, 
експерт може заявляти клопотання про ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження та/або 
клопотання про надання додаткової інформації та вчинення інших дій, 
пов’язаних із проведенням експертизи. Джерелом інформації для експерта 
можуть бути як КТЗ та/або його складові частини так і відомості про них, 
наявні в документах, ілюстративних таблицях, на електронних носіях.  

На стадії попереднього дослідження важливо провести оцінку 
представленої у розпорядження експерта інформації з точки зору достатності 
для вирішення поставлених перед ним питань. Так, у Методиці [5] не вказано 
які саме дані, необхідні для проведення дослідження щодо визначення 
матеріального збитку чи вартості КТЗ без його огляду особисто експертом, 
який складає висновок, але зазначено, що технічний огляд КТЗ оцінювачем 
(експертом) являє собою початковий етап дослідження, який дає змогу 
органолептичними методами визначити ідентифікаційні дані КТЗ; його 
комплектність; укомплектованість; технічний стан, обсяг і характер 
пошкоджень; пробіг за одометром, інші показники на момент технічного 
огляду, необхідні для оцінки майна, тому, вважаємо, слід застосувати аналогію, 
адже об’єктом дослідження у обох випадках є КТЗ та/або його складові 
частини. Відмінність проведення експертизи без огляду КТЗ за наданими 
матеріалами і проведення експертизи з оглядом КТЗ, полягає у способі 
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отримання необхідних даних. Так, у першому випадку необхідно ознайомитись 
з наданими матеріалами і, за потреби, направляти клопотання про надання 
додаткових відомостей, а у другому випадку, необхідні дані встановлюються 
органолептичними методами безпосередньо під час огляду КТЗ.  

Враховуючи вищезазначене можна дійти висновку, що задля досягнення 
об’єктивності дослідження та уникнення від небажаних наслідків під час 
проведення автотоварознавчої експертизи, необхідно зібрати необхідний об’єм 
інформації, який забезпечить дотримання принципу повноти дослідження та, 
відповідно провести вірні розрахунки. 
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Парфумерний ринок в Україні мав дуже перспективний та досить 

насичений розвиток. Скорочення виробництва власних парфумерних товарів 
призвело до різкого збільшення в Україні кількості продукції іноземного 
виробництва. Приблизно 60% парфумерних товарів, які реалізовуються 
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в Україні, взагалі не мають нічого спільного з товарним знаком, який 
зображений на його упакуванні. 

Слово «парфумерія» порівняно недавнього походження, воно 

зустрічається не раніше першої третини XVI століття. До цього зазвичай 

користувалися словами «бальзами», «пахощі». З латини був запозичений корінь 

«фумус» – куріння, здіймання. Саме поняття «парфумерія» в буквальному 

розумінні означає ароматизацію повітря шляхом тиску. Це назва народилася 

ще в давнину – тоді для отримання аромату запашні продукти нагрівали 

на розжареному вугіллі. Перша скринька з пахощами, що згадується в історії, 

належала царю Дарію і дісталася від нього Олександру Македонському разом 

з іншою військовою здобиччю [1]. 

Парфумерія – це пахучі вироби, які використовуються з гігієнічною 

та косметичною метою. Зазвичай парфумерія являє собою рідкі або масляні 

розчини летких ароматичних речовин – парфумерну композицію. 

Для парфумерії основну групу сировини становлять запашні речовини, 

які бувають натуральними рослинного (ефірні масла, смоли, бальзами) 

і тваринного походження (продукти виділення залоз деяких тварин – мускус, 

амбра, цибет), а також синтетичними. Багатокомпонентна суміш запашних 

речовин (до 100 і більше) утворює парфумерну композицію – основу 

парфумерного виробу, від якої залежить і характер запаху, і його стійкість, 

тобто головні споживчі властивості парфуму.  

Види вітчизняної парфумерії згідно ДСТУ 4710:2006 «Вироби 

парфумерні рідинні», поділяють на концентровані духи (вміст запашних 

речовин не менше 30%), духи (вміст запашних речовин не менше 15%), 

парфуми-еспрі (вміст запашних речовин не менше 10%), парфумерні води 

(вміст запашних речовин не менше 8%), туалетні води (не менше 4%), 

одеколони (не менше 1,5%), запашні води (не менше 1,0%).  

Міждержавний стандарт ГОСТ 17237-93 «Изделия парфумерные жидкие. 

Общие технические условия», поширюється на рідкі парфумерні вироби – 

одеколони, духи, туалетні та духмяні води. Усі вони являють собою спиртові, 

спирто-водні або водно-спиртові розчини багатокомпонентних сумішей 

духмяних речовин (парфумерних композицій) у флаконах або пробірках. 

Споживчий ринок України насичений парфумерними товарами 

зарубіжних фірм – духами, парфумерними, духмяними водами та одеколонами. 

Духи імпортні (Parfum/Extrait) мають у своєму складі 20-30% 

парфумерної композиції (духмяних речовин), міцність спирту не менше ніж 

90%. У складі духів використовуються найдорожчі й цінні ефірні олії 

та синтетичні духмяні речовини. Стійкість запаху – 7-8 год. (ноти серця). 

Парфумерна вода (Eau de Parfum/Parfum de toilette/Esprit de Parfum) має 

у своєму складі 15-20% парфумерної композиції, міцність спирту не менше ніж 

90%; стійкість запаху серединної ноти – 2-3 год. 

Одеколон (Eau de Cologne) містить 3-5% парфумерної композиції, 

міцність спирту – 70-80%. Його використовують в основному чоловіки.  
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Імпортні духмяні води (L’Eau Fraiche/Eau de Sport) – освіжаюча вода, 

спортивна вода, частіше всього – з цитрусовою віддушкою (лимон, мандарин), 

містять 1-3% композиції, міцність спирту – 70-80% та нижче. 

Останнім часом шанувальники парфумерії все частіше стикаються 

з випадками підробки парфумів. Замість оригіналу довірливим покупцям 

пропонується дешева підробка. 

Насамперед вияснимо, які бувають види підробки парфумів: 

а) імітація – найбільш примітивний спосіб підробки, що вводить в оману 

неуважних покупців. Може відрізнятися від справжнього однією чи декількома 

літерами, та й запах лише віддалено нагадуватиме ароматичну композицію 

справжнього парфуму; 

б) версія – це спроба відтворити унікальний аромат справжнього 

парфуму. Версія не претендує на абсолютну ідентичність відомому аромату, 

вона може мати власну назву та інший дизайн флакону і упаковки; 

в) копія – підробка, яку найважче відрізнити від оригіналу. Вона носить 

таку ж назву, що й оригінальний парфум, має флакон та упаковку з ідентичним 

зовнішнім виглядом, аромат копії також відповідає оригіналу до єдиної ноти. 

Копія може бути настільки вдалою, що лише обізнані споживачі знають, 

як відрізнити копію, навіть дуже точну, від оригіналу [2]. 

Отже, при визначенні ринкової вартості парфуму необхідно в першу 

чергу дослідити його (оригінал чи підробка) за допомогою органолептичних 

та фізико-хімічних показників. 

Особливістю експертизи якості парфумерних виробів є одночасна 

перевірка якості парфумерії і тари (туби, банки, флакони, пенали і т.д.), в яку 

засоби фасуються. 

Щоб відрізнити оригінальні парфуми від підробки, можна виділити три 

основні критерії: зовнішній вигляд упаковки, флакон та стійкість аромату.  

а) упаковка. Розкривати упаковку парфуму до моменту покупки 

не можна. Тому потрібно якомога детальніше роздивитися її, звертаючи увагу 

на наступні ознаки:  

1) якість целофанової плівки – вона повинна бути прозорою, тонкою 

та акуратною. Прилягати має міцно, без зморшок. На плівці не повинно бути 

жодних слідів клею. Місце її пайки має бути у формі прямокутника або кола 

і розташовуватися точно в центрі. 

2) якість паперової коробки – має бути виконана з міцного та цупкого 

паперу або картону, мати рівну та гладеньку поверхню. 

3) якість друку – лінії букв та зображень мають бути чіткими, ідеально 

співпадати з місцем рельєфного відтиску паперу. Текст має читатися легко. 

4) правильна назва парфуму та бренду – має бути написана без 

помилок та переміщення букв або слів між собою;  

5) наявність інформації про парфум – крім назви парфуму 

та найменування бренду, упаковка парфуму має містити наступну інформацію: 
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категорія «parfum» (парфум), «eau de parfum» (парфумована вода) або «еau 

de toilette» (туалетна вода), призначення «pour femme» чи «for woman» 

(для жінок) або «pour homme» чи «for men» (для чоловіків), об’єм в ml або fl.oz 

(1 fl.oz – американська одиниця виміру, що дорівнює 30 мл), хімічний склад, 

країна-виробник у вигляді напису «Realises dans…» або «Made in…»; 

6) наявність штрих-коду та дати виробництва – перша цифра штрих-

коду має вказувати на країну-виробника, що зазначена на упаковці; 

7) наявність номеру партії – має бути чітко надрукований або 

тиснений; 

8) наявність Батч-коду – даний сервіс дозволяє перевірити термін 

придатності і дату виробництва парфумів і косметики [3]; 

б) флакон. Потрібно якомога детальніше роздивитися її, звертаючи увагу 

на наступні ознаки: 

1) якість скла – флакон дешевого парфуму або підробки може бути 

виконаний з пластика або грубого, неякісного скла. Флакон справжнього 

парфуму – бездоганний. Його чисте прозоре скло не повинно бути 

пофарбованим зовні, мати нерівності, шви та інші дефекти; 

2) матеріал кришки – підробку вмить видає металева кришка – від 

зіткнення з металом парфуми псуються, тому цей матеріал не використовується 

для виготовлення флаконів. Металевим може бути лише кільце, що міцно 

тримає пульверизатор на пляшечці. Сама ж кришка має бути виконана 

з якісного пластику; 

3) вигляд пульверизатора – трубка пульверизатора не повинна бути 

довшою за флакон парфуму. Якщо ж вона вигинається всередині флакону, 

це вказує на грубу підробку; 

4) колір – рідина парфуму має бути чистою та прозорою, в жодному 

разі не повинна бути мутною та мати осад. Її колір має точно співпадати 

з кольором, зображеним на сайті оригіналу парфуму; 

5) розпилення – перші два-три розпилення оригінального парфуму 

мають бути «холостими», що дуже рідко зустрічається в підроблених парфумів; 

в) аромат та стійкість парфуму. Структура справжніх парфумів 

трирівнева. Спершу відчуваються верхні ноти, аромат яких зникає вже через 

декілька хвилин. Після них поступово розкриваються ноти «серця» парфуму, 

що звучать протягом 2-3 годин. Наостанок – базові ноти, що можуть тягнутися 

легким шлейфом понад 4-5 годин [4]. 

Справжній парфум розкриває свої несподівані грані та дивує звучанням 

нот і акордів. А ось аромат підробки завжди звучить однаково, незмінно. 

Аромат підробки випаровується вже через півгодини, не залишаючи за 

собою навіть згадки. Про його поступове розкриття не може бути й мови. 

Якщо при відкритті флакону відчувається їдкий запах спирту – перед 

нами однозначно підробка. Оригінальний аромат так не пахнутиме. 

Отже, при визначенні ринкової вартості парфумів необхідно володіти 
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всією необхідною інформацією від виробника. Потрібно знати про парфум все, 

починаючи із зовнішнього вигляду коробки та флакону, особливості аромату 

та піраміди нот, завершуючи місцезнаходженням голограм та захисних стрічок, 

розміром шрифту та відтінком коробки.  

Застосовування запропонованих діагностичних ознак при дослідженні 

парфумерної продукції дасть змогу доволі швидко ідентифікувати товар 

та відрізнити підробку від оригіналу під час визначення його ринкової вартості. 
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В роботі мікрохвильових печей використовуються мікрохвилі частотою 

2450 Мгц. Цей показник встановлено не випадково, а за міжнародною угодою 

для того, щоб не заважати роботі радарів і супутників. Застосування посуду із 

неправильного матеріалу приведе до поломки мікрохвильової печі або 

несприятливо вплине на здоров’я людини. 

Відповідно до поставлених задач визначимо перелік посуду, який 

підходить для використання в мікрохвильовій печі [1]. 

Отже, для виробництва посуду для мікрохвильових печей необхідно 

використовувати такі матеріали, які б володіли певними властивостями: 
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по-перше, пропускали мікрохвилі; 

по-друге, були здатні витримувати високі температури. 

До таких матеріалів, що пропускають мікрохвилі, відносяться скло, 

ситали, керамічні вироби (фарфор, фаянс, гончарні вироби), пластмаси, картон, 

папір, тканини. 

Здатність витримувати підвищені температури мають такі матеріали, як 

скло, ситали, керамічні вироби та деякі види пластичних мас. До матеріалів, які 

не витримують високі температури, відносяться деякі види пластмас, картон, 

папір і тканини. 

Отже, в залежності від властивостей матеріалів одні види посуду можна 

використовувати для приготування їжі, а інші – лише для розігрівання та 

розморожування. 

Споживчі переваги посуду для мікрохвильових печей неоднорідні і 

відрізняються комплексом характеристик, що формують їх споживчу поведінку 

та купівельну здатність.  

Дослідження споживчих переваг посуду для мікрохвильових печей 

дозволить визначити, в якій мірі його асортимент та споживні властивості 

задовольняють потреби споживачів. 

Уподобання – один з факторів, що впливають на вибір конкретних благ (в 

даному випадку мікрохвильових печей) споживачами. Блага споживаються в 

товарах або послугах в певних складових їх властивостей для задоволення 

потреб в даний період. При виборі товарів з метою їх купівлі споживач 

виходить з досягнення найбільшої вигоди при наявних фінансових 

можливостях для задоволення потреб, тобто враховує корисність товару [2]. 

При вивченні споживчих переваг найбільш поширеним методом є 

соціологічний метод, який заснований на усному опитуванні або на матеріалах 

анкет-запитальників [3]. 

Для виявлення споживчих переваг посуду було проведене анкетне 

опитування 100 споживачів. Для цього нами була розроблена анкета. 

При купівлі посуду для мікрохвильових печей споживачі демонструють 

раціональну поведінку, зважаючи на необхідність купівлі з точки зору 

співвідношення ціна/якість. Типи споживачів посуду для мікрохвильових печей 

за відношенням до ціни наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Типи споживачів посуду для мікрохвильових печей 

Типи споживачів Характеристики 

1. Економний Орієнтовані, в першу чергу, на рівень цін 

2. Раціональний Ціна не важлива, головне зручність або якість. 

Оцінює покупку з точки зору відповідності ціни та 

якості продукту 

3. Персоніфікований Образ продукту більш важливий, ніж ціна, хоча і 

вона впливає на покупку 
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Досліджували споживчі переваги посуду в залежності від використаного 

матеріалу. Результати дослідження показали, що найбільшу частку займає 

посуд із скла – 28,0 % та кераміки – 27,0%. Цей посуд із скла та кераміки є 

гігієнічний, багаторазового використання, тому споживачі саме йому віддають 

перевагу. 

Звертає увагу той факт, що споживачі не відзначили посуд із 

біоматеріалу, мотивуючи це відсутністю інформації про такі види посуду. 

Досліджувались споживчі переваги посуду для мікрохвильових печей в 

залежності від його ємності. За ємністю посуду споживачі віддають перевагу 

посуду ємністю 2 л – 41,0%, посуд ємністю 1 л займає 38,0%, трилітровий – 

24,0%, посуд з іншою ємністю – 9,0%. 

Нами досліджувались споживчі переваги посуду для мікрохвильових 

печей в залежності від виробника. На питання щодо виробника посуду 51,0% 

споживачів відповіли, що для них цей чинник не має значення, 30,0% 

споживачів віддають перевагу посуду закордонного виробництва, 19,0% – 

вітчизняного. 

Згідно з анкетою ми визначали основні чинники, що впливають на 

придбання посуду для мікрохвильових печей. Встановлено, що основним 

чинником при купівлі посуду є ціна – 40,0% споживачів, матеріал з якого 

виготовлений посуд має значення для 24,0% покупців, естетичним 

властивостям віддають перевагу 20,0% споживачів та для 16,0% основним 

критерієм є реклама. 

Важливим чинником, що впливає на купівлю посуду для мікрохвильових 

печей, є призначення. В основному споживачі купують посуд для розігрівання 

їжі – 31,0%, для приготування їжі – 30,0%, для розморожування продуктів 

харчування 21,0%, інше – 18,0%. 

Таким чином, здійснений аналіз споживчих переваг посуду 

мікрохвильових печей дасть можливість оптимізувати його асортимент в 

торговельному підприємстві та здійснити заходи для більш повного 

задоволення попиту споживачів. 
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При разработке нового вида продукции необходимо обосновать 

целесообразность ее внедрения в производство с учетом ряда экономических 

показателей, характеризующих затраты на разработку, изготовление, 

реализацию данного вида продукции [1]. В Республике Беларусь для оценки 

экономического эффекта от внедрения новой продукции, разработанной в 

рамках государственных программ научных исследований, рекомендовано 

использовать «Методические рекомендации по оценке эффективности научных, 

научно-технических и инновационных разработок и их внедрения», введенные 

в действие постановлением Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь №9 от 20 апреля 2017 г. [2].  

Экономический эффект от внедрения новой продукции оценивают по 

полученным научно-техническому, социальному и экономическому эффектам. 

Научно-технический эффект от внедрения разработанной продукции 

определяют по количеству полученных патентов и зарегистрированных заявок 

на изобретения, росту числа научных публикаций и т.п. Его расчет можно 

осуществлять по натурально-вещественным и коммерческим группам 

результатов. Поскольку в методических рекомендациях отсутствуют формулы 

для расчета показателей научно-технического эффекта научных разработок, 

нами предложено для этой цели использовать показатели эффективности 

разработки и затратоемкости научных исследований. 

Эффективность разработки нового вида продукции (Эн) на основе учета 

натурально-вещественных результатов предложено оценивать путем 

сопоставления количества наименований полученной научно-технической 

продукции (Кнтп) и объектов промышленной собственности (Копс) с объемом 

затрат (З) на научно-исследовательскую работу по формуле 1:  
 

Эн = Кнтп (или Копс) / З (1) 
 

Используя обратную модель эффективности на основе формулы (1), 

можно получить формулу затратоемкости (2) научных исследований. 
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Зе = З / Кнтп (или Копс) (2) 
 

Объем затрат на реализацию определяют на основе сметной стоимости 

проведенных работ (выпуск экспериментальной партии новой продукции, 

модернизация оборудования, проведение патентного исследования и т.п.). 

Социальный эффект определяют как достижение определенных 

социальных, экологических и иных результатов разработки новой продукции, 

которые невозможно оценить системой прямых стоимостных показателей, его 

учитывают при принятии решений о реализации или государственной 

поддержке научных программ.  

Экономический эффект определяют по экономическому результату от 

внедрения новой продукции в производство (приросту прибыли, снижению 

себестоимости на единицу реализованной продукции и др.). Коэффициент 

эффективности по научно-техническим программам на стадии их завершения и 

внедрения новой продукции рассчитывают по формуле (3): 
 

(t)

(t)

(t)

(t)

n

Tф3n0

3(t) ,n

Тфб3n0

Р
КЭ = КИ (12)

З
t
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где КЭп(t) – коэффициент эффективности реализации научной программы 

по периоду t; 

Ртфпn(t) – фактические доходы от внедрения разработанной продукции (в 

денежном выражении) по периоду t; 

Зтфбпn(t) – бюджетные расходы на выполнение научной программы (в 

денежном выражении) по периоду t; 

t – анализируемый период реализации научной программы; 

n(t) – количество денежных потоков, учитываемых при расчете 

коэффициента эффективности в анализируемом периоде. 

Разработку считают экономически эффективной, если отношение 

денежных поступлений от реализации результатов научно-технической 

деятельности (продукции), введенных в гражданский оборот, к расходам 

средств республиканского бюджета на выполнение научно-технической 

программы в анализируемый период равно или превышает 5,0.  
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Сьогодні все більшої актуальності набуває товарознавче дослідження 

товарів медичного призначення. Одним з критеріїв, що ілюструє важливість 

дослідження є те, що оборот та реалізація регламентується відповідними 

нормативно-технічними документами.  

Зважаючи на те, що від безпеки та ефективності товарів медичного 

призначення залежить життя і здоров’я кожного з нас, прозорість, а також 

чіткість врегулювання правовідносин у сфері виробництва та обігу цієї 

продукції гарантуватимуть її якість. 

Якість товару – це сукупність його властивостей і характеристик, які 

надають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби 

покупця. Якість містить у собі не всі властивості товару, а лише ті, які пов’язані 

із задоволенням конкретних потреб відповідно до призначення товару. Крім 

споживчих характеристик, якість включає ті, що забезпечують відповідність 

вимогам проектувальників, виробників, працівників сфери обігу, які мають 

відношення до товару. Важливе завдання товарознавства – виявити 

максимальний набір властивостей товару, які відповідають за його якість. Ці 

властивості можуть виявляться на всіх стадіях життєвого циклу товару. 

Останніми роками значно зросла актуальність проблеми якості товарів 

медичного призначення, що реалізується населенню та лікувальним закладам. 

Товарознавчий аналіз дозволяє виявити якісні товари медичного призначення 

органолептичним методом, перевірити їх кількість, асортиментну 

приналежність, оцінити їх безпеку тощо. Також він включає оцінку 

органолептичних властивостей та основних показників якості, що наближає 

його до оцінки товару споживачем. У зв’язку з цим розрізняють такі види 

товарознавчого аналізу, як документальний, якісний, кількісний, 

асортиментний та комплексний. 

Висока якість товарів аптечного асортименту забезпечується контролем 

якості вихідної сировини, метрологічним контролем обладнання, робочим і 
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залишковим контролем якості готової продукції, розробкою вимог до умов 

зберігання та реалізації з подальшим контролем за дотриманням цих вимог. 

Незважаючи на існуючу державну систему контролю якості, безпеки 

товарів аптечного асортименту та захисту прав споживачів, унаслідок 

розбалансування економіки відбувається припинення або суттєве зниження 

обсягів їх виробництва, у той же час ринок насичується низькоякісними або 

фальсифікованими товарами.  

Для виконання вимог щодо якості, особливу увагу слід приділяти умовам 

зберігання. 

Вироби медичного призначення мають термін придатності, тобто термін, 

протягом якого вони зберігають терапевтичний ефект і знаходяться в умовах, 

що відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації [1]. 

Останнім часом спостерігаються зміни законодавчої бази відносно 

оподаткування товарів медичного призначення, що істотно впливає на їх 

вартість.  

Законом № 2245 викладено у новій редакції абзац другий підпункту «в» 

пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу України, а саме, 

починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмірі 7% встановлено на операції з 

постачання на митній території України та ввезення на митну територію 

України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в 

Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також 

медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та 

виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних 

технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та 

дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування 

в Україні [2]. 

З 1 січня 2019 року впроваджується обов’язкове маркування з 

використанням одиниць Міжнародної системи (SI). З огляду на положення, на 

маркуванні усієї продукції, ввезеної до України, символи повинні бути вказані 

відповідно до правил, визначених Наказом [3]. Дія наказу поширюється на усі 

види медичних виробів, які містять маркувальні одиниці вимірювання. 

Отже, реалізація основних функцій товарознавчого аналізу з метою 

вирішення питань, пов’язаних з визначенням вартості, відповідності вимогам 

нормативно-технічної документації, умов зберігання зумовлюють 

вдосконалення рівня та ефективності проведення товарознавчого дослідження 

товарів медичного призначення.  
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Ефективність функціонування військових підрозділів ґрунтується на 

застосуванні нових підходів до питань тилового забезпечення, які визначаються 

ефективністю таких заходів як планування, забезпечення, управління 

товарними потоками, підготовкою компетентних кадрів та ін. 

Вирішення цих питань військовими формуваннями залежить від їх 

здатності до сприйняття та впровадження в практику нових підходів ведення 

військового господарства із застосуванням нових форм і методів управління. 

У зв’язку з реформуванням в Україні системи державного керування 

економічними і господарськими сферами діяльності, функціонування ринкових 

відносин визначилися проблеми і нові підходи до вирішення задач 

економічного, військового, наукового характеру та їх нормативно-правового 

регулювання на підставі діючого законодавства. В умовах проведення реформ 

основна увага приділяється розробленню і впровадженню нових зразків 

озброєння та військової техніки (ОВТ), продовольчих пайків, нових зразків 

техніки продовольчої та речової служб, але самостійно військові формування 

не можуть провести повний комплекс деяких дослідницьких організаційно-

технологічних заходів, експертне оцінювання наданих матеріальних цінностей 

через недостатню укомплектованість науково-технічним потенціалом [1]. 

Оцінювання, тестування та випробування проводять виробники продукції, які є 

зацікавленими особами. Інколи запрошуються фахівці, що можуть оцінити 

тільки формальні ознаки, а на практиці при виконанні службово-бойових і 

бойових завдань виявляються недоліки чи вади поставлених товарів.  
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У Законі України «Про публічні закупівлі» [2] розкриваються вимоги, 

умови та процедура здійснення закупівель для потреб державних установ. 

Документом передбачено склад та діяльність тендерних комітетів у військових 

частинах. Якість товарів гарантується сертифікатом якості чи фітосанітарними 

свідоцтвами, але документи (протоколи досліджень), що підтверджують 

проведення товарознавчої експертизи, не надаються продавцем 

(постачальником).  

На складах військових частин при прийманні матеріальних цінностей 

також існує безліч проблем: 

а) приймання майна здійснюється за кількісними показниками, 

відповідність якісних показників не перевіряється (за винятком 

органолептичних) із об’єктивних причин, а саме:  

1) відсутність матеріально-технічної бази для проведення експертизи; 

2) відсутність штату фахівців для проведення експертного аналізу; 

3) відсутність нормативно-правової бази у військах для здійснення 

відповідних експертних заходів; 

б) відсутність дублікатів зразків-еталонів товарів у військових частинах; 

в) відсутність нормативного акту, яким передбачено перелік майна, 

клеймування якого є обов’язковим; 

г) відсутність визначеної методики пломбування тари, що унеможливлює 

здійснювати приймання товарів без додаткових перевірок і переважування. 

Значною проблемою є ремонт приміщень у військових частинах, який 

проводиться власними силами без залучення сторонніх організацій. Він 

фактично не контрольований, витрати матеріалів перевіряються військовими 

представництвами (а не експертами в галузі будівництва) лише за актами 

виконаних робіт, затверджених командирами. При цьому військові 

представництва не приймають участі в дефектуванні виробів, не приймають 

якість виконаних робіт та інше.  

У ситуації збільшення й ускладнення завдань, що стоять перед військами, 

залучення експертів-товарознавців до оцінювання якості товарів, робіт та 

послуг полегшить процес тилового забезпечення та підвищить його якість, 

звільнить військові формування від виконання непритаманних їм функцій. 

Важливою особливістю методу експертного оцінювання в логістичних 

процесах військових формувань є їх суб’єктивізм, тобто кожний експерт 

формує своє уявлення про якість товару, що постачається, і присвоює йому 

певну кількість балів. 

Процедура оцінювання складається з таких етапів: 

а) присвоєння експертами рангів (балів) кожному чиннику (максимальний 

ранг надається найбільш важливому (вагомому) чиннику); 

б) у випадку, якщо експерт присвоює різним чинникам однаковий ранг, і 

в результаті кількість рангів R виявляється не такою, що дорівнює кількості 

чинників n, які ранжируються, то чинникам присвоюється стандартизований 
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ранг, значення якого розраховується як середнє суми місць, поділених між 

чинниками з однаковими рангами; 

в) кількісна оцінка вагомості окремих чинників [1].  

Вагомість кожного чиннику в загальній кількості розглянутих під час 

оцінювання визначається методом парного порівняння. Визначення 

коефіцієнтів вагомості припускає: визначення ступеня важливості параметрів 

шляхом присвоювання їм різних рангів; перевірку придатності експертних 

оцінок для подальшого використання; виявлення й оцінювання парного 

пріоритету параметрів; оброблення результатів і визначення коефіцієнтів 

вагомості ( i ), який визначається на основі експертних оцінок за формулою: 
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де i  – значущість i-го чинника; 

ij
x  – кількість балів, призначена j-м експертом i-му чиннику [1]. 

Слід зазначити, що експертна оцінка може вважатися досить надійною за 

умов досягнення певного рівня погодженості думок за оцінюваними 

чинниками. 

Крім того, метод незалежного експертного оцінювання виключає 

корупційні ризики, які несуть загрози укладання угод на невигідних для 

держави і суспільства фінансових умовах чи укладання угод з порушенням 

необхідних технічних умов, таких як постачання товарів, виконання робіт або 

надання послуг неналежної якості при здійсненні оборонних закупівель. 

Таким чином, впровадження методу експертного оцінювання процесу 

тилового забезпечення військових формувань України дозволить удосконалити 

формування управлінських рішень. 
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Таможенная система является своеобразным механизмом 

государственного регулирования внешнеэкономического сектора экономики. 

Она существенно оказывает влияние на уровень социально-экономического 

развития страны, структурную перестройку экономики и на реализацию 

внешнеэкономической стратегии государства. Уровень развития и качество 

развития таможенной системы зависит от особенности и степени вовлечения 

республики в мирове хозяйственные связи. Состояние и качество вовлечения 

республики в международные экономические отношения и мировые 

интеграционные процессы республики зависят от состояния внутреннего 

социально-экономического потенциала страны и его эффективного 

использования.  

Вовлечение Республики Таджикистан во внешнеэкономические связи в 

годы государственной независимости происходили в основном через участие в 

мировой торговле товарами. Экономика республики является чрезмерно 

зависимой от импорта товаров, прежде всего топливно-сырьевой группы, а 

также многих потребительских товаров. С 2000 по 2017 годы объем 

внешнеторгового оборота возрос с 1459,3 до 3972,9 млн. долларов США 

(табл. 1.) [1, 2]. В республике объем импорта превышает объем экспорта, 

следовательно наблюдается отрицательное сальдо внешней торговли. Особенно 

тенденция нарастания объема импорта наблюдается после 2007 г. В период 

2000-2017 гг объем импорта увеличился почти в 1,5 раза, темп его роста 

опережает темпы роста ВВП. За анализируемый период объем экспорта 

снизился более чем в 4 раза. В анализируемый период отношение экспорта к 

импорту снизилось с 0,95 в 2001 г до 0,43 в 2017 г. О высоком уровне импорта, 

и следовательно высоком уровне зависимости экономики республики от 

внешнего рынка свидетельствуют соответствующие цифры (табл. 1) [1, 2].  
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Таблица 1 – Динамика внешнеторгового товарооборота Республики 

Таджикистан 2000-2017 гг. (млн. дол. США) 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо Отношение 

экспорта к 

импорту 

2000 1459,3 784,3 675,0 109,3 1,16 

2001 1339,0 651,5 687,5 - 36 0,95 

2002 1457,4 736,9 720,5 16,4 1,02 

2003 1678,0 797,2 880,8 - 83,6 0,91 

2004 2106,2 914,9 1191,3 - 276,4 0,77 

2005 2238,8 908,7 1330,1 -421,4 0,68 

2006 3124,4 1399,0 1725,4 -326,4 0,81 

2007 4015,3 1468,1 2547,2 -1079,1 0,58 

2008 4681,3 1408,7 3272,6 -1863,9 0,43 

2009 3579,9 1010,3 2569,6 -1559,3 0,39 

2010 3851,6 1194,7 2656,9 -1462,2 0,45 

2011 4463,3 1257,3 3206,0 -3561,5 0,39 

2012 5138,1 1359,7 3778,4 - 2418,7 0,36 

2013 4988,8 943,4 4045,4 - 3102 0,23 

2014 5274,7 977,3 4297,4 - 3320,1 0,23 

2015 4326,2 890,6 3435,6 - 2545 0,26 

2016 3929,9 898,7 3031,2 - 2132,5 0,3 

2017 3972,9 1198,0 2774,9 - 1576,9 0,43 

В связи с этим правительство республики сегодня предпринимает 

кардинальные меры по снижение уровня уязвимости экономики страны от 

внешнего рынка. Республика Таджикистан в настоящее время в сфере 

продвижения своей внешнеэкономической политики достигла огромных 

успехов. Институциональные преобразования в сфере внешнеэкономических 

отношений, проводимые в настоящее время в республике обусловили 

необходимость формирования нового характера отношений с внешним миром. 

Углубляется политика в сфере внешнеэкономических отношений как в формате 

двусторонних отношений, так и в рамках международного и регионального 

торгово-экономического сотрудничества. Использование механизма 

внешнеэкономической деятельности в направлении повышения 

конкурентоспособности экономики страны и экономики регионов находится в 

центре внешнеэкономической политики республики [3]. 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 г. предусмотрено, прежде всего изменение внутренней политики в 

направлении обеспечения снижения уровня «уязвимости экономики страны от 

потенциальных внешних угроз, поиску и разработке эффективных механизмов 

и внутренних источников устойчивого экономического развития, обеспечения 

стабильного экономического роста, продуктивной занятости, устойчивого 
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доступа к энергоресурсам и благоприятной предпринимательской среде» [4]. 

Предпринимаются меры по созданию предпосылок для перехода к 

индустриально-аграрному типу экономики и обеспечению развития 

внутреннего рынка. С целю поэтапной реализации Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. приняты и идет 

процесс реализации ряда среднесрочных государственных программ 

социально-экономического развития страны. Прежде всего следует 

подчёркивать Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 

2016-2020 гг, и Государственная программа содействия экспорту и 

импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 гг. 

В настоящее время в рамках реализации Государственной программы 

содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-

2020 гг. принимается конкретные меры в направлении обеспечения развития 

внешнеторговой деятельности, повышения уровня конкурентоспособности 

отечественной продукции путем повышения доли добавленной стоимости, 

снижения доли потребительских товаров и услуг в общем объеме импорта. 

Усиливающаяся торгово-экономическая связь республики со всеми 

странами мира и с вступлением республики на новый этап развития более 

многообразным становятся экономические интересы республики, особенно в 

направлении ускоренной индустриализации страны. Реализацию их можно 

обеспечить на основе расширения и развития сотрудничества с самыми 

разными странами или группами стран. Внешнеэкономические связи 

Таджикистана в первую очередь со странами СНГ и со странами партнёрами 

предстают как важное звено в механизме ее внешних отношений в мировом 

масштабе. Сегодня Республика Таджикистан вступила в многосторонние 

соглашения об организации свободной торговли в рамках государства-членов 

СНГ, Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и расширила свои 

внешнеэкономические и внешнеторговые отношения со странами-соседями 

Центральной Азии. Получают развитие и двухсторонние соглашения со 

многими государствами содружества независимых государства. В результате 

развития внешнеторговых отношений в рамках региональных интеграционных 

объединений и двухсторонних соглашений о зоне свободной торговли, доля 

ввозимых товаров без уплаты таможенных пошлин в настоящее время 

составляет почти 80% от общего импорта, который обеспечивает 

благоприятный уровень социально-экономической жизни общества путём 

достижения уровня доступности цен на импортные товары.  

Дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества 

республики с этими странами определяется уровнем укрепления экспортного 

потенциала и сектора экономики на основе диверсификации его структуры, 

Прежде всего в направлении увеличения доли экспорта конечного продукта. 

Как показывает международный опыт именно экспортная ориентация страны 

выступает как реальное направление активизации ее участия в международном 
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разделении труда. Экспортоориентированность способствует проявлению 

параметров сравнительного преимущества путём создания и поддержки тех 

отраслей реального сектора экономики, которые имеют возможность 

произвести высокий уровень добавленной стоимости. В результате чего 

происходит более эффективное использование экономических ресурсов страны. 

Поэтому государственная поддержка экспорта в рамках Государственной 

программы содействия экспорту и импортозамещению в Республике 

Таджикистан на 2016-2020 гг. предусмотрено реализацию «мер безналогового и 

беспошлинного ввоза новых технологий и оборудования, стимулирования 

экспорта в рамках соглашений ВТО, совершенствование таможенного и 

валютного регулирования, антидемпинговые и защитные меры, налоговые 

стимулы и финансово-кредитные механизмы, включая улучшение доступа к 

финансам экспортеров и импортозаменяющих производств, а также 

специфические отраслевые меры» [5]. В республике ратифицировано 

Соглашение по упрощению процедур торговли в ВТО, которое вступило в силу 

в конце 2015 г. Тем самим в этом аспекте Республика Таджикистан стала одной 

из первых стран после КНР, Сингапура, Мавритании и США. В результате чего 

снизился уровень общих торговых затрат за счет уменьшения числа 

разрешительных документов для экспортно-импортных операций и сокращения 

времени пересечения границы. После вступления республики в ВТО 

средневзвешенные тарифы практически не изменились и составили 8%, в том 

числе для сельхозпродукции – 10,4% и 7,6%. По оценкам Всемирного банка, со 

вступлением Республики Таджикистан в ВТО объем прямых иностранных 

инвестиций увеличился на 2,4% отечественного ВВП в 2018 (по сравнению с 

1,2% ВВП в 2013 г.) [5]. Эти инвестиции в основном направлялись в сферы 

энергетики, инфраструктуры, горной промышленности и телекоммуникаций, 

что и привлекло новые технологии, способствующие повышению 

производительности труда, тем самим увеличению объёмов экспорта. 

Одной из стратегических задач республики является система мер 

направленных на достижение конкретного сектора или отрасли экономики 

страны определённых преимуществ на глобальном рынке и защиту внутреннего 

рынка от конкуренции импортных товаров. Реализация этих стратегических 

целей и задач зависит от этапов формирования стратегии государства в сфере 

международных экономических отношений, которая исходит из содержания 

внешнеэкономической политики государства. Содержание 

внешнеэкономической политики как экономической категории следует 

рассматривать в контексте двух важных взаимосвязанных функций: 

наступательной и защитной. Реализация первой функции невозможна без 

чёткого построения защитной, поскольку эти функции или процессы очень 

глубоко взаимосвязаны. В республике можно реализовать функции 

наступательной в сфере производства и экспорта гидроэнергии, тем самим 

достичь (в результате участия в международных экономических отношениях) 
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сравнительных и абсолютных преимуществ. Следовательно в данном процессе 

реализуется экономический потенциал страны на региональном рынке. 

Следует отметит, что проблемы сохранения суверенитета и обеспечение 

экономической безопасности из большого спектра проблем являются более 

важными. Здесь, речь идёт, прежде всего, об экономическом суверенитете, 

означающем свободу государства в направление выбора путей сохранения и 

защиты своей экономики от внешнего вмешательства и выбора национальной 

модели экономики, в том числе модели участия в международном разделении 

труда. 

Государство с целью организации рациональной хозяйственной 

структуры, соответствующей национальным интересам и целям 

внешнеэкономической стратегии разрабатывает цели защитной функция и 

реализует ее. Основными причинами, по которым принимаются меры 

реализации защитной функции являются:  

а) необходимость обеспечения защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции, что требует создание системы регулирования 

импорта, прежде всего через инструменты таможенной системы; 

б) необходимость защиты конкретных, прежде всего приоритетных 

отраслей и их субъектов в период формирования новых производств, 

проведение структурной перестройки экономики. Такой протекционизм имеет, 

конечно временный или выборочный характер и принимается на основе 

компромисса между заинтересованными производителями и импортёрами 

республики, а также в соответствии с уровнем их воздействий на структуру 

экономики определяющей внешнеэкономическую политику и стратегию 

страны; 

в) необходимость защиты деятельности стратегических отраслей и их 

субъектов, которые способствуют устойчивости и непрерывности процесса 

воспроизводства (сферы инфраструктуры: энергетика, транспорт, связь и т. п.);  

г) необходимость наличия резервов торгово-политических уступок в 

обмен на аналогичные уступки стран-партнёров, которые являются чрезмерно 

важными для развития отечественного экспортного сектора экономики. Это 

очень необходимо в условиях функционирования республики в ВТО и ее 

участие в периодических раундах переговоров, которые касаются, прежде всего 

либерализации условий торговли. В связи с этим в импортном режиме многих 

стран мира наблюдается умеренный протекционизм;  

д) использование политики протекционизма в современных условиях в 

основном выступает как инструмент осуществления структурных сдвигов в 

экономике и реализации структурной политики, поэтому играет меньшую роль 

в пополнении бюджета государства; 

е) необходимость реализации защитной функции исходит также из 

вопроса решения проблемы экстернализации, перекладывания затрат на 

национальных субъектов хозяйствования. Такие явления проявляются в связи с 
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тем, что часто происходит перенос экологически загрязнённых производств и 

продуктов на территорию других стран, особенно на территории периферийных 

стран мирового хозяйства. 

Таким образом, на основе организации эффективных 

внешнеэкономических отношений, в центре которых находится эффективные 

таможенные отношения, можно решить целый ряд задач, имеющих 

стратегический характер. Использование инструментов таможенной системы и 

других инструментов реализации внешнеэкономической политики, которая 

должна основываться на анализе механизма их реализации, а также выявления 

последствий от действия в пространстве мировой экономики, так и в 

пространстве национальной экономики. В этом случае данная проблема имеет 

следующие аспекты: 

Первый – все инструменты реализации внешнеэкономической стратегии 

имеют свои специальные и целенаправленные механизмы действия. 

Второй – реализация конкретного инструмента внешнеэкономической 

политики, наравне с положительными результатами несут и определённые 

потери. Их влияние на экспортно-импортные операции обусловливает 

получение одним участникам ВЭД преимуществ, а для других могут создавать 

ситуацию ухудшающую их экономическое состояние.  

Третий – экономические результаты, которые порождаются вследствие 

использования инструментов внешнеэкономической политики можно 

рассматривать в двух измерениях:  

а) прямые изменения, происходящие на рынке тех товаров, на которые 

распространено государственное регулирование;  

б) косвенные изменения, т.е. изменения рынка других товаров под 

влиянием изменения рынка других товаров. Поскольку каждый отдельный 

рынок товаров выступает элементом экономической системы, и поэтому 

испытывает на себе изменения на рынках других товаров, т.е. каждый рынок 

реагирует на изменение других рынков. 

Следовательно, принятие управленческих решений относительно 

применения тех или иных инструментов внешнеэкономической политики, 

государственные органы должны учитывать и оценивать синергетический 

эффект системного взаимодействия различных рынков и возможные ответные 

действия («действие-противодействие»).  

Уменьшение промедлений в процессе прохождения таможенных 

формальностей напрямую зависит от многих факторов, среди которых одним из 

ключевых является правильность выбранного кода по ТНВЭД. При 

установлении однозначного кода по ТНВЭД ключевую роль играет 

идентификация объекта классификации. Таким образом, процедуры 

идентификации и классификации товаров для таможенных целей существенно 

влияют на скорость таможенного оформления, увеличение товаропотоков, 

следовательно и дохода от экспортно-импортных операций.  
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Під час ремонтних робіт вибір покриття для підлоги є одним із 

найважливіших складових процесу. Уже досить тривалий час лідерство у 

процесі вибору такого покриття належить лінолеуму. Його беззаперечними 

перевагами залишаються універсальність, прийнятна ціна, легкість в укладанні, 

тривалий термін і простота експлуатації, широкий асортимент, креативні 

дизайнерські рішення [1].  

Сучасний асортимент лінолеуму характеризується значною 

різноманітністю видів та динамічністю розвитку, що обумовлені такими 

чинниками:  

а) більш високою економічністю їх виробництва порівняно з 

аналогічними полотнами тканого і трикотажного виробництва;  

б) можливістю використання різних способів виробництва і більш 
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дешевих видів сировини (відходів ткацького та трикотажного виробництва).  

Застосування лінолеуму в інтер’єрі – це один із основних і ефективних 

засобів створення затишку, гостинної атмосфери та комфорту в житлових, 

адміністративних і культурно-побутових приміщеннях. 

Варто відзначити, що сучасний лінолеум суттєво відрізняється від свого 

попередника, який був актуальним ще 10–15 років тому. Нові технології 

виробництва покращують екологічність (безпечність), урізноманітнюють гаму 

кольорів і фактур та подовжують термін служби покриття. Сьогодні можна 

придбати як однотонний лінолеум, так і покриття з фактурою паркету, плитки, 

мармуру, мозаїчного орнаменту тощо. 

У наш час вирізняють натуральний і синтетичний лінолеум. Сучасний 

натуральний лінолеум (до цієї категорії входить також гліфталевий лінолеум) – 

безпечний для людей, які перебувають у приміщенні, де він постелений. Він 

стійкий до деформацій, стирання і зносу. До складу натурального лінолеуму 

входить лляна олія, смола, корковий порошок, порошок вапняку, натуральні 

барвники та джутова тканина. Часто цей вид лінолеуму покривається 

полімером, але, за необхідності (наприклад, алергії), можна знайти лінолеум і 

без покриття. Споживчі характеристики натурального лінолеуму досить високі, 

але неефективно використовувати таке покриття на вулиці (у дворі), а також у 

місцях з підвищеною вологістю.  

Синтетичний лінолеум (полівінілхлоридний і колоксиліновий) 

вирізняється довговічністю, водонепроникністю, високим рівнем 

шумопоглинання і простотою в догляді. Але недоліком такого покриття є 

використання у процесі виробництва токсичних смол, які можуть виділятися в 

атмосферу приміщення. Такий лінолеум не рекомендується використовувати у 

житлових кімнатах (спальня, дитяча), на кухні, а також в квартирах людей, які 

схильні до алергічних захворювань, астми тощо. 

Згідно з ДСТУ Б А.1.1-18-94 Система стандартизації і нормування в 

будівництві. Лінолеум. Терміни та визначення [2] лінолеум – це рулонний 

обробний матеріал для покриття підлоги, виготовлений на основі полімерів, 

наповнювачів i різних добавок. Виділяють наступні його види залежно від 

плівкоутворювача: 

а) полівінілхлоридний. Має такі різновиди: 

1) на тканинній підоснові − виготовлений одноштриховим або 

багатоштриховим промазним способом із полівінілхлориду, пластифікаторів i 

piзних добавок на підоснові з тканинних матеріалів; 

2) на теплозвукоізолюючій підоснові − багатошаровий лінолеум, який 

складається з полівінілхлориду, наповнювачів, пластифікаторів, пігментів i 

різних добавок та нетканого голкопробивного матеріалу, що служить як 

теплозвукоізолююча підоснова з лицьовим шаром із полівінілхлоридної плівки 

або без неї; 

3) одношаровий без підоснови − лінолеум одношаровий, виготовлений із 
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полівінілхлориду, наповнювачів, пластифікаторів, пігментів i різних добавок; 

4) багатошаровий без підоснови − лінолеум який складається з двох або 

декількох полівінілхлоридних шарів, з’єднаних в одне суцільне полотнище; 

5) багатошаровий лінолеум без підоснови з відходів полівінілхлориду − 

виготовлений із відходів виробництва лінолеуму полiвінілхлоридного на 

тканинній підоснові, із відходів полівінілхлориду, пластифікаторів, 

наповнювачів, пігментів і різних добавок; 

б) алкідний лінолеум − виготовлений із алкідних смол, наповнювачів i 

пігментів на підоснові із тканого або нетканого матеріалу;  

в) гліфталевий лінолеум − виготовлений із модифікованої жирними 

кислотами глiфталевої смоли з органічними i мінеральними наповнювачами, 

нанесеної на джутову тканину; 

г) колоксиліновий лінолеум − виготовлений з негорючої пластичної маси, 

яка складається з нітроцелюлози, пластифікаторів, стабілізаторів, 

наповнювачів, барвників та антипірену 

д) гумовий багатошаровий лінолеум-релін − багатошаровий лінолеум, 

виготовлений з гумових сумішей на основі синтетичних канчуків. 

Переваги лінолеуму з полівінілхлориду полягають у його структурі, 

експлуатаційних якостях, різноманітній кольоровій гамі і порівняно невисокій 

ціні. Завдяки своїм властивостям покриття характеризуються м’якістю та 

пружністю, що вирізняє їх посеред інших матеріалів. Водночас, покриття із 

ПВХ міцні − не кришаться й не тріскаються, як, наприклад, керамічні й 

дерев’яні поверхні. Товщина лінолеуму становить від 0,8 до 4 мм, що дозволяє 

робити укладання практично на будь-яку поверхню. Якщо підлога має яскраво 

виражені дефекти (нерівності, тріщини тощо), то лінолеум із загальною 

товщиною не менш 2,5 мм приховає їх. Даний вид є найбільш поширеним. 

Головним його недоліком є втрата гнучкості за низьких температур. 

Висока вологостійкість, міцність і еластичність є перевагами гумового 

багатошарового лінолеуму-релін. Проте з часом матеріал починає виділяти 

шкідливі речовини, тому в житлових приміщеннях його не використовують. А 

от для промислових будівель − це ідеальний варіант, оскільки релін стійкий до 

впливу шкідливих реагентів. Колоксиліновий лінолеум досить гнучкий, 

вологостійкий. У нього відсутня основа, він має характерний блиск. Головним 

недоліком колоксилінового лінолеуму є висока займистість. Через це 

забороняється закривати ним дерев’яні підлоги у приміщеннях із 

вибухонебезпечними предметами. 

Гліфталевий лінолеум має поліпшені звуко- і теплоізоляційні властивості, 

але є більш крихким, схильним до тріщин порівняно з ПВХ лінолеумом. Цей 

лінолеум з часом може зменшуватися в розмірах. 

ПВХ-лінолеум за особливостями застосування класифікують на : 

а) побутовий; 

б) комерційний (промисловий); 
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в) спеціалізований; 

г) напівкомерційний. 

Побутовий лінолеум на спіненій основі випускають завтовшки від 1 до 4 

мм. Захисний шар становить 0,15–0,35 мм. Незважаючи на невелику товщину, у 

розрізі являє собою складну конструкцію. На верхньому шарі знаходиться 

гомогенний малюнок по всій товщині цього шару. На нього наноситься 

зображення. Під ним розташована або одна основа зі спіненої гуми, або ще 

одна прокладка для надання твердості. Додатково може наноситися шар із 

прозорої зносостійкої поліуретанової плівки. Таке покриття полегшує 

прибирання й підвищує термін служби лінолеуму. Головні переваги лінолеуму 

на спіненій основі − привабливий зовнішній вигляд, можливість швидкого й 

ефективного вологого прибирання, звукоізоляція та відносна довговічність (5–

10 років).  

Побутовий лінолеум на поліестеровій основі − це полотно товщиною до 3 

мм, що складається із плівки з нанесеним малюнком, що наклеєна на основу із 

синтетичного волокна. Такий лінолеум м’який і пружний, він легко 

розстеляється по підлозі та не складний в укладанні. Він дуже легко 

монтується, тому що його не потрібно приклеювати до підлоги задля уникнення 

втрати основних теплозвукоізолюючих властивостей. Верхній шар цього 

лінолеуму досить тонкий, тому таке покриття чутливе до механічних 

ушкоджень. Нині побутовий лінолеум на поліестеровій основі не користується 

великим попитом унаслідок його короткого терміну служби [1].  

Напівкомерційний лінолеум аналогічний побутовому на спіненій основі, 

але з підвищеним шаром зношування (захисним) − від 0,35 до 0,7 мм. Лінолеум 

цього класу призначений для підвищених навантажень і укладається, 

переважно, у громадських або офісних приміщеннях, а також у житлових 

кімнатах з підвищеною прохідністю. Комерційний лінолеум кардинально 

відрізняється від побутового своєю структурою й призначенням. Він 

поділяється на: 

а) комерційний гомогенний; 

б) комерційний гетерогенний. 

Комерційний гомогенний лінолеум має однорідну структуру за всією 

товщиною (1,2–1,6 мм). Недорогий і ергономічний, він має виняткову стійкість 

до стирання та рекомендується для громадських приміщень. У нього невисокі 

декоративні властивості, тому він найчастіше використовується для укладання 

на великих складах, в електричках тощо. Комерційний гомогенний лінолеум 

дуже вимогливий до поверхні, яка має бути ідеально рівною.  

Комерційний гетерогенний лінолеум – багатошарове покриття. Малюнок 

наносять на зміцнене скловолокно та захищають зверху спеціальним 

зносостійким шаром. Таке покриття складається як мінімум із чотирьох шарів. 

Найнижчий шар − це основа: хімічна (не вбирає вологу, забезпечує високий 

експлуатаційний комфорт) і механічна (забезпечує міцність покриття протягом 
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періоду використання). Основа − еластична і пружна, здатна набувати форму 

поверхні, на яку укладається лінолеум. Вище знаходиться несучий шар, що 

стабілізує покриття. Поверх нього декоративний шар з нанесеним малюнком. 

Захист декоративного шару утворює верхній запобіжний шар, від товщини 

якого залежить міцність покриття [1]. 

Таким чином, асортимент лінолеуму дуже широкий. Критеріями вибору 

для споживача є ціна, довговічність, простота в догляді, а також 

характеристики приміщення, де планується стелити це покриття. Загалом, 

лінолеум доступне і досить просте в укладанні покриття для підлоги, яке 

незамінне у випадках швидкого ремонту. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ 

ДЕФЕКТІВ, ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

Л. В. Шитова 
старший судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень;  

Є. М. Собакарь 

старший судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень  

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Харків  

 

Становлення ринкової економіки, розвиток підприємницької діяльності в 

Україні супроводжується криміналізацією різних сфер економіки та зростанням 

злочинності, зокрема, в сфері виробництва та збуту товарів як продуктів 

матеріального виробництва. 

Для вирішення завдань розслідування, що стосуються встановлення 

вартості товарів призначається судова товарознавча експертиза. 

Т. Артюх проаналізував актуальні проблемні питання, що вирішуються 

під час судової товарознавчої експертизи. Автор пропонує спрямувати їх на 

встановлення наступних фактів [1]: 

а) товарної приналежності досліджуваних об’єктів; 

б) одиниці товару до однорідної групи (типу, вигляду, моделі та ін.); 

в) наявності дефектів і їх характеру; 

г) ступеня зниження якості; 



Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності 

 92 

д) придатності об’єктів для подальшого використання; 
е) дотримання/недотримання умов експлуатації та причинно-наслідкового 

зв’язку впливу конкретних факторів на зміну якості продукції; 
є) відповідності/невідповідності фактичних характеристик досліджуваних 

об’єктів аналогічним даним маркування або зафіксованим в нормативних, 
супровідних товарно-транспортних та інших документах; 

ж) відповідності/невідповідності порядку приймання об’єктів правилам, 
передбаченим чинним законодавством України; 

з) ринкової ціни і вартість об’єкту експертизи з урахуванням його 
фактичного стану. 

Формування вартості товару залежить від наявності дефектів та їх впливу 
на експлуатаційні властивості товару. 

Дефект, за визначенням С. Калачова, це кожна окрема невідповідність 
товару встановленим вимогам, тобто локальне або поширене порушення 
структури, зовнішнього вигляду виробів; природний брак товарів, в тому числі і 
брак, що з’явився при використанні сировини, при технологічній обробці, під 
час упаковки, транспортування або зберігання об’єкту дослідження [2]. 

Наявність дефекту означає, що хоча б один з показників якості продукції 
або значення одного з параметрів вийшло за встановлені межі або не відповідає 
встановленим нормам. Якщо експерт виявляє хоча б один, навіть незначний 
дефект товару, він вважається дефектним. Відхилення дійсного значення 
показника якості від номінального значення повинні знаходитися в межах, 
встановлених нормативною документацією. 

З метою обґрунтування впливу придатності або непридатності товарів до 
споживання на формування їх вартості пропонується наступна класифікація 
дефектів: 

а) в залежності від методів виявлення: явні (зазвичай, вони визначаються 
візуальним методом – шляхом огляду виробу і встановлення місць 
розташування, кількості та розміру дефектів); приховані (зазвичай, вони 
визначаються методом руйнівного, контролю, що використовується для 
внутрішньої структури виробів); 

б) за ступенем впливу на стан товару: критичні (подальше використання 
товару є неможливим); значні (суттєво впливають на використання товару за 
призначенням і (або) на його довговічність); малозначні (істотно не впливають 
на використання товару за призначенням і (або) на його довговічність); 

в) в залежності від можливостей усунення дефекту: усувні (дефекти, які 
можуть бути усунені); непереборні (дефекти, усунення яких технічно 
неможливо або економічно недоцільно); 

г) в залежності від місця розташування: локальні; розташовані по всій 
поверхні товару; дефекти в обмежених зонах; 

д) в залежності від причин виникнення: виробничі (виникають в 
результаті порушення технологічного процесу під час виготовлення товару); 
дефекти, що виникають під час пакування, транспортування, зберігання товару.  

Наявність дефектів у товарі знижує його якість. Ступінь зниження якості 
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в кожному конкретному випадку залежить від ряду факторів, а саме: типу 
дефекту, його розміру, кількості дефектів, їх значущості, місць їх розташування 
тощо. 

З метою визначення наявності або відсутності дефектів, які можуть 
вплинути на вартість об’єкта, в сучасній процесуальній практиці 
використовують наступні методи: 

а) метод документальної перевірки (здійснюється на основі встановлення 
достатності і придатності інформації, яка міститься в документах, для 
проведення дослідження) [3]; 

б) органолептичний метод (здійснюється на основі аналізу сприйняття 
органів відчуттів, яким визначаються такі показники якості товару: зовнішній 
вигляд (колір, форма, консистенція та ін.), запах, смак, звук, сприйняття на 
дотик, наявність дефектів); 

в) вимірювальний метод (здійснюється на основі технічних засобів 
вимірювання); 

г) метод вибіркової перевірки (здійснюється на основі перевірки однієї 
або декількох вибірок з поширенням результатів експертизи на всю партію); 

д) руйнівні випробування (здійснюється на основі використанням 
руйнівних методів контролю, під час яких може бути порушена придатність 
об’єкта до подальшого використання); 

е) неруйнівні випробування (здійснюється на основі застосуванням 
неруйнівних методів контролю, які не порушують придатність об’єкта до 
використання; 

є) лабораторні випробування (здійснюється на основі визначення фізико-
хімічних, фізико-механічних, медико-біологічних та інших показників, які 
визначаються за допомогою лабораторних випробувань) [4]; 

ж) вартісний (здійснюється на основі визначення рівня якості продукції у 
вартісних одиницях на відповідний період часу) [3]. 

При можливості рекомендуємо спочатку використовувати неруйнівні 
методи, лише при неможливості встановлення дефектів іншим шляхом, 
використати руйнівні випробування. Для використання руйнівних методів 
експерту потрібен письмовий дозвіл замовника. За допомогою вказаних методів 
експерт може більш ефективно дослідити об’єкт, виявити його дефекти та 
надати обґрунтований висновок. 
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В рамках виконання кафедральної науково-дослідної теми (2011–2016 рр.) 

«Формування та оцінювання асортименту, властивостей і якості 

непродовольчих товарів» (ДР № 0111U010536) нами детально досліджувалися 

окремі товарознавчі особливості сучасних будівельних виробів санітарно-

технічного призначення, зокрема, керамічних і трубопровідної арматури, а саме: 

термінологічні аспекти, різноманітність підходів сучасних класифікаційних 

систем, специфіку вимог та ін. 

Щодо термінологічних нюансів, зокрема у тлумаченні визначень сучасної 

трубопровідної арматури [1–3], нами виявлено наступне. 

а) товарознавчий аналіз 39 спеціальних термінів дозволяє зробити 

висновок, що термін «промислова трубопровідна арматура» (далі по тексту – 

ПТА) – це сукупність пристроїв/засобів, призначених для управління потоками 

рідин або газів, які монтуються на трубопроводах, котлах, апаратах, агрегатах, 

ємностях та інших установках [3]; 

б) функцією ПТА у сучасному розумінні є управління потоками 

середовищ, яке проходить шляхом відключення трубопроводів або їх ділянок, 

розподілом потоків за необхідними напрямками, регулюванням різних 

параметрів середовища (тиску P, витрат G, температури Т° і т.д.), випуском 

середовища по необхідному напрямку і т.д., шляхом зміни прохідного перерізу в 

робочому органі арматури; 

в) арматура – невід’ємна частина будь-якої трубопровідної системи, у якій 

вона піддається самим різним впливам: високих і низьких температур, значним 

тискам, вібраціям, дії агресивних рідин і газів і т. ін. Через це вимоги до 

арматури надзвичайно різноманітні:  

1) підвищена міцність; 

2) збільшення терміну служби, тобто надійності і довговічності; 

3) низька вартість і висока технологічність виготовлення; максимальна 

вибухобезпечність; 

4) висока корозійна стійкість. 

Зазначені вимоги є узагальненими і досить суперечливими, вони не 

завжди можуть бути забезпечені одночасно, тому сучасна номенклатура 

ПТА/ТА включає величезну кількість різних конструкцій, кожна з яких втілює і 

забезпечує певний компроміс між цими суперечливими вимогами і, в свою 

чергу, відображається у специфіці виробничого маркування. 
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Результати порівняльного аналізу сучасних класифікаційних систем ПТА/ 

ТА дозволяють зробити такі висновки [3–5]: 

а) всю виробничу номенклатуру трубопровідної арматури поділяють на 3 

групи:  

1) промислову трубопровідну арматуру – ПТА; 

2) арматуру спеціального призначення (лабораторну, харчову); 

3) побутову санітарно-технічну арматуру. 

б) ПТА, в свою чергу, класифікують за 5-ма ознаками:  

1) функціональним призначенням на 7 класів – запірну, регулюючу, 

запобіжну, зворотну, розподільно-змішувальну, фазорозподільну, захисну 

(відсічну); 

2) за сферою і середовищем використання на 7 груп – паропровідну, 

нафтову, газову, енергетичну, хімічну, для суден (корабельну), для ємностей 

(резевуарну); 

3) за принципом управління і дії на 8 видів; 

4) за конструкцією приєднувальних патрубків на 5 різновидів; 

5) за способом герметизації – на 4 підвиди; 

в) якщо стосовно ПТА існує усталена класифікація, то санітарно-технічну 

арматуру виділити зі всього масиву устаткування, яке знаходиться у житловому 

приміщенні досить складно через заплутаність у термінології. Зокрема, з 

погляду санітарного облаштування, житлові приміщення при будівництві 

оснащуються: санітарно-технічним устаткуванням (вироби для встановлення у 

ванних і туалетних кімнатах, кухонних приміщеннях); опалювальним 

устаткуванням; металопродукцією (труби, фітингові з’єднання та інші 

вироби) [5]. 

Дослідження особливостей класифікації і специфіки асортименту власне 

побутової сантехніки, апріорно дозволяє зробити висновки [1, 2, 5]: 

а) сучасна виробнича номенклатура і торговельний асортимент побутових 

виробів санітарно-технічного призначення (і це без врахування власне 

санітарно-технічної арматури) включають значну кількість видів і ще більшу – 

різновидів; 

б) за показниками широти, глибини, повноти і структури торговельний 

асортимент побутових виробів/товарів санітарно-технічного призначення 

можна характеризувати як складний, з високим коефіцієнтом оновлення; 

в) обидва попередні висновки обумовлюють наявність різних підходів до 

групування асортименту цих виробів, і, як наслідок, відсутність у товарознавчій 

літературі єдиної, чіткої, науково обґрунтованої їх класифікації [1, 2]; 

г) на ринках побутової сантехніки країн ЄС прийнято сантехнічні вироби 

класифікувати за 3-ма взаємно поєднуваними ознаками:  

1) приміщення, у якому використовують конкретний сантехнічний 

виріб;  

2) функціональне призначення конкретного житлового простору; 

3) рівень його прохідності. За цими ознаками сантехнічне обладнання 
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умовно можна класифікувати на 2 типи: сантехніка для громадських приміщень 

та вироби/прилади для особистого використання. 

д) окрім «європейського» в інформаційних джерелах з будівництва і 

торгівлі будівельними товарами умовно можна виділити т.зв. «інженерно-

функціональний підхід» до класифікації сантехнічного обладнання. Тут усю 

сантехніку прийнято поділяти на 2 категорії: побутову (ванни, душові кабіни, 

умивальники, мийки, змішувачі, унітази, біде, сушарки для рук та ін.) та 

інженерну (труби і фітинги, запірну арматуру, каналізацію, фільтри, клапани, 

теплоізоляцію, повітроводи, насоси, лічильники, колектори і т.д). 

Аналіз вимог до якості і проблем фальсифікації будівельних санітарно-

технічних виробів показав наступне: 

а) чинними в Україні нормативні документи, які встановлювали вимоги до 

якості санітарно-технічних виробів та санітарно-технічної арматури, ще 

донедавна, були 16 ДСТУ. Абсолютна більшість з них (13 з 16) – це колишні 

радянські ГОСТ, які в Україні почали діяти у 1994-1999 рр., як результат 

реалізації міждержавних угод в межах СНД. Вони поділялися на 3 види: ДСТУ 

на терміни і визначення (3); ДСТУ загального призначення (2); ДСТУ, які 

регламентували вимоги до інженерного обладнання будинків і споруд – технічні 

умови і загальні технічні умови (11). Щодо останніх, то 5 нормативних 

документів встановлювали вимоги, норми і правила до санітарно-технічних 

виробів (чавунних, сталевих і керамічних), а 6 – до санітарно-технічної 

арматури.  

б) «засилля», старих, ще радянських стандартів, з одного боку, до 

недавнього часу було виправданим, оскільки давало змогу успішно уніфікувати 

вимоги до обладнання та арматури виробництва країн колишнього СРСР і 

таким чином, регламентувати торгівлю ними та їх експлуатацію. З іншого боку, 

після входження України у європейський економічний простір, вони можуть у 

подальшому «гальмувати» впровадження у будівництво зарубіжних 

сантехнічних виробів і вже не відповідають реаліям сучасного ринку; 

в) логічно і очевидно, що всі найближчим часом вказані вище нормативні 

документи будуть замінені на відповідні технічні регламенти. 

Крім того, останнім часом на «арматурному» ринку України суттєво 

зросла частка підробленої/фальшивої арматури (т.зв. «сірий ринок» ПТА/ТА), 

тому зараз ця проблема є вкрай важливою для «добросовісних» вітчизняних 

виробників і постачальників трубопровідної арматури.  

Аналіз фахових літературних джерел і власні дослідження взірців виробів 

«сумнівного походження» дозволив виокремити характерні, на наш погляд, 

ознаки підробленої арматури:  

а) надмірно занижена ціна;  

б) відсутність якого-небудь маркірування;  

в) наявність нового маркірування на поверхні явно не нового корпусу 

виробу;  

г) очевидний ремонт, сліди свіжого зварювання та оброблених поверхонь 
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всередині корпусу і на зовнішній поверхні корпусу арматури і фланців;  

д) нестандартні «будівельні» розміри; 

е) нестандартний матеріал маховиків, кріплень, шпильок і гайок;  

є) зношене чепцеве набивання, відсутність заглушок на патрубках; 

ж) неоригінальний паспорт чи інший товаросупровідний документ на 

виріб;  

з) незвичайна, явно не заводська, упаковка чи тара. 

Подані вище теоретичні результати, на нашу думку, можуть бути 

враховані у практиці експертизи походження санітарно-технічних виробів, 

доведення фактів фальсифікації, їх ідентифікації у процесі митного 

оформлення, застосування у митних тарифах при визначенні митної вартості, а 

також – для обліку об’єктів дослідження при здійсненні ЗЕД, котра, як відомо, є 

вагомою складовою частиною комерційної діяльності багатьох сучасних 

суб’єктів господарювання. 
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Судово-товарознавча експертиза є способом збирання доказів та 

фактичних даних, які мають значення для правильного встановлення 

об’єктивних і суб’єктивних ознак кримінального правопорушення, тобто 

неочевидних фактів, що можуть бути визначені експертом-товарознавцем 
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шляхом спеціального дослідження відповідних об’єктів. На стадії досудового 

розслідування судово-товарознавча експертиза сприяє об’єктивності, повноті та 

всебічності пізнання події і обставин кримінального правопорушення.  

Одним із запитань, які можуть бути поставлені при призначенні судово-

товарознавчої експертизи, є визначення належності товарів до класифікаційних 

категорій (вид, марка, модель, розмір, комплектність тощо). Така необхідність 

виникає у тому випадку, коли необхідно встановити видову приналежність 

товару, що може бути віднесений до спеціальної категорії товарів, зокрема 

таких як лабораторний посуд. 

Найважливішими класифікаційними ознаками непродовольчих товарів є: 

призначення, вихідні матеріали (сировина, напівфабрикати), вид товару, 

особливості його конструкції (моделі, фасони), спосіб виробництва, характер 

обробки, категорії якості, розміри та ін. Ці ознаки є підставою для об’єднання 

(або виділення) товарів в окремі підмножини (групи).  

Єдність класифікаційної системи товарів досягається застосуванням 

встановлених правил. Відповідно до вказаних правил на кожному ступені 

класифікації використовують лише одну з ознак, починаючи з більш істотної з 

них (зазвичай призначення або вихідної сировини). Важливість ознаки (вихідні 

матеріали, спосіб виробництва, конструкція виробів) визначається не тільки 

його важливістю, а і тим, що будучи одиничною, вона взаємопов’язана з 

іншими ознаками (з призначенням, зі споживчими властивостями) і 

використовується в сукупності з іншими ознаками [1]. 

Ознака призначення визначає мету використання виробу (товару). 

Зазвичай на перших рівнях розподілу товарів на групи використовують 

узагальнену ознаку призначення, яка при поділі в межах групи (підрозділі) 

конкретизується і уточнюється шляхом поділу товарів за іншими ознаками. 

Поділ за видом вихідних матеріалів дозволяє виділити групи (підгрупи) товарів 

з певними споживчими властивостями. Серед існуючих класифікаційних 

систем (класифікацій) розрізняють в залежності від мети, яку вони 

переслідують, навчальні, торгові та економіко-статистичні класифікації [1]. 

При встановленні групової приналежності товарів до лабораторного 

посуду слід враховувати, що лабораторний та хімічний посуд – це особливий 

підвид ємностей для використання в спеціальних умовах. Для них характерні 

незвичайні в повсякденному розумінні форми і величини. Також кожен вид має 

свою специфічну назву: бутлі, колби, пробірки, промивалки, поглиначі, 

крапельниці, чашки, склянки та ін. Такий посуд обов’язково повинен бути 

стійким до хімічних впливів і не вступати в реакцію з поміщеною речовиною. 

При виготовленні можуть застосовуватися різні матеріали, залежно від того, які 

речовини в подальшому будуть поміщатися всередину і які характеристики 

будуть важливі при роботі [2]. 

Відповідно до пункту 1 ДСТУ ISO 4787: 2009 [3] Посуд лабораторний 

скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 
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4787:1984, IDT) «…Посуд малої місткості охоплює посуд місткістю від 0,1 мл 

до 2000 мл. До нього належать піпетки з однією позначкою, градуйовані 

вимірювальні піпетки, бюретки, вимірювальні колби, градуйовані вимірювальні 

циліндри…». 

Відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності [4–6] скляний лабораторний посуд класифікується у товарній позиції 

7017 «Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цілей, 

градуйований або неградуйований, калібрований або некалібрований». 

Враховуючи Пояснення до УКТЗЕД товарної позиції 7017 до 

лабораторного скляного посуду відносяться: «…вироби зі скла, застосовувані 

звичайно в лабораторіях (дослідницьких, фармацевтичних, промислових і т.д.), 

включаючи спеціальні сулії (газопромивачі, для реагентів, посудини Вульфа і 

т.д.), спеціальні трубки (для промивання, сушіння, конденсації газу, 

фільтрування, бюретки, пробірки і т.д.), мішалки, колби для дистиляції, 

калібровані посудини, посудини для розведення культур (Колля, Руа і т.д.), 

усілякі бюретки, випарні чашки, мірні колби, лійки і приймачі (вакуумні, з 

шийками і т.д.), спеціальні крапельниці (калібровані і т.д.), реторти, 

кристалізаційні чашки, сушильні циліндри, фільтрувальні пластини і диски, 

ложки, десикатори, діалізатори, адаптери, газоохолоджувачі, приймачі для 

дистиляційної апаратури, спеціальні лійки (із запірними кранами, кулясті лійки 

і т.д.), циліндри, тиглі, фільтрувальні тиглі, спеціальні колби (конічні, з 

декількома шийками і т.д.), спеціальні спиртівки, ступки, чашки терезів, 

піпетки, вакуумні посудини різних спеціальних форм (не ввійшли до товарної 

позиції 9617), промивні посудини, запірні крани, шпателі, посудини 

(фільтрувальні, для осадження, з декількома шийками і т.д.), муфелі, підставки 

під тиглі, слайди для мікроскопів і скляних ковпаків, і т.д. 

Вироби, перераховані в цій товарній позиції, можуть бути градуйовані 

або калібровані. Вони можуть бути виготовлені зі звичайного скла (особливо 

для фармацевтичних або гігієнічних цілей), але лабораторний скляний посуд 

часто виготовляється з боросилікатного скла, плавленого кварцу або інших 

плавлених оксидів кремнію внаслідок їх більш високої хімічної стійкості і 

низького коефіцієнта лінійного розширення такого скла…». 

З метою однозначної класифікації виробів, що можуть бути віднесені як 

до лабораторних скляних виробів, так і до гігієнічних або фармацевтичних 

скляних виробів, слід врахувати наступні Пояснення до УКТЗЕД [7]: 

«… Термін «гігієнічні або фармацевтичні скляні вироби» означає вироби 

загального призначення, використання яких не потребує участі лікаря. Отже, у 

цій товарній позиції розглядаються, inter alia (серед іншого), зрошувачі, 

наконечники (для шприців, клізм і т.д.), сечоприймачі, апарати для підтримки 

дихання (з гумовими балонами або без них), підкладні судна, нічні горщики, 

плювальниці, медичні банки, очні ванночки, інгалятори і шпателі для язика. 

Сюди також включаються котушки та бобіни для хірургічного кетгуту…» 
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З метою однозначної класифікації виробів зі скла як лабораторного 

посуду, які можуть бути також ідентифіковані як інструменти і прилади для 

фізичних або хімічних аналізів, слід врахувати Пояснення до УКТЗЕД товарної 

позиції 9027 [7]: «…до товарної позиції 9027, де перераховані правила, згідно з 

якими відбувається класифікація інструментів і приладів для фізичних або 

хімічних аналізів, які хоча і включаються потенційно до товарної позиції 9027, 

у той же час можуть бути ідентифіковані як лабораторний скляний посуд цієї 

товарної позиції… ». 

Для прикладу розглянемо класифікаційні ознаки колби скляної 

плоскодонної П-2-50 SIMAX. Виходячи зі своїх спеціальних пізнань, судовим 

експертом встановлюються найменування, товарні характеристики та 

призначення, на підставі чого визначається видова приналежність об’єкту 

дослідження.  

Колба скляна відповідно до Державного класифікатора продукції та 

послуг ДК 016-2010 відносяться до розділу – продукція переробної 

промисловості; групи – продукція мінеральна неметалева, інша; класу – скло та 

вироби зі скла; категорія – скло оброблене, інше, зокрема технічні вироби зі 

скла [8]. За місцем в класифікаційних угрупуваннях, визначених в каталозі 

товарів Інтернет-сайту ТОВ «МАНКОР» об’єкт дослідження відноситься до 

групи – скляний лабораторний посуд SIMAX; підгрупи – колби лабораторні із 

термостійкого скла SIMAX; вид – колба лабораторна плоскодонна із скла 

SIMAX; місткість – 50 мл; виробництво – Чехія [9]. 

При встановленні класифікаційної приналежності колби скляної 

плоскодонної П-2-50 SIMAX слід враховувати форму (грушоподібна з плоским 

дном) та розміри (50 мл); наявність спеціального маркування, місце його 

розташування (на зовнішню частину колби нанесене маркування, виконане 

білим фарбником у вигляді прямокутника розміром 13 мм х 80 мм, написи 

«50 ml SIMAX CZECH REPUBLIC» та зазначення логотипу виробника). 

Маркування досліджуваної колби повністю співпадає з маркуванням, що 

наноситься на колбу лабораторну плоскодонну із скла SIMAX, представлену в 

каталозі торгівельного майданчика «МАНКОР» [9].  

Також важливим чинником, що впливає на однозначне віднесення до 

певного класифікаційного угрупування, є матеріал виготовлення. Відповідно до 

інформації Інтернет-сайту ТОВ «МАНКОР» [9] колба лабораторна плоскодонна 

із скла SIMAX виготовлена з боросилікатного термостійкого скла, про що 

свідчить відповідне нанесене маркування.  

Таким чином, встановлено, приналежність колби скляної плоскодонної 

П-2-50 SIMAX до лабораторного посуду та її призначення, зокрема, 

експлуатація відповідно до передбачених виробником функцій як лабораторний 

посуд, що застосовується в якості приймача для перегонки різних органічних 

синтезів і лабораторних робіт. 

 

https://dkpp.rv.ua/index.php?level=23
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У сучасних умовах господарювання в Україні сформовано ринок лісових 

ресурсів, продукція якого є конкурентоспроможною не тільки в нашій державі, 

а й за кордоном. Разом з тим, залишається актуальною проблема вдосконалення 

системи ціноутворення і визначення ринкової вартості вказаної продукції під 

час проведення судової товарознавчої експертизи. 

Метою даної публікації є дослідження особливостей, що впливають 

на ринкову вартість лісоматеріалів у вигляді необробленої деревини, складання 

послідовної схеми дослідження лісоматеріалів, проведення аналізу та 

визначення основних факторів, що впливають на вартість деревини.  

Завдання товарознавчої експертизи необробленої деревини під час 

визначення їх ринкової вартості полягає у віднесенні товарів до однієї 

з класифікаційних груп, що прийняті у даній сфері лісозаготівлі, визначенні 

характеристик товару та зміни показників їх якості. 

При визначенні ринкової вартості необробленої деревини основним 

фактором, що впливає на вартість, являється співвідношення цін між 

сортиментами. У відповідності з оцінкою сортиментам присвоюється ціновий 

коефіцієнт. Якість одного сортимента приймається за базову і йому, як еталону, 

присвоюється коефіцієнт одиниця. Найбільш масовим, універсальним, 

з найбільшим числом градацій якості, розмірів є сосновий пиловник, тому за 

одиницю доцільно приймати пиловник 2-го сорту діаметром 20-24 см. Решті 

сортиментам лісопродукції, у відповідності з їх якісною оцінкою, 

встановлюємо інші коефіцієнти, вищі чи нижчі відносно еталона-одиниці. У 

випадках, коли певний сортимент деревини не користується попитом і не 

реалізується по розрахункових цінах, то лісові господарства самостійно 

понижують такий коефіцієнт до відповідного розміру. 

Значення цінового коефіцієнта залежить від сорту деревини, довжини, 

діаметру та породи деревини. Чим більший діаметр деревини, довжина 
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деревини, тим більшим є ціновий коефіцієнт. Найбільш ціняться лісоматеріали 

1-го сорту. Щодо породи деревини, то найбільш цінними є дуб, ясен, клен, 

сосна, кедр, а найменші цінові коефіцієнти на вільху, тополю, м’ягколистяні 

породи, дров’яну деревину для технологічних потреб та на дрова для опалення 

[1]. 

Підприємства лісогосподарського комплексу застосовують франкування 

цін. Франко – це умови продажу, за яких продавець відшкодовує всі витрати по 

доставці товару на місце призначення. Заготівля деревини супроводжується її 

транспортуванням, виходячи з цього, при заготівлі і реалізації продукції 

в держлісгоспах формуються на неї планово-розрахункові ціни, залежно від 

трьох видів франко: 

а) франко-верхній склад; 

б) франко-проміжний склад; 

в) франко-нижній склад. 

Відповідно до місць розташування деревини, так званих франко складів, 

ринкова вартість деревини досить різниться. Оскільки до ціни деревини на 

кожному складі додаються витрати на доставку до місць зберігання лісо 

продукції [2]. 

При визначенні ринкової вартості необробленої деревини досить часто як 

порівняльна база використовується цінова інформація з аукціонів з продажу 

необробленої деревини. Оскільки з метою вдосконалення організації роботи 

з реалізації необробленої деревини в країні, створення прозорого механізму 

ціноутворення, розвитку конкурентних засад у торгівлі деревиною, для 

забезпечення нею зростаючих потреб вітчизняних деревообробних 

підприємств, установ, організацій та населення, було затверджено «Положення 

про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» 

(далі по тексту – Положення). 

Дане Положення регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, 

заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні 

користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка 

використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, 

ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених 

кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними 

договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно 

з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а 

також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних 

підрозділів постійних лісокористувачів, «реалізація необробленої деревини 

всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу 

необробленої деревини на біржі». 

Робота товарної біржі згідно Положення побудована на основі наступних 

принципів: 

а) на аукціони виставляється вся необроблена деревина в обсязі її 
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квартальної заготівлі, окрім дров паливних, деревини, яка використовується для 

розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних 

лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, 

використання якої передбачено колективними договорами, деревини для 

індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини 

для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення 

потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів; 

б) пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на 

біржу в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається в розмірі транспортної партії або 

кратний їй. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням 

сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів; 

в) вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній документації 

наводяться в гривнях з урахуванням ПДВ на умовах поставки франко-верхній 

(проміжний, нижній) склад продавця;  

г) ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників аукціону 

переваги щодо розміру ціни не надаються [3]. 

На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж, біржа формує 

аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої 

деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри 

лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни за 1 м
3
, крок аукціону, 

умови поставки, що є вагомим джерелом у допомозі експертам-товарознавцям 

при встановленні ринкової вартості деревини, оскільки дані звіти містять 

інформацію про лоти, а саме: стартову ціну лотів та середні показники 

реалізації лотів згруповані по породі, ґатунку, розмірами деревини. 

Товарна біржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, 

які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання 

послуг в укладанні біржових угод, виявленні товарних цін, попиту і пропозицій 

на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з 

ним торговельних операцій. 

Для прикладу, на території Волинської області діє Товарна біржа 

«Універсальна-Полісся» [4]. Участь у наданні інформації для проведення торгів 

беруть такі підприємства лісомисливської галузі: ДП «Володимир-Волинське 

ЛМГ», ДП «Городоцьке ЛГ», ДП «Горохівське ЛМГ», ДП «Камінь-Каширське 

ЛГ», ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП 

«Ковельське ЛГ», ДП «Колківське ЛГ», ДП «Любешівське ЛМГ», ДП СЛАП 

«Любешівагроліс», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Поліське ЛГ», ДП «Прибузьке 

ЛГ», ДП «Ратнівське ЛМГ», ДП СЛАП «Ратнеагроліс», ДП «Старовижівське 

ЛГ», ДП «Турійське ЛГ», ДП «Цуманське ЛГ», ДП СЛАП «Локачіагроліс», ДП 

СЛАП «Рожищеагроліс» та ін. 

Таким чином, представлені на товарній біржі ціни є обґрунтованими та 

такими, що діють на ринку певного регіону. 

Крім звітів товарних бірж при встановленні ринкової вартості деревини 
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ще одним важливим джерелом отримання вартості є прайс-листи 

лісогосподарських підприємств. В даних прайс-листах деревина групується за 

породою, розмірами, а також за знаходженням франко-місця (франко-складу) 

деревини. 

Разом з тим, необхідно звернути увагу на те, що із січня 2019 року лісова 

промисловість України перейшла на європейські стандарти класифікації та 

вимірювання лісо-та пилопродукції. 

Як наслідок, суттєво змінені підходи до визначення розмірно-

якісних характеристик лісо- та пиломатеріалів. Якщо раніше ділова деревина 

(лісоматеріали круглі) в Україні розподілялася на три сорти (І, ІІ, ІІІ) та мала 

низку сортиментів за їх призначенням, то з січня 2019 року – розподіляється на 

чотири класи якості (A, B, C, D), як і в європейських країнах, з відсутнім 

визначенням їх напрямку використання [5]. 

Таким чином, запропонована модель визначення ринкової вартості 

необробленої деревини дає можливість враховувати сукупність якісних та 

кількісних показників, з метою найбільш точної ідентифікації та пошуку 

аналогів з врахуванням кон’юнктури ринку регіону. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 2 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ В ЕКСПЕРТНІЙ ТА ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

РОЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

С. А. Болдирєв  

завідувач сектору трасологічних досліджень  

відділу криміналістичних видів досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава  

 

Злочин, як і будь-яка інша подія, – це процес взаємодії об’єктів 

матеріального світу, під час якої одні об’єкти (слідоутворюючі) залишають 

сліди на інших (слідосприймаючих). Відповідно, якісне і всебічне 

розслідування у справі неможливе без установлення за слідами 

слідоутворюючих об’єктів – злочинця, потерпілого, знаряддя злочину тощо. 

Одним із розповсюджених і ефективних методів розв’язання означених завдань 

є криміналістична ідентифікація [1].  

Процес криміналістичної ідентифікації має кілька теоретично 

обґрунтованих і методично перевірених послідовних стадій, які за логікою 

і змістом мають такий вигляд:  

а) з’ясування точного смислу поставленого перед дослідником завдання; 

б) огляд представлених об’єктів; 

в) підготовка необхідних для дослідження засобів;  

г) роздільне дослідження ідентифікованих та ідентифікуючих об’єктів (ця 

стадія може охоплювати допоміжну під стадію одержання дослідником 

зразків);  

ґ) порівняльне дослідження названих об’єктів (стадія може бути не лише 

спостережною, а й доповнюватись натуральними експериментами); 

д) оцінка виявлених ознак;  

е) формулювання висновку. 

Об’єктами ідентифікації є люди, тварини, трупи, предмети, які мають 

відносно сталу зовнішню форму і набір ознак. Властивості й ознаки цих 

об’єктів, відображаючись у навколишньому середовищі, дозволяють на підставі 

таких відображень ідентифікувати названі об’єкти. Таким чином, саме 

зовнішня форма об’єкта, що дістає вияв у загальній конфігурації та безлічі 

дрібних ознак, дає можливість виділяти об’єкт з інших і встановлювати його 

тотожність [2]. 
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Вирішення ідентифікаційних питань має важливе значення при 

розслідуванні різних злочинів.  

Ідентифікацію як загальний метод, що використовується в різних галузях 

знання, необхідно відрізняти від криміналістичної ідентифікації як окремого 

методу науки криміналістики, який застосовується для розв’язання 

ідентифікаційних завдань у кримінальному судочинстві. 

Криміналістична ідентифікація – метод, що дозволяє розв’язувати вузькі 

ідентифікаційні завдання, суть яких зводиться до встановлення тотожності 

конкретного об’єкта, що має стійку зовнішню форму. Такі завдання виникають 

при розслідуванні окремих видів злочину, коли необхідно встановити вид, клас 

чи модель пістолета, конкретний екземпляр зброї, з якої було зроблено постріл 

тощо. В процесі доказування прийнято оперувати категоричними висновками, 

достовірними фактами, хоча можливе використання й імовірних суджень про 

клас, вид або родову приналежність конкретного об’єкта. Цим криміналістична 

ідентифікація відрізняється від ідентифікації як загального методу, 

що використовується в різних галузях знання. Ось чому в процесі ідентифікації 

як загального методу, так і криміналістичної ідентифікації (окремого методу) 

встановлюється тотожність, тільки в першому випадку тотожність групи, виду, 

роду, класу, а в іншому – індивідуального конкретного об’єкта [3]. 

Дослідник при проведенні дослідження повинен оглянути подані йому на 

дослідження об’єкти – ідентифіковані, ідентифікуючі та зразки, визначити, 

чи всі об’єкти, зазначені в постанові, ухвалі, листі, є в наявності, 

чи не пошкоджені вони під час транспортування. Якщо він бачить якісь 

негаразди у надісланих йому матеріалах, доцільно їх сфотографувати 

в упаковці, а потім без неї і одержані фотознімки долучити до письмового 

висновку про результати дослідження. 

Досить часто безпосередньому дослідженню речових доказів передує 

стадія підготовки засобів дослідження, яка полягає у підборі та налагодженні 

відповідних приладів, підготовці посуду й реактивів, засобів фіксації, 

боєприпасів для експериментальної стрільби, куле-вловлювачів і багато чого 

іншого. 

Ідентифікований та ідентифікуючий об’єкти дослідження ізольовані одне 

від одного, тобто це стадія роздільного дослідження, призначення                  

якої – виявлення та ретельне вивчення ознак і властивостей, які 

індивідуалізують об’єкт, що вивчається. 

Перший етап роздільного дослідження – вивчення загальних ознак 

об’єкта, встановлення його призначення, параметрів, видимих пошкоджень, 

клейм, номерів тощо, після чого об’єкт відносять до певної групи. На даному 

етапі можливе завершення всього дослідження з негативним висновком про 

тотожність, якщо встановлені принципові відмінності загальних ознак. 

Якщо при попередньому порівнянні об’єктів їх загальні ознаки 

збігаються, дослідник приступає до другого етапу роздільного дослідження, 
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виявляючи й аналізуючи окремі ознаки та виділяючи з них суттєві, 

ідентифікаційні, особливо – випадкові. Детально такі ознаки вивчаються 

спеціальними галузями криміналістичної техніки, знання яких є абсолютно 

необхідним для особи, яка проводить ідентифікацію. Вивчаючи роздільно 

об’єкти, варто звертати увагу на мікроскопічні сліди, наявність яких 

та їх особливості можуть виявитись вирішальними для встановлення 

ідентичності об’єкта. 

У ході роздільного дослідження може виникнути необхідність 

встановлення сталості деяких виявлених ознак, їх надійності для ототожнення, 

а також з метою одержання зразків для порівняльного дослідження проводяться 

серії експериментів з ідентифікованими об’єктами (тими, що перевіряються), 

в результаті чого отримують надійний матеріал, який становлять адекватні 

моделі так званих робочих поверхонь ідентифікованих об’єктів. Наприклад, без 

одержання зразків куль, гільз зі слідами, слідів розрубів, відкусів, відрізів тощо 

взагалі неможливо провести ідентифікаційні дослідження. 

Порівняльне дослідження полягає у вивченні збігу окремих раніше 

встановлених ознак та їх сукупностей або виявлення якихось розбіжностей, для 

чого об’єкти (наприклад два збільшених фотознімки відбитків пальців рук) 

зіставляються між собою, або суміщуються (наприклад фотосуміщення в полі 

зору порівняльного мікроскопа чи суміщення двох розрізаних вздовж 

збільшених фотознімків розгорток вистріляних куль), або накладаються 

(наприклад, прозорий фотознімок відбитка спірної печатки на виготовлений 

в такому самому масштабі фотознімок відбитка дійсної печатки) [2]. 

Результати порівняльного дослідження дають можливість 

провести оцінку окремих ознак та їх сукупностей з точки зору їх істотності 

й достатності для певних висновків. Основні труднощі в ході оцінки 

результатів дослідження пов’язані з тим, що в жодному випадку не може мати 

місця наявність або лише ознак, що збігаються, або лише ознак, що різняться 

(відмінностей) – дослідник виявляє і ті, й інші. 

Особливу уваги при проведенні ідентифікації необхідно звернути 

на властивості об’єкта(ів) та тривалість ідентифікаційного періоду. Відомо, 

що з часом під впливом різних факторів (природних, навмисних та випадкових) 

об’єкт так чи інакше поступово змінюється і досягає того рівня, що він 

у криміналістичному сенсі втрачає свої ідентифікаційні ознаки (з’являються 

інші ознаки) і не може бути використаний для індивідуальної ідентифікації 

за раніше загальними слідами. Це вказує на те, що об’єкт може належати 

до категорії ідентифікованих лише за відображеннями того періоду коли його 

ознаки були придатними для ототожнення. Цей період існування об’єкта 

 вкриміналістиці одержав назву ідентифікаційного періоду [4 с. 59, 60]. 

Вищевикладені обставини свідчать про те, що результат ідентифікації 

об’єктів в значній мірі залежить від ідентифікаційного періоду та зміни 

властивостей об’єкта(ів) при цьому. Тому з впевненістю можливо сказати, 
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що даний факт відіграє визначну роль для ідентифікації того чи іншого об’єкту 

і вказує на те, що чим менший ідентифікаційний період тим більша ймовірність 

проведення ідентифікації.  
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ В ЕКСПЕРТНІЙ ТА ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

І. І. Бордакова 

головний судовий експерт сектору товарознавчих та  

гемологічних досліджень відділу товарознавчих,  

гемологічних, економічних, будівельних,  

земельних досліджень та оціночної діяльності  

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України, Україна м. Суми  

 

В процесі формування споживчого ринку України, з урахуванням попиту 

та пропозицій, актуальним питанням є вивчення властивостей товарів, 

встановлення їх натуральності та виявлення підробок (фальсифікацій). 

Ідентифікація товарів є важливою дією при оцінці якості та встановлення їх 

відповідності еталоном або вимогам, які передбачаються у відповідній 

документації. В процесі планування продукції важливим елементом є 

визначення товарної марки – імені, знака, або символу (чи сполучення таких), з 

допомогою котрих ідентифікують продукцію або послуги виробників і 

посередників [1].  

Процедура ідентифікації проводиться для встановлення тотожності 

невідомого об’єкта відомому на основі співпадіння ознак. Ідентифікація (від 

лат. identifico – ототожнення) – ототожнювання об’єктів, розпізнавання, 

встановлення відповідності розпізнаваного об’єкта своєму образу (знаку). 
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Таким чином, ідентифікація товарів – це процес виявлення відповідності 

досліджуваних товарів (об’єктів) аналогам (базовим моделям, зразкам) з 

однорідної групи, яка характеризується тією ж сукупністю технологічних 

показників або описанням товарів на маркуванні на основі характерних 

ідентифікаційних ознак. Ідентифікація по суті є процедурою, за допомогою якої 

встановлюють відповідність наданого на експертизу товару (продукції) 

вимогам, що пред’являються до даного виду товару в нормативній та технічній 

документації, а також в інформації про товар.  Водночас засобами ідентифікації 

товарів є нормативні та технічні документи (стандарти, ТУ, та інші), які 

регламентують показники якості, а також товарно-супровідні документи 

(накладні, сертифікати, якісні посвідчення, в яких відображається інформація 

про товар, а  саме  для непродовольчої групи товару: назва товару, марка, 

модель, артикул, партія, серія, тощо (в залежності від групової належності).  

Велику роль в процесі ідентифікації відіграє інформація, що наноситься 

на товар або його упаковку, що дозволяє здійснювати ідентифікацію продукції, 

в тому числі і в частині, що стосується віднесення його до тієї чи іншої партії. 

Враховуючи те, що одним із основних критеріїв товару та 

найважливішим джерелом інформації про продукцію (товар) є наявність 

маркувальних позначень (маркування), які включають в себе цілий комплекс 

позначень, що складається з тексту, умовних знаків та зображень, які нанесені 

на упаковку, ярлик або етикетку, що надають основні відомості про товар 

споживачеві, ідентифікує товар (доведення інформації, що дозволяє встановити 

відповідність товару чинним законам, державним стандартам, вимогам до 

якості й безпеки) та виконує функцію захисту споживчого ринку від неякісної 

продукції та при цьому є обов’язковою інформацією передбаченою 

законодавством. 

Одним із простих методів ідентифікації є органолептичний метод. Цим 

методом визначається співвідношення показників відповідності товару за 

встановленими критеріями на основі аналізу сприйняття органів чуттів людини. 

Під час  ідентифікації товару можуть визначати такі показники: зовнішній 

вигляд, форма, колір, блиск, прозорість, консистенція, щільність, еластичність, 

запах, аромат, букет, соковитість, ніжність тощо. 

Слід зазначити, що перевагою органолептичного методу є його 

доступність та простота, а недоліком – недостатня достовірність. Тому, 

оргонолептика не може бути єдиним критерієм ідентифікації і для більшого 

ступеню ймовірності і об’єктивності слід використовувати інші методи в 

залежності від засобів вимірювань, які в свою чергу поділяються на фізичні, 

хімічні, фізико-хімічні і мікробіологічні.  

Ідентифікація, як правило, потребує багатопланових досліджень, як 

досвідченими фахівцями – товарознавцями, так і висококваліфікованими 

вченими – експертами [2].  
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Одним з важливих принципів проведення ідентифікації продукції є захист 

споживача від недобросовісного виробника (продавця, постачальника), а також 

для забезпечення безпеки продукції для навколишнього середовища, життя, 

здоров’я споживача, його майна і в цілях підтвердження відповідності 

продукції пропонованим до них вимогам.  

Мета ідентифікації – виявити і підтвердити справжність конкретного 

виду і найменування товару, а також відповідність його певним вимогам або 

інформації про нього, зазначеної на маркуванні та/або в товарно-супровідних 

документах. Завдання ідентифікації – виявити відповідність або невідповідність 

товару певним вимогам. Ідентифікація продукції є необхідним етапом, що 

передує процедурі підтвердження відповідності, мета якого – встановити 

приналежність продукції до певного виду, найменуванню, артикулу, марці, 

моделі і т.п. При негативних результатах ідентифікації продукції подальший 

процес експертизи не проводиться. Немає сенсу оцінювати якість тієї чи іншої 

продукції або здійснювати інспекційний контроль за її якістю, якщо немає 

впевненості в тому, що представлені для сертифікації зразки по своїй 

асортиментній приналежності відносяться до конкретного виду або конкретної 

партії товару. 

Слід зазначити, що в міжнародній практиці ідентифікація розглядається 

як один з елементів системи якості на виробництві, а також як дія з управління 

матеріалами (сировиною, комплектуючими) і товаром для встановлення 

відповідності або невідповідності. На сучасному етапі завданнями ідентифікації 

є: 

а) визначення основних понять структури, норм і правил у сфері 

ідентифікації товарів;  

б) розробка основоположних критеріїв, придатних для цілей ідентифікації 

однорідних груп, конкретних видів і найменувань товарів;  

в) дослідження споживчих властивостей товарів і показників, що їх 

характеризують, для виявлення найбільш достовірних критеріїв ідентифікації;  

г) розробка методів ідентифікації товарів, в першу чергу експрес-методів, 

що дозволяють з досить високим ступенем достовірності визначати 

асортиментну приналежність товарів.   

Об’єктами ідентифікації можуть бути продукція, послуги, цінні папери та 

інші об’єкти комерційної діяльності. У товарознавстві об’єктами ідентифікації 

може бути група продукції, яка, залучаючись до процесу купівлі-продажу, яка в 

свою чергу стає товаром. 

Залежно від призначення розрізняють ідентифікацію асортиментну 

(видову), якісну (кваліметричну) і товарнопартіонну (товарної партії). 

Асортиментна (видова) ідентифікація – це встановлення відповідності 

найменування товару його асортиментної приналежності, що обумовлює 

пред’явлені до нього вимоги. Цей вид ідентифікації застосовується для 

виявлення відповідності товару його найменуванню при всіх видах оціночної 



Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та практика 

 112 

діяльності, але особливе значення вона набуває при проведенні процесу 

сертифікації. Видова ідентифікація часто є методом виявлення невідповідності 

товару, що можна визначити як асортиментну фальсифікацію товарів. 

Якісна (кваліметрична) ідентифікація являє собою процедуру 

встановлення відповідності вимогам якості, передбаченим нормативною 

документацією. Цей вид ідентифікації дозволяє виявити наявність 

неприпустимих дефектів, а також відповідність товарному сорту чи іншим 

градаціях якості, зазначеним на маркуванні або в супровідних документах. 

При такій ідентифікації встановлюються градації якості: стандартна ця 

продукція або нестандартна. Якщо стандартна продукція підрозділяється на 

товарні сорт та встановлюється відповідність товарному сорту, зазначеному на 

маркуванні або в супровідних документах. При виявленні невідповідності сорту 

негативний результат ідентифікації свідчить про пересортицю товарів. 

Товарнопартіонна ідентифікація є найбільш складним видом 

ідентифікації, в результаті якої встановлюється приналежність зразків товару 

конкретної товарної партії. В процесі ідентифікації товару виникають  

негативні елементи, які унеможливлюють сам процес, а саме  в більшості 

випадків відсутні або не дуже надійні критерії, які використовуються для 

ідентифікації [3].  

Таким чином, для отримання найточнішого результату товарознавці 

застосовують кілька критеріїв ідентифікації, які повинні бути об’єктивними і 

незалежними від суб’єктивних даних дослідника (з урахуванням його 

компетентності, професіоналізму, досвіду, а також наявності і доступу до 

науково-методичної та нормативної бази, тощо).  
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Г. С. Васковнюк 

судовий експерт відділу будівельних, 

земельних досліджень та оціночної діяльності 

Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Вінниця 

 

Розвиток ринкових відносин в економіці України пов’язаний значною 

мірою з об’єктами нерухомості, які виступаючи в якості основи суспільного 

виробництва, являються базою господарської діяльності. Оцінка майна та 

майнових прав на об’єкти нерухомості є важливою передумовою 

функціонування та розвитку цивілізованих ринкових відносин. Вітчизняна 

практика показує, що з розвитком ринкової системи країни поступово почала 

зростати потреба в професійній, об’єктивній, прозорій та відповідаючій 

реальним ринковим умовам оцінці нерухомості, яка б забезпечувала існування 

різних ринкових сегментів. Оцінка нерухомості – це один з головних 

інструментів супроводу операцій з капіталом, що допомагає інвесторові 

мінімізувати ризики. Вона дозволяє отримати якнайповнішу інформацію про 

слабкі і сильні сторони об’єкта оцінювання, оцінити ефективність його 

функціонування, поточні, минулі і майбутні витрати і доходи, а також 

перспективи розвитку. У результаті комплексного підходу оцінювач визначає 

реальну вартість нерухомості. Інформація про вартість майна є ключовою при 

прийнятті будь-якого рішення пов’язаного з майном. 

На початковому етапі проведення незалежної та експертної оцінки майна 

здійснюється ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав. Згідно 

Національного стандарту № 1 ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним 

прав – це встановлення відповідності об’єкта оцінки наявним вихідним даним 

та інформації про нього [1]. Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним 

прав включає аналіз можливих обмежень, обтяжень та застережень, які можуть 

супроводжувати процедуру проведення оцінки. 

Відповідно процес ідентифікації об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав 

можна умовно розділити на три етапи: 

а) ідентифікація фізичних характеристик об’єкта оцінки; 

б) ідентифікація правового статусу об’єкта оцінки; 

в) ідентифікація обтяжень, обмежень та застережень щодо об’єкта оцінки. 

На першому етапі, який передбачає ідентифікацію фізичних 

характеристик об’єкта оцінки, враховуються характеристики об’єкту 

нерухомості, що мають істотний вплив на формування вартості, тому оцінювач 

зобов’язаний проаналізувати максимальну кількість різних параметрів, зокрема 

таких як тип будівлі, рік введення в експлуатацію, стиль, стан будівлі 
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(необхідність капітального ремонту); архітектурно-конструктивні рішення; 

поверх, планування, перспектива зносу; наявність комунікацій (газу, води, 

електроенергії, в разі відсутності яких, при оцінюванні враховуються витрати 

на підключення цих комунікацій), тощо. 

При ідентифікації фізичних характеристик оцінювач зобов’язаний 

використовувати документи, що розроблялися спеціалізованими організаціями, 

які відповідно до законодавства мають право виконувати відповідні роботи. 

Вихідними даними про фізичні дані, які визначають корисність самого об’єкта 

оцінки можуть бути: документи бюро технічної інвентаризації; проектно-

кошторисна документація будівництва об’єкта у разі, коли під час ідентифікації 

цього об’єкта не виявлено розбіжностей між його фактичними фізичними 

характеристиками та такою документацією; документи натурних обмірів 

об’єкта оцінки та документи, що підтверджують фізичний (технічний) стан 

об’єктів нерухомості.  

Також, оцінювач має враховувати такий фізичний фактор як 

характеристика місця розташування. Враховується рівень розвитку конкретного 

регіону, міста, характер сусіднього оточення або престижність району, відстань 

від центру, ступінь розвитку інфраструктури і транспортного сполучення 

(наприклад, близькість зупинок транспорту); характеристики земельної ділянки 

(розмір, форма, площа, під’їзди, благоустрій) загальний вид, привабливість з 

точки зору потенційного покупця чи інвестора, тощо. Кінцева вартість об’єкта 

нерухомості залежить від його розміру і форми, оскільки деякі варіанти дають 

найбільший ефект тільки на базі використання ділянки певного розміру. Форма 

впливає на кінцеву продуктивність, так як витрати на забудову земельної 

ділянки неправильної форми можуть бути вище, що надалі знижує їх 

корисність, порівняно з іншими об’єктами нерухомості. Аналогічно наявність 

під’їзних шляхів та інженерних комунікацій збільшує кінцеву продуктивність, 

оскільки досягається економія на освоєнні. Так, наприклад, вільна потужність 

очисних споруд обмежує фізичні розміри передбачуваного варіанта ефективної 

забудови, також на функціональну корисність майданчика впливають 

топографічні або ґрунтові характеристики земельної ділянки. Виявлені 

оцінювачем негативні характеристики та аспекти ускладнюють забудову або 

збільшують витрати на її освоєння. У процесі аналізу фізичної реалізації 

ефективного варіанту використання необхідно розглянути стан будівель і 

споруд для визначення перспективи його подальшої експлуатації на новій 

основі. 

Другий етап передбачає ідентифікацію правового статусу об’єкта оцінки, 

а саме визначення власника або користувача об’єкта нерухомості. Чітке, точне, 

достовірне визначення власника належить до найбільш важливих попередніх 

операцій правового інформаційного забезпечення, що формують рівень 

надійності і стабільності всіх подальших операцій із нерухомістю. В рамках 

цього питання визначається ім’я фізичної чи юридичної особи, склад 
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акціонерів, термін вступу у право власності та інше. Також, важливо 

встановити право і умови користування об’єктом нерухомості. Ця 

характеристика передбачає врахування такої інформації, як оренда охоплює 

весь об’єкт чи його частину, строки орендних угод, умови їх перегляду, чи 

передбачається право викупу орендованого об’єкта, на яких умовах і в які 

терміни, тощо. Важливо визначити правову форму управління об’єктом 

нерухомості. В операціях з нерухомістю значне місце належить інформації про 

наявність (чи відсутність) різноманітних схем зовнішнього управління, 

визначених для певного об’єкта нерухомості. Наприклад, визначене 

відповідним нормативним актом для певного об’єкта арбітражне чи довірче 

управління. Для об’єктів державної і муніципальної власності зазначається 

визначена форма управління: господарське ведення, оперативне управління. 

Вартість об’єкта нерухомості залежить від одержаної вигоди від продажу 

прав власності на нерухомість. Особливо доходні види майна можуть 

продаватися разом із діючими орендними угодами. Оцінювач має чітко 

враховувати різницю між ринковою і контрактною орендною платою при 

визначенні вартості об’єкта нерухомості. 

На третьому етапі судовий експерт встановлює наявність або відсутність 

обтяжень, обмежень та застережень щодо об’єкта оцінки. Обтяженням 

вважається заборона розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, 

встановлена законом, наприклад арешт майна при якому відчуження об’єкта 

заборонене рішенням суду або така, що виникла на підставі договору, 

наприклад, сервітути при користуванні земельними ділянками. Визначення 

прав осіб, що не є власниками конкретного об’єкта, але за діючими 

нормативними актами обмежують права власника. Щодо обмежень, то в цій 

частині зазначається наявність пільг чи обмежень, що діють у певний період 

часу, в конкретному регіоні, і яким чином вони поширюються на об’єкт 

нерухомості чи на прогнозовані операції із ним. В цій ситуації можуть бути 

необхідні такі відомості: наявність офіційного дозволу на проведення робіт, 

будівництво чи реконструкцію об’єкта нерухомості; документально 

підтверджені пільги в частині оподаткування з визначенням умов і строків дії 

наданих пільг; поточний стан нормативно-правової бази, вивчається 

нормативно-правова база країни, регіону, міста, пов’язана з регулюванням 

відносин власності як в цілому, так і в групі об’єктів нерухомості, що 

оцінюються. Це, наприклад, питання інвестиційного законодавства, власності 

на землю та інше. 

Крім того, оцінювач розглядає приватні обмеження, норми зонування, 

будівельні норми і правила, нормативні акти з охорони історичних будівель, а 

також екологічне законодавство, які мають конкретні види потенційного 

використання. Також, необхідно враховувати обмеження, які можуть бути 

закладені в договорі про придбання об’єктів нерухомості. Дані обмеження 

можуть стосуватися деяких напрямів використання, а саме конкретизувати 
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розташування будівель на земельній ділянці, параметри будівель, тип 

застосовуваних будівельних матеріалів. Якщо обмеження по документу про 

право власності вступають в протиріччя з загальними юридичними нормами, 

наприклад будівельними нормами і правилами, то зазвичай у розрахунок 

приймається найвище обмеження. 

Будівельні норми і правила можуть перешкоджати забудові землі 

найбільш ефективними будовами, якщо вони збільшують будівельні витрати 

для дотримання технічних нормативів. Це, в кінцевому рахунку, перешкоджає 

розвитку територій. У деяких районах будівельні норми і правила 

використовуються для зниження рівня нового будівництва та обмеження 

зростання. 

Оцінювачі зобов’язані враховувати сучасні правила землекористування, 

які спрямовані на охорону навколишнього середовища та нормативи по чистоті 

повітря, води, а також громадську думку про проекти забудови територій, 

наприклад зведення будівель певної поверховості, протипожежні розриви, 

вимоги інсоляції, тощо. Варіант використання ділянки, який є законодавчо 

заборонений на дату оцінки, може розглядатися на подальших етапах аналізу 

тільки в тому разі, якщо оцінювач не передбачає внесення змін в існуючі 

норми. Однак, імовірність зміни законодавства, будівельних норм і правил, 

правил зонування і т. д. ніколи не буває визначеною. 

Отже, оцінювач повинен зібрати та проаналізувати всі важливі відомості 

про об’єкт оцінки, зокрема, вихідні дані про його правовий статус, обтяження 

та застереження, відомості про технічні та інші характеристики, інформацію 

про стан ринку об’єктів оцінки подібних йому, відомості про економічні 

характеристики об’єкта оцінки. Інформація має бути неупередженою і за 

можливості повною. Правильна ідентифікація фізичних параметрів і правового 

статусу має сформувати у оцінювача уявлення про конкретну корисність 

об’єкту оцінки при його існуючому і альтернативному використанні, обрати 

варіант найбільш ефективного використання та базу оцінки і порядок 

визначення вартості. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

В РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВ 

 

Є. В. Виповський 

головний судовий експерт групи дактилоскопічного обліку  

відділу криміналістичних видів досліджень  

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на 

майно шляхом обману чи зловживання довірою (ст. 190 КК України) [1]. 

Предметом шахрайства може бути не тільки майно, а й право на таке майно 

(наприклад, заволодіння шляхом шахрайства такими документами, що надають 

право вступити у спадщину, отримати майно за заповітом, вимагати виконання 

майнових зобов’язань та ін.). 

Для відмежування шахрайства від інших видів посягань на власність 

важливо встановити наявність обману або зловживання довірою. Під обманом 

розуміється повiдомлення неправдивих відомостей або приховування, 

умовчання певних обставин, повідомлення про які було обов’язковим у даних 

ситуаціях. Шахрайський обман – це такий вплив на поведінку власника майна 

або особи, що відає майном чи охороняє його, який здатний ввести цю особу в 

оману відносно добровільних дій з передачі майна винному. Шахрайський 

обман передбачає передачу злочинцю майна самим потерпілим або іншою 

особою. Пленум Верховного Суду України в постанові від 06.11.2009 №10 

«Про судову практику у справах про злочини проти власності», звернув увагу 

судів на те, що: «обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей 

або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне 

використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною 

особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи 

обов’язковості передачі їй майна або права на нього. Обов’язковою ознакою 

шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього».  

Сліди злочину. Для злочинної діяльності у формі шахрайства взагалі не 

характерні сліди, залишені на місці події. Може не існувати й місця події. 

Здебільшого сліди злочинної діяльності зберігаються в документах та їх 

реквізитах, вони часто містять відомості, важливі для розслідування. Ці 

документи використовуються для обману й введення в оману державних 

службовців, посадових чи матеріально відповідальних осіб.  

Сліди можуть бути виявлені на предметах, залишених шахраєм (сліди 

рук, мікросліди, запахові сліди). Характерними слідами при шахрайстві є 

ідеальні сліди (ті, що збереглися в уявних образах). Це пов’язано з тим, що 

злочинець і жертва спілкуються значний час у спокійний і невимушеній 

обстановці.  
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Дослідженням матеріалів слідчої практики показує, що слідчі за фактами 

шахрайства призначають різні експертизи. Серед призначених судових 

експерти є: почеркознавчі; техніко-криміналістичні експертизи документів; 

дактилоскопічні; трасологічні.  

Результати узагальнення та аналізу кримінальних проваджень про 

шахрайство показують, що предметом шахрайства за часте є грошові кошти 

(українські гривні, долари США, російські рублі та євро), квартири та будинки, 

вироби з дорогоцінних металів, побутова техніка та оргтехніка, 

сільськогосподарська продукція, паливно-мастильні матеріали, земельні 

ділянки, автотранспорт, цінні папери.  

Наведене свідчать про широту діапазону предмета злочинного посягання 

і про те, що більшість шахрайств вчинюється за допомогою підробки 

різноманітних документів, грошових купюр, а також виготовлення паперових 

згортків вдаваних за гроші, так звані «ляльки». Одним із важливих питань на 

початковому етапі розслідування шахрайства є виявлення та вилучення слідів 

дактилоскопічного походження (слідів папілярних узорів пальців та долоней 

рук), що буде підґрунтям для подальшого розслідування (висунення версій, 

встановлення осіб причетних до злочину).  

Головним завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація особи 

за слідами її рук, які залишені на місці події. Якщо версію про особу, що 

залишила слід, ще не висунуто, а також коли слідчий вважає за потрібне 

встановити, чи є на предметах обстановки місця події невидимі або слабо 

видимі сліди, перед експертом може ставитись питання про наявність такого 

роду слідів і їх придатність для ідентифікації.  

Дактилоскопічна експертиза вирішує і ряд неідентифікаційних завдань, 

пов’язаних з визначенням механізму слідоутворення, особливостями будови 

руки людини, яка залишила слід, деякими іншими характеристиками 

слідоутворюючого об’єкта. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань дактилоскопічною 

експертизою: 

а) чи є на даному предметі сліди рук, чи придатні вони для ідентифікації;  

б) чи залишено сліди рук певною особою;  

в) чи залишено сліди рук, вилучені в різних місцях, однією особою; 

г) якою рукою і якими пальцями руки залишено сліди;  

д) якими ділянками поверхні долоні залишено сліди [3, c. 283]. 

Об’єктом дактилоскопічної експертизи можуть бути як предмети так і 

засоби використані злочинцем у шахрайських цілях, так і його сліди папілярних 

узорів рук виявлені та вилучені як в процесі огляду місця події так і в процесі 

проведення дактилоскопічної експертизи.  
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На сьогоднішній день при проведенні дактилоскопічної експертизи, 

судовий експерт, в залежності від поверхні слідосприймаючого об’єкта, 

застосовує різні методи виявлення слідів рук, такі як фізичні, хімічні та фізико-

хімічні. 

Фізичні методи. Сутністю фізичних методів виявлення латентних слідів 

пальців рук є використання якоїсь об’єктивної закономірності або властивості 

фізичних тіл, що вивчаються в фізиці та суміжних з нею галузях наук, а саме: 

відбиття світла, адгезія, конденсація, гальваностегія, люмінесценція, 

радіоактивність та ін. [2, c. 43]. Одним найбільш простим і зручним фізичним 

реактивом є порошки. Липкість потожирової речовини зазвичай перевершує 

липкість поверхні і в силу цього вона утримує порошок, нанесений на його 

поверхню, в результаті чого і досягається забарвлення сліду в колір порошку. 

Виявляючи сліди порошками, не можна обробляти предмет, поверхня якого 

зволожена, покрита жиром, свіжою фарбою та іншими подібними речовинами. 

Ефективність використання порошків залежить від таких факторів, як строк 

давності залишення сліду, запиленості поверхні та інших умов.  

Хімічні методи – їх основою є застосування спеціальних хімічних 

речовин, що вступають в реакцію з потожировою речовиною та утворюють 

забарвлені сполуки в тих місцях, де перебуває слід. Унаслідок такої реакції слід 

стає видимим. Хімічні методи використовуються в основному для виявлення 

старих, сухих слідів, тобто таких, які неможливо виявити фізичними методами.  

Фізико-хімічні методи засновані на комплексній взаємодії реагентів з 

потожировою речовиною слідів на основі як фізичних властивостей, так і 

хімічних реакцій. 

Отже, враховуючи викладене слід зазначити, що важливу роль в 

ідентифікації осіб грають папілярні узори рук. Індивідуальність папілярних 

візерунків дозволяє по слідах і відбитках рук ідентифікувати особу, яка їх 

залишила, що сприятиме встановленню істини, яка підлягає доказуванню при 

розслідуванні шахрайства.  
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На сучасному етапі суспільного розвитку значно зросла потреба у 

залученні спеціалістів у галузі товарознавства, а саме у судовій-товарознавчій 

експертизі. Головним завданням експерта-товарознавця є встановлення вартості 

різних груп товарів і послуг з урахуванням усіх чинників, які впливають на їх 

споживчі характеристики. Проте розмаїття товарів у сучасних умовах розвитку 

ринкових відносин ускладнює це завдання і потребує проведення досліджень у 

цьому напрямі за участю як науковців, так і практиків. 

Під час розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, 

господарських і цивільних справ зростає потреба у застосуванні спеціальних 

знань у галузі товарознавства. Такі спеціальні знання все частіше 

використовуються у ході розслідування крадіжок майна, випуску 

недоброякісної продукції, розкрадання державного майна, під час розгляду 

судами цивільних справ, коли обставини обумовлюють необхідність 

дослідження споживчих товарів [1]. 

Одним із основних та важливих етапів експертизи є ідентифікація. 

Так, згідно із словником іноземних термінів ідентифікація (від латинського 

Identificare – ототожнювати) – встановлення тотожності, а ідентичний (від 

латинського identicus) – тотожний, однаковий. Ідентифікація, як процедура 

тотожності досить широко використовується у різних галузях діяльності. 

Кожен товар володіє визначеним набором характеристик та властивостей, 

які виділяють його із множини інших товарів, часто досить схожих. Встановити 

ідентичність (тотожність) чи, навпаки, відмінність конкретного товару від 

інших можна за допомогою проведення ідентифікації чи «встановлення 

співпадання» [2].  

Останнім часом експерти-товарознавці все частіше стикаються із 

проблемою ідентифікації об’єктів наданих (або представлених) на експертизу. 

В умовах міжнародної торгівлі український ринок заполонили іноземні товари, 

які не завжди мають необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію 

в супровідній документації, що додається до продукції чи зазначена на 

етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), 

прийнятим для окремих видів товарів, тощо. 

Під час продажу непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного 

виробництва працівники суб’єкта господарювання зобов’язані надати 
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споживачам необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію в 

супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у 

маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для 

окремих видів товарів, щодо [3]: 

а) назви товару, найменування або відтворення знака для товарів і 

послуг, за якими вони реалізуються; 

б) основних властивостей товару, номінальної кількості (маси, об’єму 

тощо), умов використання; 

в) вмісту шкідливих для здоров’я речовин, що встановлені нормативно-

правовими актами, та застереження щодо застосування окремих товарів, якщо 

такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; 

г) наявності у складі продукції генетично модифікованих організмів; 

д) ціни (тарифу), умов та правил придбання товару; 

е) дати виготовлення; 

ж) умов зберігання; 

з) гарантійних зобов’язань виробника (виконавця); 

и) правил та умов ефективного і безпечного використання товару; 

к) строку придатності (строку служби) товару, необхідних дій споживача 

після його закінчення, а також можливих наслідків в разі невиконання цих дій; 

л) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) 

і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від 

споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування. 

Об’єктом дослідження є портативна колонка торгової марки «Hykker», а 

метою – визначення її ринкової вартості. Згідно наданих копій матеріалів 

кримінального провадження вказана колонка була придбана в Польщі за 150 

злотих. 

У ході дослідження перед експертом постає проблема ідентифікації 

об’єкта дослідження, так як дана колонка виробляється та реалізується на 

території Польщі, а інформація про технічні характеристики, найменування та 

місцезнаходження виробника та інше наявна лише на одному польському сайті 

(рис. 1.) [4].  

  
Рисунок 1 – Загальний вигляд об’єкта дослідження – портативної колонки 

«Hykker», згідно інформації з мережі Інтернет 
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Результат ідентифікації об’єкта дозволить експерту (оцінювачу) в 

подальшому провести якісну вартісну оцінку [5]. 

За результатами аналізу ринку виявлено, що цінова інформація з продажу 

портативної колонки «Hykker» на території України також відсутня, оскільки 

даний об’єкт не продається на території України, що суттєво ускладнює 

проведення дослідження для встановлення ринкової вартості та пошук 

подібного майна.  

За відсутності достовірної інформації про ціну продажу товару, ринкову 

вартість об’єкта дослідження експерти можуть визначати, базуючись на 

інформації про ціну пропонування схожого товару, з урахуванням відповідних 

поправок відповідно до тенденцій зміни ціни його продажу порівняно із ціною 

пропонування. За наявності суттєвого впливу зовнішніх чинників (соціально-

економічних, політичних, екологічних тощо) на ринок схожого товару, що 

призводить до фактичної не можливості надання аргументованого та 

достовірного висновку про ринкову вартість, експерт у висновку надає 

додаткові роз’яснення та застереження [6]. Тому, судовим експертом був 

здійснений пошук найбільш подібного за своїми технічними характеристиками 

майна.  

Отже, можемо зробити висновок, що визначити вартість товарів, які не 

реалізуються на території України досить складно, а у разі відсутності або 

недостатності зазначеної інформації у висновку експерта зазначається, якою 

мірою це вплинуло на достовірність висновку про ринкову вартість об’єкта 

експертної оцінки. 
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Одним із етапів проведення судово-товарознавчої експертизи харчових 

продуктів та нехарчової продукції є ідентифікація. Ідентифікація – визначається 

як ототожнення, прирівняння, співпадання чого-небудь із чим-небудь. Сучасна 

теорія ідентифікації ототожнює розпізнавання образів (явищ, процесів, 

об’єктів) із з’ясуванням питання про те, що розпізнається, при цьому клас 

образів розглядають як деяку сукупність, що має спільні й близькі між собою 

характеристики чи властивості [1]. Фактично, ідентифікація – це встановлення 

відповідності характеристик товарів, що зазначені на маркуванні та/або 

супровідних документах.  

Для проведення ідентифікації нехарчової продукції використовують 

комплекс методів, застосування яких у кінцевому підсумку повинно 

забезпечувати надійність і достовірність результатів. Виходячи із завдань вибір 

методів здійснюють з урахуванням місця і термінів їх проведення, 

особливостей об’єкта, матеріально-технічних можливостей та інших чинників. 

Для цілей ідентифікації нехарчової продукції найчастіше використовуються 

органолептичні методи. Органолептичні методи – це методи, за допомогою 

яких визначають значення показників якості товару на основі аналізу 

сприйняття органів чуття (зору, нюху, дотику, смаку, слуху).  

Органолептичні методи фахівці вважають класичними і застосовують при 

оцінці нехарчової продукції  для визначення низки показників їх якості 

наприклад запаху, консистенції, кольору, зовнішнього вигляду тощо. Дані 

методи найбільш прості і базуються на безпосередньому сприйманні 

властивостей товару [2].  

Перевагами органолептичних методів є їх простота; доступність; 

швидкість визначення досліджуваних показників; незамінність 

вимірювальними методами, особливо при створенні зорового, смакового, 

нюхового образу товарів; невисокі матеріальні витрати; комплексний характер 

оцінки окремих властивостей; недоліками – суб’єктивність оцінок; описовий 

або відносний характер результатів; складнощі, що виникають при обробці і 

порівнянні даних, отриманих окремими випробувачами [2]. 

До органолептичних методів належать найпростіші визначення, що 

проводяться без використання приладів (ручна проба на міцність, твердість, 

проба на змочування, горіння, визначення запаху та ін.). Значення показника 

http://otzovik.com/reviews/kniga_teoreticheskie_osnovi_tovarovedeniya_i_ekspertizi-s_l_kalachev/
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якості виражається кількісно (наприклад, у балах) і якісно (відповідний, 

властивий, приємний тощо) [2]. 

В цілому, дослідження з метою оцінки органолептичних характеристик за 

допомогою органів чуття являють собою сенсорні дослідження [3].  

На сьогодні діє ряд нормативних документів серії ISO, які регламентують 

та встановлюють методологію проведення сенсорних досліджень: 

а) ДСТУ ISO 10399:2006 Дослідження сенсорне. Методологія. 

Випробування 'дуо-тріо' (ІSO 10399:1991, ІDT); 

б) ДСТУ ISO 11035:2005 Дослідження сенсорне. Ідентифікація та 

вибирання дескрипторів для створення сенсорного спектру за багатобічного 

підходу (ІSO 11035:1994, ІDT); 

в) ДСТУ ISO 11037:2014 Дослідження сенсорне. Настанови щодо оцінки 

кольору продуктів (ІSO 11037:2011, ІDT); 

г) ДСТУ ISO 11056:2014 Дослідження сенсорне. Методологія. Метод 

оцінювання значень (ІSO 11056:1999 + ІSO 11056:1999/Amd. 1:2013, ІDT); 

д) ДСТУ ISO 4120:2004 Дослідження сенсорне. Методологія. 

Тристоронній метод випробування (ІSO 4120:1983, ІDT);  

е) ДСТУ ISO 4121:2010 Дослідження сенсорне. Настанови щодо 

застосування шкал кількісних реакцій (ІSO 4121:2003, ІDT);  

ж) ДСТУ ISO 5492:2006 Дослідження сенсорне. Словник термінів (ІSO 

5492:1992, ІDT); 

з) ДСТУ ISO 5495:2005 Дослідження сенсорне. Методологія. Метод 

парного порівняння (ІSO 5495:1983, ІDT); 

и) ДСТУ ISO 5496:2013 Дослідження сенсорне. Методологія. Навчання 

фахівців виявляти та розпізнавати запахи (ІSO 5496:2006, ІDT) ; 

к) ДСТУ ISO 5497:2005 Дослідження сенсорне. Методологія. Настанови 

з готування зразків, для яких не можна застосовувати пряме сенсорне 

дослідження (ІSO 5497:1982, ІDT); 

л) ДСТУ ISO 6564:2005 Дослідження сенсорне. Методологія. Методи 

створювання спектра флейвору (ІSO 6564:1985, ІDT);  

м) ДСТУ ISO 6658:2005 Дослідження сенсорне. Методологія. Загальні 

настанови (ІSO 6658:1985, ІDT); 

н) ДСТУ ISO 8587:2005 Дослідження сенсорне. Методологія. 

Ранжування (ІSO 8587:1988, ІDT); 

о) ДСТУ ISO 8588:2005 Дослідження сенсорне. Методологія. 

Випробування методом 'А - не А' (ІSO 8588:1987, ІDT); 

п) ДСТУ ISO 8589:2013 Дослідження сенсорне. Загальні настанови щодо 

проектування приміщень для випробувань (ІSO 8589:2007, ІDT). 

Під час сенсорного дослідження конкретне завдання часто вимагає 

належного обговорення або обмірковування, перш ніж буде обрано відповідний 

метод. Це обумовлено тим, що вихідна концепція завдання може вимагати 

певного пояснення.  
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Розрізняють два головні типи завдання: такі, для яких основною метою 

методу є описування продукту, і такі, коли мета полягає у встановленні 

розходжень між двома або більше продуктами. Для завдань другого типу 

важливо розрізняти між необхідністю з’ясувати, чи існують розходження 

взагалі, наскільки воно важливе, який напрямок (або якість) цього 

розходження, який вплив цього розходження, наприклад, на перевагу, і тим, чи 

розпізнають це розходження усі особи або тільки якась їх частина. 

Для підвищення чутливості експертів при визначенні органолептичних 

властивостей використовуються спеціальні технічні засоби. Наприклад, для 

підвищення роздільної здатності ока при візуальному огляді застосовуються 

окуляри, збільшувальні лінзи, освітлювальні прилади. 

Для ідентифікації нехарчової продукції можуть використовуватися 

візуальні, нюхові, дотикові та слухові методи. 

Візуальний метод використовується для визначення наступних 

показників: зовнішнього вигляду (загальне зорове відчуття, яке товар викликає 

у споживача); форми (геометрична конфігурація товару; розмірів; стану 

поверхні); консистенції (механічна характеристика, що виявляється шляхом 

стимулювання тактильних або візуальних рецепторів); будови; кольору 

(враження, викликане світловим імпульсом, яке визначається домінуючою 

довжиною та інтенсивністю світлової хвилі); блиску (здатність товару 

відбивати велику частину променів, які падають на його поверхню); прозорості 

(властивість рідких товарів пропускати світловий потік через шар певної 

товщини).  

Нюховий метод використовується для визначення запаху з допомогою 

органів нюху, які перебувають в носовій порожнині людини. Показники якості, 

що визначаються за допомогою органу нюху: запах, аромат. 

Дотиковий метод заснований на здатності відчувати дотики, сприймати 

що-небудь рецепторами, розташованими в шкірі, м’язах, слизових оболонках. 

Показники якості, що визначаються за допомогою глибокого дотику: 

консистенція (властивість товару, що обумовлена його структурою і 

визначається ступенем деформації цієї структури під впливом зовнішніх сил); 

щільність (здатність товару протистояти надавлюванню); еластичність 

(здатність товару відновлювати свою початкову форму після припинення 

зовнішнього впливу (якщо цей вплив не перевищив критичну величину). 

Слуховий метод використовують при ідентифікації посуду із скла, 

кераміки, музичних товарів, радіоелектронної апаратури. Показники, що 

визначається за допомогою слуху: хруст, сипучість, стук, шипіння. 

На основі вище викладеної інформації, можна стверджувати, що 

органолептичні показники нехарчової продукції такі, як зовнішній вигляд, 

запах, колір і структура мають першочергове значення для експерта при 

здійсненні ідентифікації, тому, що швидко, без будь-яких фізико-хімічних 

досліджень, дають початкове загальне уявлення про якісні характеристики 

продукції.  
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЗУТТЯ ЗА ЇХ СЛІДАМИ 

 

В. М. Гризодуб  

головний судовий експерт сектору трасологічних досліджень 

відділу криміналістичних видів досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Важливе значення у розкритті злочинів та боротьбі зі злочинністю 

відіграє надання об’єктивної правової оцінки події. Її підґрунтям є застосування 

арсеналу спеціальних знань та науково-технічних засобів. Важливе значення 

у боротьбі зі злочинністю відіграють трасологічні дослідження, 

що допомагають попередити та розкрити злочини. Одним із таких 

у криміналістиці при проведенні даного виду досліджень є такий спеціальний 

метод криміналістична ідентифікація.  

Термін ідентифікація походить від піздньолатинського                          

identifico – ототожнюю. Теорія ідентифікації вивчає технічні засоби, методи 

і прийоми встановлення тотожності об’єктів, що мають значення для 

розслідування злочину.  

Вирішення питань про тотожність має важливе значення при 

розслідуванні різних злочинів. Встановлення тотожності є в той саме час 

встановленням суттєвих для справи обставин. Встановлення тотожності різних 

об’єктів дозволяє встановити факти, важливі для розслідування злочину, тобто 

доказові факти, одержати докази [1]. 

Як зазначає В. В. Бірюков, це спеціальний метод криміналістики, який 

ґрунтується на знаннях природничих та точних наук і полягає у ототожненні 

об’єкта за його проявами у минулому [2, c. 18].  

Ототожнення об’єктів, які залишили сліди на місці скоєння злочину має 

суттєве значення для розкриття злочинів і досудового розслідування 

кримінальних проваджень. В процесі встановлення тотожності проводяться 

дослідження, порівняння або зіставлення ознак, тому такий процес називається 

ідентифікацією, або ототожненням.  

Слід зауважити, що метод криміналістичної ідентифікації є надійним 

інструментом пізнання, тому саме він все частіше знаходить застосування 
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у діяльності з розкриття злочинів.  

Як відомо, основна сутність трасологічної експертизи полягає 

в ідентифікації об’єктів за їх слідами і буває двох видів: групова 

та індивідуальна. 

Ідентифікації підлягає слідоутворюючий об’єкт, за умови, що в сліді 

відобразився індивідуально-характерний комплекс загальних та окремих ознак 

слідоутворюючого об’єкта чи його елемента. У деяких випадках комплекс 

ознак, що відобразився в сліді є недостатнім для індивідуальної ідентифікації 

слідоутворюючого об’єкта, однак дозволяє встановити приналежність 

останнього до певної групи. 

На даний час найчастіше експерти-трасологи проводять криміналістичну 

ідентифікацію взуття за їх слідами. 

В процесі групової ідентифікації встановлюється, чи відноситься предмет 

або слід, виявлений на місці події, до певної групи предметів або слідів певних 

об’єктів [3 с. 36]. 

Разом з тим у виданнях не має чіткого визначення поняття «групова 

приналежність» об’єкта, в тому числі взуття. Автори видань, статей у поняття 

«встановлення групової приналежності взуття», вкладають розуміння 

встановлення певного його типу (виду), роду, фасону, що в свою чергу 

визначається стандартами, ГОСТ для виробників, і які на теперішній час 

втратили свою актуальність у зв’язку з «розмиттям» критеріїв, що були 

визначальними для їх віднесення до певного типу [4 с. 11, 12]. Останньому 

сприяла поява великого асортименту взуття, вітчизняного та іноземного 

виробництва, часта його модернізація, значна уніфікація підошов взуття, що 

використовується для виготовлення різного за призначенням взуття, відсутність 

або не дотримання стандартів при їх виготовленні, тощо.  

Прищепа В. П. вважає, що вирішення питання про придатність сліду для 

ідентифікації без надання об’єкта (взуття) для порівняння являється 

не доцільним, оскільки відповісти на зазначене питання без проведення 

порівняльного дослідження не можливо [2 с. 61], про що і вказують сьогодні 

у своїх висновках експерти, а при наявності перевіряємого взуття основним 

являється вирішення питання щодо його тотожності, а питання придатності для 

ідентифікації стає не актуальним. У випадку не можливості ідентифікувати 

конкретне взуття, експерт обмежується встановленням групи об’єктів до яких 

відноситься і досліджуване взуття за певною сукупністю ознак. 

Відомо, що з часом під впливом різних факторів (природних, навмисних 

та випадкових) об’єкт так чи інакше поступово змінюється і досягає того рівня, 

що він у криміналістичному сенсі втрачає свої ідентифікаційні ознаки 

(з’являються інші ознаки) і не може бути використаний для індивідуальної 

ідентифікації за раніше загальними слідами. Це вказує на те, що об’єкт може 

належати до категорії ідентифікованих лише за відображеннями того періоду 

коли його ознаки були придатними для ототожнення. Цей період існування 

об’єкта в криміналістиці одержав назву ідентифікаційного періоду[5 с. 59, 60]. 
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Вищевикладені обставини свідчать про те, що визнання сліду взуття 

придатним для ідентифікації (ототожнення) низу підошви взуття можливе лише 

за умови встановлення збігів окремих ознак. У випадку встановлення збігів 

за загальними ознаками та відсутності збігів за окремими ознаками, при 

неможливості оцінити значущість таких розбіжностей, найбільш 

обґрунтованим буде висновок про непридатність сліду для ідентифікації 

конкретного екземпляру взуття (яке надане для порівняльного дослідження та 

з яким встановлені збіги за загальними ознаками), а не про непридатність сліду 

для ідентифікації слідоутворюючого об’єкта взагалі. 
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ПOНЯТТЯ І НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

С. А. Даценко  

старший судовий експерт сектору трасологічних досліджень 

відділу криміналістичних видів досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Криміналістична ідентифікація є однією з основних і найбільш 

розроблених теорій криміналістики, яка має важливе значення для всіх розділів 

даної науки і для практичного застосування в правоохоронній та судовій 

діяльності. Наукові основи теорії ідентифікації були сформульовані в 40-х 

роках XX ст. видатним вітчизняним вченим С. М. Потаповим [1]. 

При вчиненні злочинів виникає сукупність слідів або окремий слід, 

дослідження яких і дозволяє ідентифікувати матеріальні об’єкти або людей, які 

залишили ці сліди. 
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Сутність криміналістичної ідентифікації полягає у виділенні окремого 

об’єкта з маси однорідних (одновидових) об’єктів з метою виявлення наявності 

і характеру його зв’язків з обставинами злочину. 

Мета криміналістичної ідентифікації полягає у встановленні тотожності 

об’єкта чи особи за сукупності загальних, групових або індивідуальних 

(одиничних) ознак. Наприклад, ідентифікація підозрюваного за слідами 

нігтьових фаланг пальців рук, виявлених на металевих дверях зламаного 

злочинцем сейфа, встановлення виконавця листа за почерком, або 

ж ототожнення вилученого під час обшуку знаряддя злому по його слідах на 

дверях житла та інше. 

Криміналістична ідентифікація – це процес встановлення тотожності 

конкретного матеріального об’єкту шляхом його виділення із певної сукупності 

об’єктів за неповторним комплексом ознак, які були відображені при 

обставинах, що пов’язані з кримінальним правопорушенням [2]. 

Цей процес полягає у порівняльному дослідженні властивостей (ознак) 

об’єктів, відображених в слідах та у порівняльних матеріалах з метою 

встановлення їх тотожності за сукупністю загальних і окремих ознак для 

подальшого встановлення одиничного об’єкта та його зв’язків з розслідуваною 

подією. 

Сучасна теорія криміналістичної ідентифікації ґрунтується на принципах 

індивідуальності (одиничності) об’єктів матеріального світу, їх відносної 

незмінності, можливості виділення притаманних їм загальних, приватних і 

одиничних ознак, що дозволяють ототожнити об’єкт який ідентифікується 

(перевіряється), з урахуванням принципів чіткого розмежування ознак схожості 

і тотожності порівнюваних об’єктів і суворої диференціації досліджуваних 

об’єктів на ідентифіковані та ідентифікуючі [1]. 

В процесі слідоутворення в криміналістиці виділяють слідоутворюючий 

об’єкт – матеріальний об’єкт, ознаки якого відобразилися в сліді, 

і слідосприймаючий об’єкт – матеріальний об’єкт, який є носієм сліду, у якому 

відобразилися ознаки слідоутворюючого об’єкта. Результат взаємодії між ними 

носить назву слідовий контакт. 

Однак, у процесі слідоутворення слідосприймаючий об’єкт 

може одночасно стати слідоутворюючим об’єктом. І навпаки, слідоутворюючий 

об’єкт може відобразити певні ознаки слідосприймаючого об’єкта. 

Така діалектична залежність слідів може мати місце, наприклад, при зломі 

сейфа злочинцями, коли на знарядді злому відображаються деякі ознаки 

дверцят сейфа (частинки фарби або металу). 

У криміналістиці подібну залежність називають ідентифікаційним 

зв’язком, або зв’язком між об’єктами ідентифікації. Цей зв’язок обумовлений 

процесом взаємодії об’єктів ідентифікації та виявляється за матеріально 

фіксованим відображенням ознак цих об’єктів. У зв’язку з цим в слідах 

взаємодіючих об’єктів виділяють два види ідентифікаційної зв’язку: 
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а) прямий ідентифікаційний зв’язок – безпосередній зв’язок між 

ідентифікуючим об’єктом і відображенням його властивостей (ознак)у слідах; 

б) зворотній ідентифікаційний зв’язок – зворотний відображення 

властивостей (ознак) взаємодіючого об’єкта, сприйняте потрібним об’єктом. 

Ідентифікаційний зв’язок між взаємодіючими об’єктами має велике 

практичне значення, оскільки розширює можливості ідентифікаційних 

досліджень експертів і фахівців у процесі доказування. 

Найважливіше пошукове і дослідницьке значення набуває 

ідентифікуючий об’єкт, який можна визначити як об’єкт, використовуваний в 

ідентифікаційному (порівняльному) дослідженні для вирішення питання про 

тотожність, оскільки в ньому відбилися властивості інших об’єктів, у зв’язку з 

чим він є носієм інформації про них. 

У процесі ідентифікації незамінне практичне значення мають зразки для 

порівняльного дослідження. Саме зразки відіграють важливу пошукову роль на 

всіх етапах експертної ідентифікації.  

Зразки для порівняльного дослідження діляться на: 

а) експериментальні – спеціально отримані для вирішення завдань 

експертизи (наприклад, текст, написаний підозрюваним під диктовку слідчого); 

б) вільні – отримані поза зв’язком з розслідуваною кримінальною 

справою (наприклад, щоденники, службова переписка, вітальні листівки тощо). 

У почеркознавчій експертизі ще використовуються і так звані умовно-

вільні зразки – представлені експерту рукописи, самостійно виконані 

ймовірним виконавцем досліджуваних ідентифікованих об’єктів вже після 

порушення кримінального провадження. 

Одним з основних понять теорії криміналістичної ідентифікації 

і вирішальним «робочим інструментом» цього процесу є ідентифікаційні 

ознаки, які фактично відобразились на ідентифікуючих об’єктах, що дає 

можливість ототожнити порівнювані об’єкти. 

Ідентифікаційні ознаки диференціюються на загальні (родові, видові) 

і приватні (індивідуальні) [3]. 

Загальні (родові, видові) ознаки характеризують якісно певну сукупність 

(масив) об’єктів у цілому. 

Приватні (індивідуальні) ознаки – одиничні, специфічні ознаки, як 

правило, випадкового походження, певна сукупність яких дозволяє виділити 

об’єкт з кількості (маси) однорідних і подібних об’єктів і вирішити питання про 

наявність або відсутність тотожності. 

У результаті порівняння може бути встановлений збіг низки ознак і в той 

же час розбіжність інших. Залежно від виду дослідження експерт пояснює це 

даними конкретної науки, але завжди і в усіх випадках необхідно враховувати: 

зміни властивостей об’єктів ідентифікації, зміни умов прояву властивостей, 

зміни матеріально-фіксованого відображення, стійкість ознак, наскільки часто 

ознака зустрічається в об’єктах ідентифікації, конкретні умови відображення 
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об’єктів ідентифікації.  

Істотне значення для наукового пояснення і збігу і відмінностей в ознаках 

має вивчення умов і механізму утворення ознак.  

Висновок про тотожність, відмінність або групову належність, яким 

закінчується ідентифікація, повинен виходити з даних дослідження і бути 

обґрунтованим. Цей висновок повинен бути результатом глибокої оцінки збігу і 

відмінності в ознаках, при цьому ознаки повинні розглядатися у взаємозв’язку і 

взаємозалежності, як єдиний комплекс ознак об’єкта. Для висновку про 

наявність тотожності необхідно збіг комплексу ознак, неповторних у даному 

сполученні ні в якому іншому об’єкті. Для тотожності потрібно встановити збіг 

саме комплексу ознак, окремі ознаки можуть бути у багатьох об’єктів.  

Таким чином, для індивідуальної ідентифікації (встановлення конкретної 

тотожності) необхідно встановити збіг комплексу загальних і окремих ознак. 

Критерієм для вирішення питання про достатність даного комплексу для 

висновку про тотожність є практика, наукові положення. 
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В умовах стрімкого розвитку засобів оперативної поліграфії підпис 

залишається чи не єдиним рукописним елементом у сучасному документообігу, 

що зумовлює надзвичайну актуальність його дослідження як об’єкта судової 

експертизи. Експертиза підписів проводиться при розслідуванні і судовому 

розгляді різних справ – як кримінальних (це справи по розслідуванню 

розкрадань державного і суспільного майна, зловживання службовим 

становищем тощо) так і цивільних. Враховуючи специфіку і складність такого 

об’єкту дослідження, як підпис, вчені-криміналісти приділяють багато уваги 

вивченню питань щодо поняття підпису, особливостей його формування, 
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стійкості і змінюваності ознак у залежності від впливу різних умов [1, с. 118]. 

У криміналістичній літературі є багато визначень підпису, які містять 

наступні положення:  

а) підпис повинен бути посвідчувальним знаком певної людини; 

б) виконуватися ним особисто; 

в) позначати прізвище цієї особи; 

г) наноситися на документ; 

д) надавати документу юридичну силу, слугувати для посвідчення 

документу, свідчити факти тощо. 

Таким чином, підпис можна визначити як графічне накреслення, яке 

позначає особу його виконавця, і виконується ним з метою посвідчення фактів, 

подій тощо [2, с. 5]. 

Термін «підписи, виконані з технічною підробкою» вживається до 

підписів, виконаних від імені іншої особи із застосуванням будь-яких 

технічних прийомів і використанням при цьому певного підпису (як правило, 

справжнього) від імені даної особи. Цей підпис є первинною моделлю, у 

відношенні якої виконавець здійснює різного роду операції, в результаті чого 

створюється новий почерковий об’єкт. 

Найбільш поширеними є такі традиційні способи технічної підробки 

підписів:  

а) передавлювання по штрихах підпису-моделі (часто за допомогою 

непишучого вузла кулькової ручки) з наступним наведенням барвною 

речовиною;  

б) перекопіювання за допомогою копіювального паперу з наступним 

наведенням штрихів або без нього;  

в) перемальовування на просвіт безпосередньо, або з використанням 

проміжної електрофотокопії підпису-моделі, або з попередньою підготовкою 

олівцем з наступним наведенням;  

г) наведення штрихів зображення підпису, перенесеного 

електрофотографічним способом.  

Можлива також їх різна комбінація. 

При проведенні технічного дослідження підпису слід встановлювати: 

а) наявність сторонніх штрихів в місці розташування досліджуваного 

підпису; 

б) характер вказаних штрихів і спосіб виконання підпису; 

в) за можливістю, хронологічну послідовність нанесення даних штрихів і 

досліджуваного підпису, їх співвідношення [3, с. 3-4]. 

У випадках, коли несправжній підпис виконаний шляхом 

перемальовування на просвіт або із застосуванням інших технічних прийомів, 

збіжні ознаки, що стосуються загальної форми рухів, протяжності та 

розташування по вертикалі і горизонталі елементів підпису, безумовно будуть 

виявлені експертом, однак, суттєвість та ідентифікаційна значущість їх буде 
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вкрай мала, оскільки вони, в даному випадку, пояснюються способом 

виконання досліджуваного підпису, при якому саме ці ознаки простіше за все 

сприймаються та передаються виконавцем. 

Щодо розбіжностей, то при такому способі виконання вони можуть бути 

представлені у вельми обмеженій кількості. Ідентифікаційна їх значущість 

залежить від обсягу наданих зразків, їх стійкості (варіаційності), зіставленості 

за часом з досліджуваним підписом. Найбільш інформативними є розбіжності 

таких ознак, як будова рухів за конструкцією в цілому, складність рухів при 

виконанні окремих фрагментів підпису, напрямок і послідовність рухів при 

виконанні елементів. 

При проведенні повного та всебічного почеркознавчого дослідження 

експертом у більшості випадків може бути виявлена така сукупність ознак, яка 

не тільки сприяє формуванню його внутрішнього переконання про 

несправжність досліджуваного підпису, але й є достатньою для обґрунтування 

конкретного висновку експертизи.  

Тим не менш, не можна виключити випадки, коли неможливо виявити 

достатню навіть для ймовірного негативного висновку, сукупність 

розбіжностей ознак у порівнюваних почеркових об’єктах. Наприклад, при 

короткості та простоті будови досліджуваного підпису, незначному прояві у 

ньому діагностичних ознак, варіаційності або малої кількості наданих зразків. 

В таких ситуаціях цілком можливий висновок про справжність досліджуваного 

підпису в формі НПВ – не представляється можливим вирішити [3, с. 25].  

Наводимо результати цікавого дослідження підписів, виконаних за 

допомогою технічних прийомів, проведене фахівцем сектору почеркознавчих 

досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Полтавського НДЕКЦ 

МВС. На дослідження надійшли документи із підписами від імені гр-на Г., по 

відношенню до яких перед експертом було поставлене запитання про їх 

автентичність.  

В результаті дослідження підписів за допомогою різних методів технічної 

експертизи документів (далі по тексту – ТЕД) була встановлена наявність 

відкопійованих штрихів на зворотній стороні аркушів, які утворені барвником 

синього кольору, ймовірніше за все – від підпису-«моделі» (рис. 1). Разом з цим 

були виявлені діагностичні ознаки: порушення координації  рухів 1-шої групи, 

уповільнення темпу виконання (рис. 2).  

  
Рисунок 1 – Зворотна сторона 

аркушу одного з документів, в місці 

розташування досліджуваного підпису 

Рисунок 2 – Збільшене 

зображення одного з 

досліджуваних підписів 
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Прояв, характер та локалізація виявлених ознак свідчило про виконання 

підписів із застосуванням технічних прийомів, а саме – копіювання, шляхом 

перемальовування на просвіт із якогось підпису – «моделі», виконаного від 

імені гр-на Г. В даній ситуації самого підпису – «моделі» не вдалося віднайти.  

Для встановлення дійсності спірних підписів, проводилось їх порівняння 

зі зразками підпису гр-на Г. (рис. 3, 4).  

В результаті, поряд з розбіжністю ступеню виробленості, яка в зразках 

вище; координації рухів, яка в досліджуваному має порушення, а в зразках ні; 

темпу, який в зразках без уповільнення; розбіг переважного нахилу; висоти в 

заключній частині; розстановки. Встановлені також і наступні співпадання: 

транскрипції, загального вигляду та всіх інших загальних ознак, які не указані 

вище. 

Проте, виявлені стійкі розбіжні ознаки, які відносяться до дрібних, таких, 

що не кидаються в очі, особливостей підпису Г., дало підставу для 

категоричного негативного висновку про виконавця. 

Що ж стосується збіжних ознак, то вони визнані не суттєвими і разом з 

наявністю діагностичних ознак, їх характером, локалізацією та наявністю слідів 

копіювання, були пояснені виконанням підписів шляхом перемальовування на 

просвіт. 

Таким чином, експерт дійшов висновку не тільки про виконання підписів 

із застосуванням технічних прийомів, але і про виконання спірних підписів не 

самим гр-ном Г., а іншою особою. 

Слід також зазначити, що висновок про умови виконання підписів – 

шляхом перемальовування на просвіт, який склався на першому етапі 

дослідження, неодноразово перевіряється та уточнюється на етапі вирішення 

ідентифікаційної задачі, з урахуванням не тільки загальних, але й окремих 

почеркових ознак, а остаточне рішення діагностичної задачі формується лише 

по закінченню усього процесу дослідження. Тому відмова від вирішення 

ідентифікаційного питання лише на підставі висновку про виконання підпису з 

використанням технічних прийомів є методично невірною. 

 
Рисунок 3 – Досліджувані підписи з розміткою встановлених розбіжних 

ознак 
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Рисунок 4 – Зразки підпису гр-на Г. з розміткою встановлених розбіжних 

ознак 

Отже, дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних 

прийомів, однозначно належить до складних завдань судової експертизи. Це 

зумовлено перш за все тим, що внаслідок стрімкого розвитку інформаційних 

технологій і загальної їх доступності цей вид дослідження постійно 

поповнюється новими, «досконалішими» способами підробки [1, с. 124]. 

Внаслідок цього методика експертного дослідження потребує постійного 

вдосконалення та внесення відповідних змін і доповнень. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ОЦІНОЧНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

І. І. Дерень  

судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень  

відділу товарознавчих, гемологічних, економічних,  

будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності 

Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Тернопіль 

 

На сьогодні судові оціночно-будівельні експертизи та експертні 

дослідження, як один із найпоширеніших видів незалежної оцінки майна, 

досить часто призначаються судово-слідчими органами.  

Аналіз судово-експертної практики свідчить, що у переважній більшості 

випадків звернення замовників щодо проведення оціночно-будівельної 

експертизи та експертного дослідження стосується вирішення наступних 

питань:  

а) яка вартість (наприклад, ринкова, залишкова, ліквідаційна, спеціальна, 

інвестиційна) об’єкта нерухомого майна (будівля, приміщення, квартира, 

споруда та іншого майна) ? 

б) яка вартість (наприклад, ринкова, залишкова, ліквідаційна, спеціальна, 

інвестиційна) частки (1/2, 1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (будівлі, 

приміщення, квартири, споруди та іншого майна)? 

в) чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначається об’єкт) 

вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, 

оціночним процедурам ? [1]. 

Проведення експертної оцінки нерухомості, як кропіткої та трудомісткої 

роботи, пов’язано із врахуванням численних параметрів об’єкта оцінки – його 

місцерозташування, площі, віддаленості від об’єктів інфраструктури, 

планування, стану оздоблення, типу об’єкту, капітальності, технічного стану та 

інше. 

Взаємодія експертів та судово-слідчих органів засвідчує ряд проблемних 

моментів, які виникають під час проведення оціночно-будівельної експертизи і 

стосуються таких важливих аспектів: 

а) перш за все, це повнота і легальність інформаційних джерел. Мається 

на увазі, що об’єкти, які доводиться оцінювати, збудовані нелегально, без 

відповідного дозволу згідно законодавства. Окрім цього, вони досить часто не 

мають аналогів в класифікаторах, що ускладнює роботу експерта із визначення 

методики проведення експертизи та подовжує її терміни; 

б) належне документальне забезпечення об’єкту дослідження (документи 

на об’єкт) станом на потрібну дату. Це стосується:  

1) правовстановлювальної документації та матеріалів технічної 
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інвентаризації на ці об’єкти (наприклад, свідоцтва про право власності на 

об’єкт, дозволи на добудову, реконструкцію, перепланування об’єктів 

нерухомості); 

2) правовстановлювальної та технічної документації на земельну 

ділянку, на якій розміщений об’єкт оцінки, станом на дату оцінки (наприклад, 

державний акт на земельну ділянку) [2]. 

А тому інформаційне забезпечення відіграє ключову роль у проведенні 

повного, обґрунтованого та об’єктивного дослідження. Причому на сьогодні 

спостерігається попит на цей вид експертиз у цивільних, господарських та 

адміністративних судах всіх рівнів.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ, АТРИБУЦІЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ ШОВКОВИХ 

ТКАНИНИ З КОЛЕКЦІЇ ПОЛТАВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ 

(ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ) ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРОШЕНКА 

 

Н. Є. Дмитренко 

науковий співробітник відділу науково-фондової та експозиційної роботи 

Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, 

Україна, м. Полтава 

 

У Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи 

Ярошенка група зберігання «Тканини» є однією з найбільших і найскладніших 

у зберіганні та налічує 2528 предметів. Серед них чільне місце займають 

коштовні шовкові тканини. Переважно це фрагменти парчі, які потрапили до 

музею з панських маєтків внаслідок експедицій Вадима Щербаківського, Костя 

Мощенка, а також з музею Катерини Скаржинської та хранилища Полтавського 

губернського земства. Відомо, що стіни та меблі у заможних власників були 

прикрашені шовковими парчевими тканинами з різних країн світу. Більша 

частина була завезена з країн Сходу. Виробництво шовкових тканин 

розпочалося у Китаї. Там перша писемна згадка про тутового шовкопряда 

датується 2600 р. до н. е. У 552 р. до н. е. імператор Візантії Юстиніан зробив 

усе можливе щоб шовк надходив з Китаю до Візантії. А завдяки хрестовим 

походам шовкові тканини потрапляють до країн Європи [1]. 

Український одяг XVIІ–XVIIІ ст. – як світський так і духовний – важко 

уявити без турецьких впливів. Турецькі тканини використовували заможні 

українці, козаки здобували одяг як військові трофеї, козацька старшина 
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отримувала подарунки від татарської та турецької верхівки [2]. В моду входять 

кунтуші – верхній чоловічий одяг на зразок східного халату. 

У Полтавському художньому музеї 52 експоната знаходяться у розділі 

«Слуцькі пояси» [3]. Вони ще мали назву «Кунтушові» (від назви одягу, поверх 

якого їх зав’язували в XVII-XVIII ст.) і були невід’ємною частиною чоловічого 

аристократичного костюму. Пояси вважалися символом чесноти, шляхетного 

прадавнього походження та високого соціального статусу. Моду на ткані 

шовкові пояси поширювали аристократи. З країн Османської імперії та Персії 

привозили різноманітні речі, як для інтер’єрів, так і для створення костюмів у 

стилі східного вельможі. Шовкові пояси імпортували з Персії, Індії, Китаю та 

інших країн Сходу. Купці везли товари до Речі Посполитої з Вірменії через 

Галичину [4, с. 123-125]. 

Для того, щоб ціна на пояси була не такою високою, як на експортовані 

східні пояси, їх виробництво було налагоджене на території Речі Посполитої в 

Білорусі та в Україні на мануфактурах, які отримали назву «персіярні» бо 

ткалися пояси за зразками країн Сходу. Також, згодом, їх виготовляли на 

шовкових виробництвах Франції та Росії. Найпопулярнішою стала «персіярня» 

у місті Слуцьк, тому і закріпилася за коштовними шовковими поясами назва 

«слуцькі пояси». За часів правління короля Станіслава Августа Понятовського 

мануфактури – «персіярні» – працювали під патронатом магнатів Радзівілів, 

Огинських, Сапєгів. Для виробництва куншутових поясів умінь та навичок 

місцевих майстрів не вистачало. Необхідно було привезти до Білорусії шовк, 

золоті та срібні нитки, запросити фахівців, привезти верстати. В Османській 

імперії діяла заборона на вивезення ткацьких верстатів під загрозою смертної 

кари [5]. 

Незважаючи на всі труднощі, вдалося відкрити першу майстерню на 

землях роду Потоцьких – у Станіславі (зараз Івано-Франківськ). Її очолив 

вірменин Домінік Міссіорович. Майстром був Ян Маджарський (справжнє ім’я 

Ованес Маджарянц). У 1758 році Михайло Казимир Радзівіл запросив 

Маджарського очолити свою мануфактуру в Несвіжі, а згодом у Слуцьку. У 

1777 році мануфактуру очолив син Яна – Леон Маджарський [4, с. 130-140]. 

Під орудою Маджарських налагоджується виробництво поясів, що 

суттєво відрізнялися як за кольоровою гаммою, так і за шириною та 

орнаментикою від перських. Чітка симетрія, де жоден елемент не порушується 

при складанні навпіл. З лиця та вивороту сторони були темними та світлими, як 

позитив та негатив, і половини кожної сторони теж відрізнялися за кольором. 

Залежно від того, як складав його господар, пояс був святковим, повсякденним 

або траурним [5].  

Продукція родини Маджарських швидко стала настільки популярною, що 

витіснила з ринку Речі Посполитої східні пояси. Після смерті Леона 

Маджарського у 1811 році зірка слуцької «персіярні» згасає.  

В Росії виробництво поясів налагодили так само, як і на території Речі 
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Посполитої, вірменські купці; там ці вироби називали кушаками від турецького 

слова «кушак» – пояс. Першу мануфактуру відкрив вірменин Ревіз Зелієв в 

1752 р. у місті Астрахань, там виробляли канаватні кушаки. Таку назву вони 

отримали бо ткалися за зразками орнаментів східної тканини «канаватки». 

Місто Астрахань здавна було центром торгівлі Росії з країнами Сходу, зокрема 

із Персією. Згодом кушачні мануфактури відкрилися у Москві і вже до 1760 р. 

було засновано більше 20-ти шовкоткацьких виробництв з кушачними цехами. 

Асортимент їх був популярним не тільки на території Росії. Московські пояси 

експортувалися і до Речі Посполитої, де вони користувалися великим попитом. 

Найстарішим ткацьким виробництвом у Москві була фабрика Данила Яковича 

Земського. Для її відкриття Петро І подарував землю та відправив Земського до 

Голандії вивчати тонкощі європейського ткацького виробництва. Пізніше 

фабрику було перевезено до селища Купавине, де вироблялися пояси до 1833 р. 

[6, с. 59-61] 

У музейній експозиції Полтавського художнього музею (галереї 

мистецтв) імені Миколи Ярошенка представлено три пояси. Східний – із 

експедиції Вадима Щербаківського, витканий бордовими шовковими та 

золотими нитками і два золотих пояси, створені на «персіярнях» Речі 

Посполитої. 

Колекція музею містить два фрагменти слуцьких поясів з міткою 

«Слуцьк» та «Лео Маджарський», один фрагмент шовкового пояса з гербом 

Якова Пасхаліса та його ініціалами, витканий цим французьким майстром на 

фабриці в Липках, два фрагменти поясів, виготовлених у Леоні та один 

вовняний пояс з ініціалами Данила Яковича Земського Купавинської 

мануфактури в Росії, а також декілька козацьких поясів червоного та 

помаранчевого кольорів з характерною тканою золотою смугою і  китицями, 

заплетеними в косу на кінцях. 

Серед 220 експонатів у розділі «Килими» музей має унікальну шовкову 

шпалеру «Зняття з хреста», ймовірніше витканою на західноєвропейській 

мануфактурі гобеленів. Шпалерне виробництво було започатковане у Фландрії, 

а згодом, у ХVІІ ст. у Парижі  майстерні родини ремісників за прізвищем 

Гобелени поклали основу Королівської мануфактури. Визначною подією в 

історії шпалерного виробництва став візит короля Франції Людовіка ХІV. 

Вражений вишуканим килимовим ремеслом, він вирішує викупити все 

виробництво. Головною фігурою «стилю Людовіка ХІV» був видатний 

живописець Шарль Лебрен, який у 1648 р. став засновником Королівської 

академії живопису у Парижі, у 1666 р. – Французької академії у Римі, мав титул 

«Першого королівського живописця» та понад 40 років очолював мануфактуру 

гобеленів [7, 8, с. 18]. У цей час виробництво набуло найбільшого розквіту. 

Шпалери, за своїм художнім рівнем не поступалось творам живопису. 

Малюнки для гобеленів – «картони» – створювали видатні художники. 

Наприклад, у майстерні Рафаеля було виготовлено 8 картонів для гобеленів із 
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серії «Діяння апостолів» [9, с. 149]. 

Шпалерне виробництво набуло промислового характеру, збагачувало 

місто та країну в цілому. Гобелени предметом експорту, мірилом заможності. Їх 

дарували під час дипломатичних візитів, використовували як посаг для 

заможних наречених, ними прикрашали стіни храмів, кабінетів, парадних залів 

численних палаців, намети у військових походах та на полюванні, заміські 

будинки. Під час урочистостей і свят на вулицях міст гобелени звішували з 

балконів та вікон [9, с. 131, 132]. 

У Фламандії в ХVІІ столітті ткацьке мистецтво набуло повторного 

розквіту. Він пов’язаний з іменами Рубенса та Йорданса. У цей час вони 

створюють картони для шпалер. У стилі бароко за картонами Рубенса ткалися 

гобелени кращими майстрами Брюселя та Парижа і це стало передумовою 

розвитку та формування французької шпалери у ХVІІ-ХVІІІ ст. [8]. Між 

Нідерландами та Францією завжди були тісні стосунки. Часто шпалери 

виконувалися на фламандських мануфактурах але за замовленням та 

малюнками французів [10]. 

До нашого часу збереглося не так багато килимових творів мистецтва, 

адже з часом тканина псується через забруднення, вологість, прямі сонячні 

промені. Пожежі, революції та війни знищили величезну кількість шедеврів. 

Тому шпалера «Зняття з хреста» у Полтавському художньому музеї  є 

унікальним експонатом. 

У розділі сакрального мистецтва групи «Тканини» зберігається 514 

одиниць збереження це елементи вбрання священнослужителів, а саме: 

єпитрахилі, палиці, підризники, фрагменти подолів підризників, поручі, фелони 

та підрозділ «Атрибутика для богослужінь», в який входять: антимінси, 

покрови, воздухи, покрівці, плащаниці, покривала [3]. Більшість цих речей 

гаптовані золотними та срібними нитками. Вишиті за традиційними зразками 

церковних орнаментів та із використанням «лицьового» шитва. Така назва 

присвоєна різновиду шитва, що зображує людину, її обличчя та оточення на 

відміну від шитва орнаментального воно наближене до образотворчого 

мистецтва [11, с. 5]. 

Більшість зразків старовинного церковного шитва, що зберігаються у 

музеях мають численні втрати, грубі штопки. Реставрація таких творів триває з 

1920-х років, у наш час продовжується із застосуванням нових методів та 

технологій. 

Головним завданням сучасного музею є збереження та популяризація 

колекції, але це неможливо без заходів з реставрації та консервації, високого 

професіоналізму наукових співробітників, які постійно ведуть роботу, 

досліджуючи та відновлюючи експонати з використанням новітніх технологій 

зі збереження творів мистецтва. Понад 20 років музей плідно співпрацює 

художниками-реставраторами Національного науково-дослідного 

реставраційного центру України та його Харківською філією. Завдячуючи їхній 
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професійній роботі, були повернуті до життя справжні шедеври живопису та 

декоративно-прикладного мистецтва, які вже стали окрасою експозиції музею. 

Більше 70 предметів були відреставровані справжніми професіоналами своєї 

справи, художниками-реставраторами: М. О. Білошицьким, А. О. Погрібним, 

Т. І. Єрьоменко, О. С. Шутовою, Ю. М. Нікітенком, С. Р. Єфановою, 

В. І. Павленком, В. А. Проскуряковим, Н. В. Івасюком. 

Щорічно музей проводить планове обстеження та відбір експонатів до 

реставраційного центру. На жаль, це невелика кількість, у той час, як чимало 

музейних предметів потребують нагального проведення робіт з очищення, 

консервації та відновлення, адже за багатьма експонатами стоять революції, 

війни  та евакуація. Реставраційні методи, прийоми і технології, застосовувані 

40-50 років тому уже не відповідають сучасним вимогам і експонати повинні 

проходити повторну реставрацію. Подібна ситуація на даний момент склалася 

майже у кожному музеї України. Бажано щоб у музейному штаті був спеціаліст, 

який міг би провести необхідні заходи по підготовці музейних предметів для 

експонування в музейній експозиції та на виставках. 

Не кожен художній музей має власного реставратора, але у Полтавському 

художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка з 2006 року 

працює Тарас Васильович Коркішко – художник-реставратор, живописець, 

член Національної спілки художників України. У 1999 році закінчив із 

відзнакою Харківське державне училище за спеціальністю «художник-

живописець». Навчаючись у Харківській державній академії дизайну та 

мистецтв за спеціальністю реставрація станкового та монументального 

живопису, він набув професійних знань та навичок у талановитих педагогів з 

фаху, зокрема у таких як: А. О. Долуда, М. А. Мглинець, Н. Є. Берестюк, Т. М. 

Краснова. Закінчивши навчання у 2005 році, отримав диплом з відзнакою. У 

музеї за ініціативи Т. В. Коркішка була обладнана реставраційна майстерня, де 

стало можливим проводити підготовку до щорічних фондових виставок, а 

також досліджувати та проводити експертизу творів мистецтва. Він тісно 

співпрацює з Харківським реставраційним центром. У складі реставраційної 

ради музею проводить відбір робіт для проведення заходів по відновленню 

експонатів. Систематично, відповідно до окремого плану, проводить огляд 

творів мистецтва в експозиції і фондосховищі музею і на основі цього 

розробляє рекомендації зі збереження, консервації, створення умов зберігання. 

У 2018-2019 рр. музейна експозиція поповнена оновленою ним копією з 

твору Доменікіно Цамп’єрі (1581–1641) «Сівілла» та картиною «Княжна 

Тараканова» Костянтина Флавицького. Робота над ними була дуже кропіткою і 

тривала три роки.  

Дмитренко Наталія Євгенівна, працює у Полтавському художньому музеї 

(галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка науковим співробітником відділу 

науково-фондової та експозиційної роботи, відповідальним зберігачем групи 

«Тканини». Має професійну освіту, а саме: у 1989 році з відзнакою закінчила 
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Решетилівське професійно-технічне училище за спеціальністю «килимарниця», 

де педагогом з фаху була Бабенко Надія Несторівна (1926–2009), заслужений 

майстер народної творчості України, лауреат Національної премії України імені 

Тараса Шевченка [12]. У 1994 році закінчила Київський художньо-професійний 

технікум (нині Київський державний інститут декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука). Навчалась у досвідчених 

педагогів-художників Андріяшка Василя Дмитровича, Прядки Володимира 

Михайловича та Нечипоренка Сергія Григоровича. Необхідну підготовку з 

ручної вишивки отримала навчаючись у Решетилівському професійно-

технічному училищі за професією «вишивальниця, кравець» по закінченню у 

1999 році отримала диплом з відзнакою, У 2008 році отримала диплом магістра 

культурології у Полтавському державному педагогічному університеті імені В. 

Г. Короленка. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

та Національної спілки художників України. Будучи кваліфікованим 

спеціалістом з килимарства та вишивки, в процесі підготовки до експонування 

музейних предметів інвентарної групи зберігання «Тканини» виконує заходи з 

очищення від забруднень, та пластифікації. 

Так, до 100-річного ювілею музею нею підготовлені тканини ХVІІІ–ХІХ 

ст.: гобелен «Зняття з хреста», фелони, єпитрахиль, фрагмент підризника, 

антимінси, слуцькі пояси та шовкова хустка, виткана золотними нитками. В 

експозиції представлені ті вироби, які були найбільше пошкоджені і які вдалося 

відреставрувати у 2018 році.  

Складною була робота над шовковою хусткою, затканою золотною 

ниткою, адже цей експонат був дуже пошкоджений та складався з окремих 

смужок тонкої, тендітної шовкової тканини. Експонат був записаний у 

інвентарній книзі, як фрагмент шовкової тканини, але при зборці виявлено, що 

це ціла хустка, отже необхідно вносити зміни у атрибуцію предмета. 

Сакральне мистецтво  представлене у вигляді церковних тканин. Це – 

частини вбрання священників: фелони, для виготовлення яких використовували 

коштовні тканини зі Сходу та Європи, а також парчу, виготовлену на території 

Росії та України. Є фелони, опліччя яких ткане, або гаптоване срібними 

нитками по оксамиту. Робота над ним полягала не тільки у очищенні від бруду 

та дублюванню, а й застосуванні техніки вишивки, яка б дала змогу закріпити 

нитки, що відійшли від тканини. Велика робота проведена із тканинами, що 

використовували під час богослужінь, зокрема, це антимінси, зібрані майже з 

усіх храмів Полтавщини, Стан їх був такий, що не давав змогу демонструвати 

глядачеві. Вони мали численні розриви в місцях заломів тканини а також були 

великі забруднення та плями. Усі ці недоліки вдалося усунути і тепер антимінс 

1864р. із Свято-Миколаївського храму Полтавського повіту містечка 

Решетилівки зайняв своє місце у музейній експозиції. 

Гобелен «Зняття з хреста», який в процесі реставрації був атрибутований, 

адже у музейних документах був записаний як шпалера, виготовлена у Росії. 
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Дослідивши техніку ткання та зображення, наукові співробітники музею 

дійшли згоди, що цей експонат ймовірніше був створений у Західній Європі, а 

малюнок до гобелену належить учням або послідовникам Пітера Пауля 

Рубенса, адже у нього існує картина з подібною композицією. Робота над 

експонатом була надзвичайно складною: необхідно було провести очистку від 

забруднень, видалити, по можливості, плями та попередні латки зі штопкою і 

замінити їх пломбами, в яких була вшита основа. В процесі підготовки до 

експонування гобелену вдалося підібрати за кольоровими відтінками шовкові 

нитки та голкою зімітувати техніку ткацтва, завдяки чому закриті пошкодження 

та наскрізні дірки. Шпалеру було укріплено за допомогою сучасних дублюючих 

матеріалів німецького виробництва, що дало змогу експонувати гобелен у 

вертикальному положенні. 

До 100-річного ювілею музейна експозиція була поповнена новими 

експонатами групи «Тканини», які демонструються у сучасних вітринах, а саме: 

слуцькі пояси (два цілих та один фрагмент) та 19 фрагментів парчевих 

шовкових тканин ХVІІІ-ХІХ ст. Які, здавалося, уже неможливо показувати 

відвідувачам, але все ж таки були повернуті до життя і зараз відкриті для 

дослідників.  

Отже, реставрація творів мистецтва допомагає не лише відновити, а й 

атрибутувати експонати. І завдяки праці реставраторів, музей має змогу 

експонувати більше нових шедеврів, які, здавалося, були втрачені назавжди.  
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ГОДИННИКІВ У 

 СУДОВІЙ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 

 

О. В. Єфименко 

судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень;  

Т. В. Сафонова 

судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень 

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Харків 

 

На сьогоднішній день в судово-експертній практиці все частіше 

виникають питання щодо визначення ринкової вартості викраденого майна, для 

визначення матеріальних збитків потерпілому. У тому числі викраденим 

майном стають годинники. Класифікація та сучасний асортимент годинників є 

досить актуальним питанням у товарознавстві при визначенні загальних 

характеристик та властивостей даної групи товарів. Сучасні годинники 

відносяться до товарів складного асортименту, які є досить різноманітними за 

своїми матеріалами та способами виробництва і включають велику кількість 

видів та різновидів. 

Стан ринку годинників за останні роки в Україні спостерігає тенденції 

осучаснення, збільшення асортименту та модернізації. Тому необхідний 

комплексний розгляд визначення асортименту годинників представлених у 

товарознавстві на сьогодні. 

Споживчі властивості годинників поділяють на соціальні (відповідність 

потребам споживача), функціональні (здатність задовольняти матеріальні та 

культурні потреби), ергономічні (зручність, комфорт, гігієнічність), естетичні 

(стиль, форма, колір, зовнішнє оформлення), надійність (безвідмовність, 

довговічність, ремонтопридатність) [1].  

Вплив на споживчі властивості годинників справляють такі фактори, як: 

конструкція, матеріали, виробництво. 

На формування споживчих властивостей годинників великий вплив 

мають матеріали, які застосовують для їх виготовлення. Для виробництва 

годинників застосовують метали та сплави (сталі, сплави кольорових металів – 

латунь, дорогоцінні метали та їх сплави – золото, срібло, платина); пластичні 
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маси (оргскло, капрон); синтетичні рубінові камені; часові масла та інші 

матеріали [2].  

Класифікація годинників досить різноманітна, тому що є досить багато 

нормативної документації за якою класифікують різні види годинників за 

різними ознаками, такі класифікації годинників можна розглянути у таких 

нормативних документах, як ДСТУ на різні годинники, також існує 

класифікація годинників за ДКПП ДК – 016 [3], а також класифікація 

годинників відображена в різноманітних підручниках стосовно цієї теми [4]. 

Годинники, які постачаються підприємствами-виробниками у торгівлю, 

повинні відповідати за надійністю і якістю нормативно-технічним документам, 

а також зразкам-еталонам, що визначають вимоги до технічних, 

функціональних, естетичних та експлуатаційних характеристик і параметрів 

годинників, підлягати державним, приймально-здавальним, періодичним 

випробуванням на надійність. Правила приймання і методи випробування 

викладені у відповідній нормативно-технічній документації (стандартах) [4]. 

За принципом дії годинники підрозділяються на механічні, електронно – 

механічні, електронні [4]. 

Годинники класифікують: за призначенням згідно стилю життя 

споживача, за функціональним призначенням, за умовами використання, за 

джерелом енергії, за типом коливальної системи, за ступенем захисту корпусу 

від зовнішнього впливу, за калібром, за наявністю та типом звукового сигналу, 

за видом дисплею тощо [4].  

Маркування годинників складається з одного найменування, товарного 

знаку підприємства – виробника, заводського номера і шифру механізму або 

електронного блока. Єдине найменування наносять на лицьову сторону або 

циферблат, товарний знак підприємства – на механізм або електронний блок 

[4]. 

Транспортування годинників може проводитися різними видами 

транспорту. При цьому важливо забезпечити зберігання ящиків з годинниками 

від механічних пошкоджень і атмосферних осадків [4]. 

Зберігання годинників допускається в чистих провітрюваних 

приміщеннях при температурі від 10 до 35°С, і відносній вологості повітря до 

80%. На годинники не повинні падати прямі сонячні промені. Не можна 

зберігати годинники в одному приміщенні з речовинами, які викликають 

корозію [2, с.172, 4]. 

Асортимент годинників дуже різноманітний і постійно поповнюється 

новими різновидами, що викликано сучасними потребами споживачів, які 

постійно зростають, а також технічним прогресом та появою новітніх 

технологій, тому розглянувши формування споживчих властивостей сучасних 

годинників та проаналізувавши питання класифікації та асортименту 

годинників запропоновано включити до існуючої класифікації годинників 

асортимент сучасних годинників які представлені сьогодні на ринку.  
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При проведенні товарознавчої експертизи, експерт повинен зрозуміти до 

якого класу, групи, виду належить об’єкт дослідження. 

Класифікація дозволяє ретельніше досліджувати споживчі властивості 

однорідних груп товарів, розробляти групові методи дослідження та оцінки 

рівня якості товарів. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ЗУБІВ ЛЮДИНИ 

 

Н. В. Жадан 

старший судовий експерт сектору трасологічних досліджень 

відділу криміналістичних видів досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

У людини, за умови її нормального розвитку та ведення здорового образу 

життя, зазвичай виростають від 28 до 32 постійних зубів. З них 8 різців, 4 ікла, 

8 малих корінних (премолярів) і 8–12 великих корінних зубів (молярів). 

Відсутність третіх молярів (так званих «зубів мудрості») є нормою.  

Майже у кожної людини можна знайти аномалії зубів, пломб, протезів. 

Зуби являються носієм ознак, хвороби зубів чи їх лікування залишають свої 

сліди [1]. 

Слідом зубів вважається відображення форми, розмірів та взаємного 

розміщення розташування ріжучих (жувальних) поверхонь або відображення 

зубної дуги в цілому і водночас конкретних особливостей челюсті людини, які 

проявляються в процесі надкусу чи перекусу [2]. 

Сліди зубів можуть бути об’ємними або поверхневими. 

Об’ємні сліди утворюються зазвичай при відкушуванні. Зуби змикаються 

повністю, відокремлюючи відкушену частину. На об’єкті, від якого 

відкушують, залишаються сліди у вигляді жолобків, що повторюють 

конфігурацію зовнішнього краю зубів. На відкушених частинах 

відображаються сліди від внутрішньої поверхні зубів у вигляді опуклих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8
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дугоподібних смуг. Найбільш інформативні сліди надкусу. За ним можна 

судити про наступні загальних і окремих ознаках зубного апарату: форми і 

розмірах дуги зубного ряду, асиметрії правої і лівої гілок зубного ряду, нахилі 

зубів у ряді, відстані між зубами, кількість зубів в ряді, їх формі (жувальної або 

ріжучої поверхні), становище в зубному ряду, розмірах, рельєфі жувальної або 

передньої поверхні, наявність протезів (коронки, пломби і т. п.). Зазначені 

окремі ознаки в сукупності з функціональними (форма прикусу) дозволяють 

ідентифікувати особу, яка залишила слід. 

Поверхневі сліди виникають в результаті укусу. Такі сліди можна 

виявити на предметах, які при їх стисканні зубами або деформуються 

недостатньо, щоб характеризувати ознаки зубів в трьох вимірах (наприклад, 

сліди на металевих пляшкових пробках), або, деформуючись, відновлюють 

первісну форму після розтискання зубів. Такі поверхневі сліди можуть 

виникнути, наприклад, на шкірі людини, що набуває в момент укусу форму 

складки, на якій після відновлення форми відображається контур зубних дуг за 

рахунок локальних синців або гематом, або на металевих пивних кришках. 

До загальних ознак зубів і зубного ряду, які відображаються в слідах, 

відносяться: 

а) вроджені ознаки (форма та розміри зубних дуг, відстані між зубами, 

розмір і форма зубів і ін.);  

б) придбані ознаки як наслідок особливостей професії, особливих 

навичок, захворювань або травм (відсутність окремих зубів, зміна форми 

прикусу та ін.); 

в) ознаки лікування зубів (наявність протезів, штучних коронок та ін.). 

Не дивлячись на те, що в практиці дуже рідко зустрічається 

криміналістичне дослідження слідів зубів порівняно з дактилоскопією, але їх 

значення також полягає в ідентифікації особи. 

Відомі випадки коли результати експертного дослідження слідів зубів 

людини дозволяються ідентифікувати конкретну людину чи установити 

групову приналежність [3]. 

Поряд із ідентифікаційними дослідженнями можуть також вирішуватися 

задачі діагностичного характеру. Завдяки їм можна отримати інформацію про 

особу злочинця, вік, стать, будову зубного апарату навіть будову кожного зубу 

та інше. 

Основу ідентифікації зубів складає макро та –мікрорельєф – особливості 

форми, особливості виступів та виямок ріжучих країв. Важливе значення для 

ідентифікаціє мають аномальні або патологічні видозміни в слідах зубів [2].  

Протягом життя людини зуби набувають велику кількість важливих 

ідентифікаційних ознак. Зуби з часом стираються, на коронках можуть 

з’являтися надломи, окремі зуби можуть зламатися, часто людина страждає 

зубними хворобами. Ці факти приводять до появи на зубах ідентифікаційних 

ознак. 

Серед класифікаційних ознак зубів виокремлюються: анатомічні (форма і 
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радіус зубних дуг, кількість зубів і відстані між ними, форма і розмір зубної 

коронки, рельєф жувальної поверхні коронки тощо); ознаки аномалії зубів 

(аномалії форми зубного ряду, розташування, розмірів, чергування зубів, 

відстаней між ними); ознаки, що є наслідком захворювань, зносу, лікування 

зубів (стертості, переломи коронок, пломби, протези тощо). 

Захворювання зубів призводять до значних змін зубного апарату. Зубні 

хвороби викликають: розм’якшення емалі, дентину і цементу; каріозні смуги на 

коронці; руйнування коронок. 

До слідів зубів також належать сліди протезів. Вони слугують не тільки 

для відновлення втрачених зубів а й для запобігання патологічних змін 

зубощелепної системи, які виникають при втраті зубів. 

До них належать:  

а) знімні протези (акрилові пластинові протези) 

б) незнімні протези; 

в) вкладки; 

г) зубні коронки; 

д) мостовині протези. 

До ідентифікаційних ознак, що виникають в процесі лікування зубних 

хвороб, належать такі: 

а) ділянки коронки, заповнені пломбувальними матеріалами; пломби, 

стираються з часом, оголюючи краї порожнини в коронці зуба; 

б) вкладки на коронках; 

в) напівкоронки, їх вставляють для відновлення частково зруйнованих 

передніх зубів; вони можуть служити також опорною деталлю протеза; 

г) коронки, зазвичай це металеві ковпачки, яким додана форма зуба; 

д) різні види протезів [4] 

Найбільш цінними для позитивного висновку є збіг в ознаках аномалії 

зубів і збіг у набутих ознаках. Істотні відмінності дають підставу для 

категоричного негативного висновку. 

Експериментальні зразки слідів зубів необхідно відбирати виключно за 

участі спеціаліста – стоматолога або зубного техніка 

Отже, можемо дійти висновку, що один із способів ідентифікації особи за 

певними слідами є ідентифікація особи зі слідами зубів, а для вирішення таких 

завдань, найкращим варіантом буде комплексна трасолого-стоматологічна 

експертиза. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВОЛОССЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

О. Ю. Канюка 

завідувач сектору біологічних досліджень та обліку; 

І. В. Якушевська 

головний судовий експерт сектору біологічних досліджень та обліку 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Розробленням теорії та методології дослідження волосся тварин 

займалися багато науковців [1–3]. Однак на сьогодні залишаються певні 

складнощі при ідентифікації родової та видової належності волосся. 

Зазначається, що найбільш важко диференціювати волосся тварин, які 

відносяться до близьких родів [4].  

До Полтавського НДЕКЦ МВС на дослідження надійшли мікрооб’єкти 

схожі на волосся, які мали значення в кримінальному провадженні відкритому 

за статтею 299 Кримінального кодексу в частині першій. В даному випадку, 

жорстоке поводження з твариною, яке призвело до загибелі собаки породи 

лабрадор-ретривер. Експерту необхідно було встановити чи можуть вони 

походити від пса свійського. Також експерти центру отримали на дослідження 

дитячу куртку з хутровою опушкою. Їм необхідно було встановити чи належить 

хутрова опушка куртки лисиці. 

Зазначимо, що пес свійський (Canis familiaris) як вид відноситься до класу 

Ссавці (Mammalia), ряду Псоподібні (Caniformes), родини Псові (Canidae), роду 

Пес (Canis), а вид Лис рудий (Vulpes vulpes) – до класу Ссавці (Mammalia), ряду 

Псоподібні (Caniformes), родини Псові (Canidae), роду Лис (Vulpes). Проте 

експерту треба мати на увазі, що до родини Псові належать єнот усурійський 

(Nyctereutes procyonoides), вовк (Canis lupus), шакал (Canis aureus), лис корсак 

степовий (Vulpes corsac) [5]. Тому необхідно мати комплекс ознак, за якими 

можливо відрізнити волосся пса свійського та лиса рудого від інших 

представників цієї родини. 

Методичне виконання даного роду досліджень особливо ускладнено, 

оскільки волосся пса свійського, лиса рудого та інших видів роду Пес (Canis) 

виявляє подібність за більшістю макро- та мікроморфологічних ознак. 

Визначення виду ряду Псоподібних (Caniformes) за їх волоссям нерідко 

зупиняється на рівні родини або роду.  

Під час макро- і мікроскопічного дослідження мікрооб’єктів, схожих на 

волосся, що мають значення в кримінальному провадженні, нами отримані такі 

дані. Об’єкт № 1 за своїми морфологічними ознаками виявив подібність як до 

будови остьових волосин (веретеноподібна форма стрижня, наявні ділянки 

стрижня з малюнком кутикули у вигляді кедрової та ялинкової шишок, які 

мають плавні переходи між собою), так і до будови пухових волосин (хвиляста 
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форма волосини, максимальна товщина 0,037 мм, серцевина у вигляді товстого 

безперервного тяжу, який представлений одним рядом клітин округло - 

чотирикутної та овальної форми, які витягнуті в поперечному напрямку, 

малюнок кутикули в основному стрічкоподібний, гідроліз: окремі клітини). 

Об’єкт № 2 також виявив ознаки як остьового так і пухового волосся. Проте 

виявлена лише одна ознака, яка характерна для остьового волосся – ближче до 

кореневого кінця наявна ділянка стрижня з малюнком кутикули у вигляді 

кедрової та ялинкової шишки, яка має плавні переходи.  

При виконанні досліджень експерти встановили, що мають справу з 

перехідним волоссям, яке займає проміжне положення між пуховим та 

остьовим, з різною кількістю ознак характерних для зазначених категорій та 

практично не описане в літературі [6]. 

Однак, об’єкти № 1 та 2 мають ознаки характерні для волосся тварин 

родини Псових (Canidae): складний змінюваний малюнок кутикули, серцевина 

починається на деякій відстані від кореневого кінця, відповідна товщина 

серцевини та форма її клітин. А одна ознака, яка характерна для остьового 

волосся, а саме складний змінюваний малюнок кутикули у вигляді 

різноманітних шишок, дала експертам підставу стверджувати, що об’єкти № 1 

та 2 можуть походити від Пса свійського.  

При дослідженні опушки капюшона дитячої куртки було встановлено, що 

остьове волосся складає верхній темний ярус волосяного покриву виробу, а 

пухове волосся нижній сірий ярус волосяного покриву виробу. З кожної 

категорії волос були відібрані зразки. При їх макро- і мікроскопічному 

дослідженні було встановлено, що остьове волосся має ознаки характерні для 

волосся тварин родини Псових (Canidae): складний змінюваний малюнок 

кутикули, відповідна товщина серцевини та форма її клітин. Для встановлення 

видової приналежності досліджуваних об’єктів було детально досліджено 

відбиток кутикули. Малюнок кутикули в основному стрічкоподібний. Проте 

наявні ділянки стрижня з малюнком кутикули у вигляді кедрової та ялинкової 

шишок, які мають плавні переходи між собою. Як зазначалося вище, така 

особливість малюнку кутикули притаманна лише псу свійському. Тому 

експерти мали можливість заперечити походження опушки від лисиці.  

Таким чином, для вирішення ідентифікаційних задач важлива наявність 

сукупності ознак, які дозволяють індивідуалізувати об’єкт дослідження, або 

звузити коло пошуку. Так в описаних випадках важливим критерієм для 

встановлення виду волосся тварини був специфічний малюнок кутикули.  
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ДІАГНОСТИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В 

СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

К. О. Корж 

старший судовий експерт сектору балістичного обліку 

відділу криміналістичних видів досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Наукові основи криміналістичної діагностики, як відомо, формувалися 

під впливом теорії ідентифікації. Це не випадково, так як обидва процеси тісно 

пов’язані між собою, що підтверджує багаторічна експертна практика. Який це 

процес – розпізнавання або впізнавання, і багато інших залишається спірним, 

єдиної сформованої думки про теорії діагностики, на жаль, до теперішнього 

часу немає. Більш того, багато дискусійних питань, які залишені без уваги, є в 

експертній практиці. 

Виходячи із зазначеної теми, розглянемо більш предметно діагностичний 

супровід процесу ідентифікації в судово-експертній діяльності. Як показує 

аналіз теорії і практики, криміналістична діагностика тісно пов’язана з 

ідентифікацією. Рішення ідентифікаційних завдань, як правило, 

супроводжується рішенням діагностичних. Ступінь та рівень наукового 

дослідження зазначених питань вказує на те, що виникли вони не сьогодні, але 

все ще не мають достатньо широкого відображення в наукових джерелах. 

Безумовно, що основою криміналістичної діагностики є попередні та сучасні 

теоретичні напрацювання. Тобто можна з впевненістю сказати, що сьогодні 

створені необхідні вихідні передумови для чіткого визначення місця й ролі 

криміналістичної діагностики в розкритті й розслідуванні кримінальних 

правопорушень. У криміналістичній науці вже існувала низка наукових 



Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та практика 

 152 

розробок Т. В. Авер’янової [1], О. Ф. Волинського [2], С. В. Дубровин [3], 

Н. П. Майліс [4] та інших. Вивчення наукових праць цих вчених дозволяє 

обґрунтовано стверджувати, що теоретичні основи криміналістичної 

діагностики як і криміналістичної ідентифікації виникли в надрах практики 

криміналістичних досліджень та судових експертиз. Коло діагностичних 

завдань, що вирішуються в експертній практиці, досить широке. У нього 

входять такі загальні завдання, як встановлення властивостей і станів 

конкретних матеріальних об’єктів; причини стану конкретного об’єкта в зв’язку 

з подією; механізму взаємодії об’єктів із зовнішнім середовищем і між 

об’єктами та інші. Всі ці завдання пов’язані між собою. При проведенні 

експертного дослідження в ряді випадків без вирішення однієї, неможливо 

вирішити наступне завдання. 

За допомогою криміналістичної ідентифікації встановлюється тотожність 

шляхом порівняння об’єктів, кожен з яких знаходиться в встановленому або 

передбачуваному зв’язку з подією злочину. Це свідчить про те, що експертне 

дослідження має будуватися таким чином, щоб діагностичні та ідентифікаційні 

завдання вирішувалися в єдиній процедурі. 

Супровід процесу ідентифікації шляхом вирішення діагностичних 

завдань нескладно прослідкувати з такої стадії експертного дослідження, як 

попередня. На попередньому процесі ідентифікації, встановлюється якими 

властивостями володіє досліджуваний об’єкт, при якому механізмі відбувалося 

утворення слідів, встановлюються можливості взаємодії об’єктів в конкретних 

умовах і багато інших. Визначення таких факторів впливає в подальшому на 

рішення ідентифікаційного завдання. 

На наступній стадії важливим є рішення таких діагностичних завдань, як 

встановлення закономірностей відображення процесу механізму 

слідоутворення, чи мають місце перекручення ознак, без визначення яких може 

перешкоджати, а в ряді випадків і неможливо, проведення ідентифікаційного 

дослідження.  

Важливе значення мають рішення діагностичних завдань і на 

завершальній стадії ідентифікаційного дослідження, коли необхідно дати 

оцінку не тільки подібним ознакам, а й відмінним. Наскільки останні є 

істотними або несуттєвими, від яких чинників залежав їх походження. Такі 

обставини перевіряються в процесі експертного дослідження висуненням 

різних експертних гіпотез. Це підтверджує значущість експертної гіпотези в 

діагностиці і буде сприяти правильній оцінці ознак в ідентифікаційному 

процесі. 

Вищевикладене підтверджує не тільки важливість вирішення 

діагностичних завдань, що сприяють процесу ідентифікації, а й 

взаємозумовленість в судову експертизу процесів – діагностики та 

ідентифікації. 
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На сьогоднішній день до Експертної служби МВС України на судово-

балістичне дослідження в рамках кримінальних проваджень надходять багато 

стартових пістолетів турецького виробництва. Останнім часом збільшився 

відсоток надходження пістолетів марки «Retay», калібру 9 мм, визначених 

виробником як стартові. При дослідженні даної марки пістолетів на практиці 

знайшов себе метод суміщення деталей рельєфу в слідах частин зброї при 

ідентифікаційному дослідженні стріляних гільз [1].  

До Полтавського НДЕКЦ МВС надійшли на експертизу перероблений 

стартовий пістолет Retay Tiedmont XR калібру 9 мм РА та три стріляні гільзи 

калібру 9 мм РА. Перед експертом одним з питань було наступне: «Чи не 

відстріляні надані на дослідження три гільзи з наданого на дослідження 

пістолета?». Після проведення експериментального відстрілу шляхом 

роздільного спорядження було проведено порівняльне дослідження слідів від 

частин зброї на наданих на дослідження трьох гільзах з експериментально 

стріляними гільзами з наданого на дослідження пістолета. В ході порівняння 

при детальному дослідженні був застосований цифровий мікроскоп «leica 

DVM 6», який застосовується в повсякденній діяльності експертів балістів. В 

результаті чого було встановлено співпадання слідів за груповою належністю : 

форма, місце розташування та формою вираженості відбивача, зачепу викидача, 

кут між геометричними центрами яких складав 180
°
. 
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В подальшому при порівняльному дослідженні було встановлено збіжні 

особисті ознаки чашки затвора; збіжні та розбіжні особисті ознаки в сліді від 

бійка ударника (рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Збільшений вигляд сліду бійка на капсулі та патронного 

упору (чашки затвора) на капсулі, наданої на дослідження стріляної гільзи 

 
Риснуок 2 – Збільшений вигляд сліду бійка на капсулі та патронного 

упору (чашки затвора) на капсулі, експериментально відстріляної гільзи, з 

наданого на дослідження пістолета. 

Для пояснення розбіжностей малюнку центра сліду на капсулі наданих на 

дослідження гільз та на експериментально відстріляних гільз з наданого на 

дослідження пістолета, були виготовлені зображення торцевої частини бійка 
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ударника, наданого на дослідження пістолета (рис. 3, 4). 

 
 

Рисунок 3 – Збільшений вигляд бійка ударника, наданого на дослідження 

пістолета 

 
Рисунок 4 – Збільшений вигляд зовнішньої торцевої поверхні бійка 

ударника, наданого на дослідження пістолета (вид після віддзеркалення) 

При детальному дослідженні торцевої частини бійка було встановлено, 

що він має сліди механічного впливу у вигляді сплющення голівки бійка 

ударника. Однак сам слід малюнка мав подібність за особистими ознаками 

слідів від бійка ударника, на капсулях наданих на дослідження гільз (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Збільшений вигляд сліду бійка ударника та сліду на бійку 

ударнику (вид після часткового накладення зображення бійка ударника) 

Таким чином, результати відповідного дослідження дають змогу 

складення об’єктивного висновку без хибних пояснень (заміна бійка ударника, 

навмисне знищення слідів бійка як слідоутворюючого об’єкта, 

ідентифікаційний період тощо). Як бачимо, інколи має місце детального 

дослідження не тільки слідів від частин та механізмів зброї, а й самих 

складових її частин. 
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На сучасному етапі, законодавство України доволі жорстко обмежує 

право імпорту автомобілів, що були у використанні. Необхідно зазначити, що 

вартість розмитнення автомобілів, що були у використанні значною мірою 

залежить від таких факторів: марка, модель, комплектація, об’єм двигуна, рік 

випуску, технічний стан. При цьому, найважливішим моментом при визначенні 

митної вартості є правильне визначення коду товару згідно з Українською 
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класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі по тексту –

УКТЗЕД).  

Процес встановлення відповідності товару характеристикам УКТЗЕД 

регламентується чинними нормативно-правовими актами [1–3]. 

З метою визначення класифікаційних угрупувань для об’єкта 

дослідження в УКТЗЕД попередньо здійснюють аналіз наданих документів та 

його ідентифікацію. Об’єктом дослідження є колісний транспортний засіб, що 

був у користуванні, бренду виробника «Chevrolet» моделі «Volt» модельного 

року виготовлення 2015 з пошкодженнями у вигляді порушення форми 

(геометричних розмірів, цілісності конструкції матеріалу виготовлення) 

колісного транспортного засобу або його складника, що мало місце внаслідок 

зовнішнього механічного контакту з іншим колісними транспортними засобами 

чи іншою перешкодою. 

Для однозначного встановлення характеристик, яким відповідає об’єкт 

дослідження відповідно до УКТЗЕД необхідно проаналізувати конструктивні 

особливості та технічні характеристики об’єкта. Об’єкт дослідження являє 

собою гібридний легковий електромобіль. Термін «гібридна технологія» в 

автомобільної промисловості – це поєднання двигунів різної природи, які 

приводять у рух автомобіль. Ці два джерела механічної енергії синергетично 

доповнюють один одного. Електричні двигуни вже з малих обертів 

забезпечують високий обертовий момент і достатню потужність, не витрачаючи 

паливо і не забруднюючи навколишнє середовище. Бензиновий двигун 

дозволяє розвинути високу швидкість. Робота в системі дозволяє кожному 

джерелу енергії працювати в оптимальному режимі, забезпечуючи автомобілю 

високу динамічність і паливну економічність [1]. 

Гібридний легковий автомобіль «ChevroletVolt» виготовляється 

компанією «GeneralMotors» і представляє собою передньопривідний легковий 

чотиримісний електромобіль із збільшеним запасом ходу (E-REV) [4]. 

Гібридний легковий автомобіль «ChevroletVolt» працює в режимі електротяги 

(послідовна гібридна система). При поїздках на невеликі відстані гібридний 

автомобіль використовує електроенергію, накопичену в акумуляторній батареї. 

Під час тривалих подорожей додаткова електроенергія виробляється двигуном 

внутрішнього згоряння. Параметри тягових акумуляторних батарей і 

електричного приводу підібрані таким чином, що при достатньому рівні заряду 

тягових акумуляторних батарей, робота двигуна внутрішнього згоряння не 

потрібна. Працюють тільки електричні компоненти, а саме тягові акумуляторні 

батареї, електричний привід і електронна система управління.  

Відповідно до інформації [5] гібридний легковий автомобіль 

«ChevroletVolt» має такі технічні характеристики: тип – під’єднуваний гібрид; 

клас – 5-дверний хетчбек; привід – передній; потужність двигуна внутрішнього 

згорання – 86 к.с. при 4800 об/хв.; крутний момент двигуна внутрішнього 

згорання – 130 Нм при 4250 об/хв.; потужність електродвигуна – 150 к.с.; 
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крутний момент електродвигуна – 370 Нм; об’єм циліндрів двигуна 

внутрішнього згорання – 1398 см
3
; тип двигуна внутрішнього згорання – 

бензиновий; тяговий електродвигун – синхронний змінного струму, на передній 

осі; тягова батарея – літій-іонна, 16 кВт х год (з 2013 року – 16,5 кВт х г, 2015 

рік – 17,1 кВт х г); спосіб зарядки – SAEJ1772 (змінний струм, 120/240 В), 

генератором від двигуна внутрішнього згорання; розгін від 0 до 100 км/год. – 9 

с; максимальна швидкість – 160 км/год.; запас ходу на електротязі – 56-61 км; 

розміри (довжина х ширина х висота) – 4489х1787х1439 мм.  

Відповідно до інформації, що представлена на сайті офіційного 

представника «Chevrolet» в Україні [6]: «автомобіль використовує 

електроенергію в якості основного джерела енергії, з відсіком для літій-іонних 

батарей в формі літери Т, має ємність 16 кВт/год. Після проходження 60 км 

двигун автомобіля для далеких відстаней, працює на бензині або етанолі E85, 

створює додаткову електроенергію для подальшого руху автомобіля на сотні 

кілометрів. Неперевершена паливна економічність досягається тим, що двигун 

лише заряджає батареї. Протягом перших 60 км щоденного шляху автомобіль 

не використовує бензин – відповідно не виробляє шкідливих викидів, таким 

чином економія палива досягає 1900 л на рік. Двигун автомобіля на електротязі 

розвиває потужність 150 к.с. і швидкість до 161 км/год. Через те, що електрику 

забезпечує безпосередній крутний момент, у автомобіля неймовірне 

прискорення – 8,5 сек. від 0 до 100 км/год.». 

На основі аналізу інформації [7–9] можна стверджувати, що об’єкт 

дослідження комбінує двигун внутрішнього згорання, двигун-генератор, 

електричний двигун, тягові акумуляторні батареї та планетарну автоматичну 

коробку передач. Два електромотора, комплект планетарних передач, три 

зчеплення та двигун внутрішнього згорання зібрані в гібридному легковому 

автомобілі «ChevroletVolt» в єдиний вузол, який може працювати в одному із 

чотирьох режимів [7–9]: 

а) EV (низьке навантаження). Доки «батарея» заряджена, а швидкість 

руху невисока, працює лише основний електромотор. Кільце планетарної 

передачі заблоковано, і другий мотор/генератор від’єднаний від планетарного 

ряду та двигуна внутрішнього згорання; 

б) EV (низьке навантаження). Використовується на високих швидкостях 

та для забезпечення хорошої динаміки. Кільце планетарної передачі 

розблоковано, і в роботу вступає мотор/генератор, допомагаючи основному 

електродвигуну; 

в) EV + ДВЗ (низьке навантаження). Коли заряд акумуляторів 

вичерпується, двигун внутрішнього згорання приєднується до мотор/генератора 

через зчеплення (С3). Але фактично, на низьких швидкостях Volt буде 

використовувати лише енергію основного електродвигуна, який «живиться» від 

мотор/генератора, що приводиться в рух бензиновим двигуном, і батареї, що 

заряджається від того ж мотор/генератора; 
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г) EV + ДВЗ (високе навантаження). На високих швидкостях або при 

повністю розряджених батареях зчеплення С2 та С3 замикаються, поєднуючи 

мотор/генератор з двигуном внутрішнього згорання та планетарною передачею. 

Таким чином, поєднується енергія різних двигунів. Тяга бензинового двигуна 

використовується при пікових навантаженнях.  

Об’єкт дослідження є гібридним легковим автомобілем, оскільки поєднує 

використання паливної енергії двигуна внутрішнього згорання та електричної 

енергії акумуляторної батареї: двигун внутрішнього згорання приймає участь в 

забезпеченні руху легкового автомобіля при швидкості більш як 60 км/год.; при 

вичерпанні заряду акумуляторів, обертаючий момент від двигуна внутрішнього 

згорання може бути підсилено мотором/генератором; потужність автомобіля 

складає 160,78 к.с. / 118,25 кВт (потужність бензинового двигуна – 86,00 

к.с./63,25 кВт та потужність стартера-генератора – 74,78 к.с./55,0 кВт). 

Виходячи з інформації [5–9] можна виділити наступні основні технічні 

характеристики об’єкта дослідження, які є визначальними для віднесення їх до 

певного класифікаційного угрупування: 

а) призначення – легковий; 

б) тип двигуна – бензиновий та електричний; 

в) робочий об’єм бензинового двигуна – 1398 см
3
; 

г) потужність бензинового двигуна – 86,00 к.с./63,25 кВт; 

д) потужність стартера-генератора – 74,78 к.с./55,0 кВт; 

е) потужність електричного двигуна – 150 к.с./110,33 кВт; 

ж) технічний стан – перебував у користуванні.  

За результатами аналізу чинних нормативно-правових актів [1–3] та 

інформації [5–9] встановлено, що об’єкт дослідження класифікується у: 

а) розділі XVII «Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі 

засоби і пов’язані з транспортом пристрої та обладнання»; 

б) групі 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або 

трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання»; 

в) товарній позиції 8703 «Автомобілі легкові та інші моторні транспортні 

засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних 

транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські 

автомобілі-фургони та гоночні автомобілі»; 

г) співпозиції «інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього 

згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом»; 

д) товарній підпозиції 8703 22 «з робочим об’ємом циліндрів двигуна 

понад 1 000 см3, але не більш як 1 500 см3»; 

е) товарній категорії 8703 22 90 «що використовувалися»; 

ж) товарна підкатегорії 8703 22 90 10 «не більш як 5 років». 
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які дозволяють виявити розходження між даними бухгалтерського обліку і 

фактичною наявністю активів на підприємстві.  

Загальні правила інвентаризації виробничих запасів, незавершених 
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виробництв та основних засобів співпадають, хоча й мають ряд видових 

особливостей. Найширше функції інвентаризації на підприємстві 

розкриваються у процесі інвентаризації товарно-матеріальних цінностей 

(ТМЦ):  

а) як засобу контролю діяльності матеріально-відповідальних осіб;  

б) як дієвої можливості упорядкувати складський облік та інші місця 

зберігання ТМЦ;  

в) як засіб здійснення переоцінки ТМЦ;  

г) як підстави постановки на облік ТМЦ, джерелом яких стало 

руйнування інших об’єктів;  

д) як засобу оцінки стану ТМЦ (псування, руйнування, непридатності до 

подальшого використання, фізичного зносу);  

е) як підстава оформлення фактів недостачі або надлишків [1, с. 59]. 

Основним нормативним документом, який визначає порядок 

інвентаризації на підприємстві є Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 

р. № 879 (Положення № 879) [1]. 

Перед проведенням інвентаризації на підприємстві необхідно провести 

ряд підготовчих кроків: а) належно підготувати внутрішню нормативну базу; б) 

підготувати форми первинної документації, якими оформлюються результати 

інвентаризації. 

Частота проведення інвентаризацій на підприємстві регулюється його 

внутрішніми документами (ч. 2 ст. 10 Закону «Про бухгалтерський облік»), 

крім того, обов’язковим її проведення є у наступних випадках: при складанні 

річної фінансової звітності – за квартал до дати балансу для запасів; б) при 

зміні матеріально-відповідальних осіб; в) при виявленні фактів крадіжки та/або 

псування товарно-матеріальних цінностей. Зазвичай підприємства визначають 

частоту інвентаризації товарно-матеріальних цінностей раз на квартал [3]. 

Алгоритм проведення підготовчого етапу передбачає ознайомлення з 

внутрішньою нормативною документацією, яка регулює частоту та порядок 

роботи інвентаризаційної комісії, наприклад, положення або наказу про 

інвентаризацію, перевірити склад інвентаризаційної комісії, до якої можуть 

входити керівник, бухгалтер, товарознавець тощо, однак в жодному разі не 

повинно бути матеріально-відповідальних осіб, у сфері обов’язків яких 

проводитиметься інвентаризація. Далі проводиться перевірка формами 

первинних інвентаризаційних документів: інвентаризаційного опису, звіряльної 

відомості результатів інвентаризації запасів і протоколу інвентаризаційної 

комісії. Обов’язково звертається увага на наявність затверджених норм 

природного убутку, який не являється нестачею при інвентаризації, якщо ж такі 

норми відсутні, – усі виявлені нестачі вважатимуться понаднормовими [4, с. 

177]. 

Інвентаризацію матеріальних цінностей проводять безпосередньо на 
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місцях їх зберігання і окремо щодо матеріально відповідальних осіб. Після 

потрапляння інвентаризаційної комісії до приміщення зберігання ТМЦ 

відбуваються наступні дії: а) отримання розписки матеріально-відповідальної 

особи щодо того, що вона до моменту початку процедури інвентаризації здала 

всі прибуткові та видаткові документи по ТМЦ до бухгалтерії, провела 

оприбуткування всіх отриманих ТМЦ і списання всіх вибулих згідно ч. 2 п. 6 

розд. ІІ Положення № 879. Розписка оформляється безпосередньо у бланку 

інвентаризаційного опису. 

Перерахування, обмірювання, переважування ТМЦ здійснюються у 

приміщенні їх зберігання у порядку розміщення. Перехід між ТМЦ 

здійснюється послідовно, тобто рух іде по полицях і стелажах приміщення по 

колу, а не навмання, з метою не пропустити полицю, стелаж тощо. Якщо 

проведення інвентаризації передбачає декілька робочих днів – приміщення 

зберігання ТМЦ опломбовується, а інвентаризаційні описи лишаються у 

приміщенні, оскільки інвентаризація передбачає обов’язкову присутність 

матеріально відповідальної особи [1].  

У випадку виявлення зіпсованих ТМЦ їх заносять в окремий 

інвентаризаційний опис згідно п. 4.4 розділу ІІІ Положення № 879, де 

вказується ступінь, кількість і причини псування ТМЦ, і підписується усіма 

членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою. 

Порожні рядки при заповненні закреслюються, а помилки виправляються явно і 

чітко, із написом «Виправленому вірити».  

Після завершення процедури інвентаризації матеріально відповідальна 

особа розписується, інвентаризація проведена у її присутності без претензій до 

комісії, і приймає на відповідальне зберігання виявлені ТМЦ. Відпуск і 

отримання ТМЦ під час інвентаризації можуть зупинятися або продовжувати, в 

останньому випадку на прибуткових і видаткових документах робиться 

позначка «Після інвентаризації» згідно п. 9 розд. ІІ Положення № 879.  

По завершенню інвентаризації інвентаризаційний опис передається у 

бухгалтерію, а у випадку виявлення відмінностей у даних інвентаризації та 

обліку оформлюється звіряльна відомість, яка відображає надлишок, нестачу і 

пересортицю по кожному ТМЦ і включає їх загальні суми. Оцінка ТМЦ 

проводиться за їх обліковою вартістю [1]. 

Результати інвентаризації мають оформлюватися протоколом 

інвентаризаційної комісії, який повинен включати загальні результати 

інвентаризації (надлишки, недостачі, відповідність реально наявних ТМЦ 

обліковим даним), а також пропозиції щодо оформлення пересортиці та причин 

появи недостач і надлишків. Згідно п. 2 розділу IV Положення № 879 протоколу 

інвентаризації повинен бути оформлений не пізніше п’яти робочих днів після її 

фактичного завершення. Як протокол, так і інші інвентаризаційні матеріали 

(зокрема, описи та відомості), оформляються мінімум у 2-х екземплярах [4, с. 

179]. 
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Відображення недостач і надлишків проводиться за наступним 

алгоритмом: а) недостачі списують через Дт рахунку 947; б) якщо недостача 

перевищує норму природного убутку – на суму перевищення обов’язково 

нараховують ПДВ; в) надлишки вносять в Кт рахунку 719; г) якщо недостача 

пов’язана з матеріально-відповідальною особою – її також обліковують на 

позабалансовому рахунку 072. Приклад оформлення в обліку надлишків і 

недостач ТМЦ наведений у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Облік надлишків і недостач товарно-матеріальних цінностей 
Господарська операція Дебет Кредит Сума, грн 

Оприбуткування надлишків ТМЦ 

Оприбутковано надлишкову сировину і матеріали 201 719 1000,00 

Списання недостач ТМЦ 

Списання недостачі сировини і матеріалів понад норми 

природних втрат 
947 201 1000 

Нараховано ПДВ за п. 189.1 ПКУ 947 641 200 

Віднесено збиток на матеріально-відповідальну особу 375 719 1200 

072 – 1200 

Матеріально-відповідальна особа відшкодувала суму збитків  

готівкою або із заробітної плати 
30, 66 375 1200 

Списано сировину і матеріали у межах норм природних втрат 947 641 200 

Списано суму недостачі з позабалансового рахунка – 072 1200 

За результатами проведеної інвентаризації комісія може виявити 

одночасно як недостачу, так і надлишки ТМЦ. За таких умов підприємство 

може здійснити взаємозалік надлишків і недостач унаслідок пересортиці, однак 

лише за наявності н6изки умов: а) надлишки і недостачі виявлено у ТМЦ з 

однаковим найменуванням; б) надлишки і недостачі рівні за кількістю; в) 

надлишки і недостачі виникли протягом одного періоду; г) надлишки і 

недостачі виявлено по ТМЦ, за які відповідальна одна і та ж особа [1]. 

Якщо вартість ТМЦ, за якими виявлено надлишок, перевищує вартість 

недостачі ТМЦ, позитивну сумову різницю відносять до інших операційних 

доходів, збільшуючи облікові дані за рахунками і субрахунками обліку запасів, 

за якими виявлено надлишок:  

а) на суму заліку пересортиці: з дебету субрахунку рахунків 20, 22, 28 

(надлишкові ТМЦ) – на кредит субрахунку рахунків 20, 22, 28 (недостача 

ТМЦ);  

б) на суму доходу від пересортиці: з дебету субрахунку рахунків 20, 22, 

28 (надлишкові ТМЦ) – на кредит субрахунку 719 «Інші доходи від операційної 

діяльності» [5, с. 121]. 

У випадку, якщо при пересортиці вартість недостаючих ТМЦ вища від 

вартості надлишку, негативну сумову різницю відносять на матеріально-

відповідальних осіб. Якщо ж таких не виявлено – сумову різницю оформлюють 

як недостачу ТМЦ понад норми природного убутку і відносять її до складу 

«Інших витрат операційної діяльності» підприємства (Дт 947), вказуючи у 

протоколі інвентаризації відповідні пояснення. 
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При негативній сумовій різниці у разі пересортиці підприємство має 

відобразити в обліку:  

а) з дебету субрахунку рахунків 20, 22, 28 (надлишок ТМЦ) на кредит 

субрахунку рахунків 20, 22, 28 (недостача ТМЦ) – у сумі заліку пересортиці;  

б) з дебету субрахунку 947 на кредит субрахунку рахунків 20, 22, 28 

(недостача ТМЦ) – у сумі втрат від пересортиці [1]. 

Важливим моментом є те, що у випадку наявності надлишків і недостач 

ТМЦ за одним найменуванням першим проводять залік пересортиці, і лише 

після цього до незарахованої недостачі застосовують норми природного убутку. 

Отже, проведення інвентаризації у повній відповідності до нормативно-

правових актів і відображення її результатів в обліку має велике значення для 

правильної оцінки всього майна підприємства. 
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Однією з найбільш революційних інновацій останніх десятиліть став 

мобільний телефон, винахід якого дав можливість людству залишатися в 

постійному контакті один з одним.  
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Стільниковий телефон складається з терміналу (безпосереднього 

телефонного апарату) і SIM-карти. Більшість пристроїв має свій унікальний 

номер, так званий IMEI – міжнародний ідентифікатор мобільного пристрою. 

IMEI присвоюється при виробництві стільникового телефону і складається з 15 

цифр; він записується в немодифікованій частині прошивки телефону. Сам цей 

номер віддруковано на етикетці телефону під акумулятором або на чеку, також 

на обгортці (упаковці) від телефону (під штриховим кодом). У більшості 

телефонів його можна дізнатися, набравши на клавіатурі код *#06# [1]. Цей 

унікальний код дозволяє ідентифікувати пристрій у мережі, відслідковувати 

переміщення, дзвінки та багато іншого. 

За типом розміру сотові телефони бувають: моноблок, з фліпом; 

«розкладачка» («книжка», «лягушка», «жаба»); псевдораскладушка; подвійна 

розкладачка; слайдер; бічний слайдер; ротатор; ротаційна розкладачка; браслет 

(наручний телефон, годиникофон); тубус; MMS-камера [1].  

За обсягом виконуваних функцій і ступеня оснащеності мобільні 

телефони поділяються: бюджетні апарати, середнього класу, телефони бізнес – 

класу, іміджеві апарати з підвищеним захистом, смартфони (комунікатори).  

Смартфони – це пристрої, які об’єднують стільникові телефони і 

мобільний комп’ютер. Смартфони мають невеликі розміри і великий дисплей. 

Їх переваги – збереження великої кількості інформації, можливість роботи з 

основними офісними програмами і забезпечення не тільки голосового зв’язку, 

але пересилки даних, а також прямий вихід в Інтернет [2]. 

Оскільки мобільні телефон різних типів є товарами широкого 

використання, тому все частіше стають об’єктами крадіжок, грабежів, і як 

наслідок – об’єктами судової товарознавчої експертизи. 

Результат експертизи залежить від правильно складеного алгоритму 

проведення експертного дослідження, зокрема етапу ідентифікації з якого 

починаються всі види експертизи, в тому числі і судової товарознавчої. Крім 

того, згідно із п. 51 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна 

і майнових прав» [3], оцінка майна передбачає здійснення ідентифікації об’єкта 

оцінки та пов’язаних з ним прав. Одним із найбільш важливих критеріїв 

ідентифікації є найменування продукції. Ідентифікація фірмової назви 

проводиться практично одночасно з ідентифікацією фірми-виробника. 

Метою дослідження є ідентифікація смартфону «Samsung Galaxy J3», для 

подальшого визначення його ринкової вартості.  

Ідентифікація проводиться органолептичним шляхом методом 

неруйнівного контролю, піддаючи ретельному візуальному огляду мобільний 

телефон [2].  

Його корпус (моноблок, сенсорний) виготовлений з полімерного 

матеріалу чорного кольору зі вставками сріблястого кольору. На передній 

панелі знаходиться передня камера, вбудований динамік, два датчики 

відстані/освітленості та сенсорний екран розмірами сторін 112 х 63 мм. Над 
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екраном наявний напис: «SAMSUNG». Під екраном наявні клавіші «Останні», 

«Головний екран», «Назад» (рис. 2). На зворотній панелі знаходяться динамік, 

основна камера, спалах та напис: «SAMSUNG» та «DUOS» (рис. 2). 

На лівій бічній стороні знаходиться клавіша гучності (рис. 3). На правій 

бічній стороні знаходиться клавіша живлення (рис. 4). 

На верхній бічній стороні мобільного телефону знаходиться роз’їм 

гарнітури (рис. 5). На нижній бічній стороні знаходяться: мікрофон та 

універсальний роз’їм (рис. 6).  

У відділі для елемента живлення знаходяться відсіки для двох SIM-карт 

та відсік для карти пам’яті. Також у відділі для елемента живлення на липкій 

стрічці білого кольору наявні маркувальні позначення, виконані фарбником 

чорного кольору: «SAMSUNG СТІЛЬНИКОВИЙ ТЕЛЕФОН/СОТОВЫЙ 

ТЕЛЕФОН МОДЕЛЬ : SM-J320Н/DS (SEK) SSN : -J320Н/DSGSMH H.H. : 3.8 B-

1500 мА Виробник/производитель: Самсунг Електронікс Ко., Лтд / Самсунг 

Электроникс Ко., Лтд Зроблено у В’єтнамі /Сделано во Вьетнаме IMEI : 

352707/09/079540/6 IMEI 352708/09/079540/4 S/N : R51J809WNPE» (рис. 7). 

  
Рисунок 1 – Загальний вигляд 

смартфону «Samsung Galaxy J3» із 

лицьової сторони 

 

Рисунок 2 – Загальний вигляд 

смартфону «Samsung Galaxy J3» із 

зворотної сторони 

  
Рисунок 3 – Загальний вигляд 

смартфону «Samsung Galaxy J3» із 

лівої бічної сторони 

 

Рисунок 4 – Загальний вигляд 

смартфону «Samsung Galaxy J3» із 

правої бічної сторони 

 
 

 

Рисунок 5 – Загальний вигляд 

смартфону «Samsung Galaxy J3» із 

верхньої бічної сторони 

Рисунок 6 – Загальний вигляд 

смартфону «Samsung Galaxy J3» із 

нижньої бічної сторони 
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Рисунок 7 – Маркувальні позначення смартфону «Samsung Galaxy J3 

Під час візуального огляду виявлено, що смартфон має ознаки 

користування – забруднення, подряпини та потертості. На екрані наклеєне 

захисне скло, яке має тріщини та відколи. 

У ході проведення товарознавчого дослідження та маркувальних 

позначень з’ясовано, що об’єкт дослідження, відноситься до класу – промислові 

товари народного споживання, підкласу – електронно-побутові товари, групи –

обладнання зв’язку, підгрупи – мобільні, сотові телефони [4], фірма-виробник – 

 «Samsung», модель – «SM-J320Н/DS (SEK)». 

Літери SGSMH означають, що це мобільний пристрій стандарту GSM 

вироблений компанією Samsung (Samsung/GSM/Hand). Згідно літери 

англійського алфавіту можна дізнатися, що D-deluxe прийшов на заміну 

категорії Business. 

Проведена ідентифікація мобільного телефону дала можливість 

встановити виробника, модель, технічні параметри, що дасть змогу визначити 

його ціновий рівень і вартість. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОЛОКА ТМ «ГАЛИЧИНА» 

 

Б. С. Михайловський  

бакалавр; 

В. С. Володавчик  

асистент кафедри товарознавства, торговельного  

підприємництва та експертизи товарів 

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ 

 

З давніх-давен вважалось, що молоко є носієм життя, а корови у багатьох 

народностей вважалися священними тваринами. Однак молоко володіє великим 

недоліком: його не можна зберігати тривалий час в натуральному вигляді, 

оскільки воно швидко псується в наслідок життєдіяльності мікроорганізмів. 

Враховуючи стабільність попиту на молоко, важливо забезпечити споживача 

продуктами високої якості.  

Об’єктом дослідження є молоко 2,5% жирності, ТМ «Галичина», яке 

підлягає ультрапастеризації, тепловій обробці за температури 135–150°С на 1, 2 

секунди, а потім йде різке зниження температури до 4–5°С на 4 секунди, цей 

процес компанія Tetra Pak [1] розробила в 60-роки XX століття. При обробці 

змінюється мікрофлора, яка розвивається в молоці в процесі його видоювання і 

наступної обробки.  

Основним з етапів товарознавчої експертизи є процес ідентифікації. Так, 

на прикладі молока ТМ «Галичина» розглянемо ідентифікацію товару.  

 
Рисунок 1 – Фотографічне зображення об’єкту дослідження 

На дослідження надано об’єкт – упакований в споживчу тару, розміром 

15,5 х 23 см. Упаковка легка та компактна, виготовлена з багатошарового 

комбінованого матеріалу – міцного крейдованого картону покритого 

термозварювальною поліетиленовою плівкою, а також металізованого шару з 

алюмінієвої фольги (рис. 2), тобто це напівжорстка упаковка – Tetra Pak  
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Рисунок 2 – Структура пакувального матеріалу. 

На наступному етапі було проаналізовано маркування  досліджуваного 

зразка молока. На лицьовій стороні зазначено – по центру напис літерами 

чорного кольору «Молоко, 2,5 % жиру, напис «Галичина з чистих Карпат», 

маса 900 г – 15 г. Зворотна сторона містить наступну інформацію, праворуч: 

а) згори напис – «Галичина з чистих Карпат» на Галичині ми цінуємо 

традиції та бережемо чистоту, що дарує карпатська природа, для своїх 

продуктів ми використовуємо цільне молоко з фермерських господарств. 

Смачного!;  

б) адреса виробника – ТОВ «Молочна компанія «Галичина», вул. 

Липинського, 54, м. Львів, 79024, Україна». Тел.: +38(032)232-62-00;  

в) адреса потужностей виробництва вул. Б. Хмельницького,120, 

м. Радехів, Львівська обл., 80200, Україна. Тел.: +38(03255)2-12-65; 

г) сайт виробника – www.galychuna.com.ua;  

д) штриховий код – 4820038491986.  

Посередині зазначено термін придатності – 05.02.2020, номер партії 114 

2Б та час виробництва 16:39. Ліворуч: 

а) склад: молоко коров’яче незбиране, молоко знежирене; 

б) калорійність (енергетична цінність) на 100г продукту – 53 ккал 220 

кДж. 

в) поживна (харчова) цінність на 100г продукту: г – білки 2.8; г; жири 2.5; 

г – вуглеводи 4.7; 

г) умови зберігання – зберігати за температури від 1°С до 25°С в 

герметично закритій тарі в сухому приміщенні  при відсутності прямого 

сонячного світла. Розпакований продукт зберігати в холодильнику в межах 

загального строку придатності не більше 3 діб; 

д) маса нетто – 900 г; 

е) нормативний документ – ТУ У 15.5-20016121-005:2008. 

Маркування було нанесене на поверхню споживчої тари способом, який 

забезпечує чіткість читання, українською мовою. Обов’язкові маркувальні 

реквізити, регламентовані в Законі України Про молоко та молочні 

продукти [2] зазначені в повному обсязі. 

Проаналізувавши інформацію вказану на маркуванні можемо впевнено 

зробити висновок, що досліджуваний об’єкт – це молоко 2,5 % жирності ТМ 

«Галичина». 
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ЗНАЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВЖИВАНИХ КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

М. Є. Назаренко 

головний судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Під сучасне визначення косметики, за термінологією Управління 

продовольства і медикаментів США, підпадає все, що можна «втирати, лити, 

розпилювати на людське тіло, тобто застосувати будь-яким чином… задля 

очищення, поліпшення вигляду та посилення привабливості, або для зміни 

зовнішності» [1]. 

Косметика була і є невід’ємною частиною образу гарної жінки в 

прагненні стати ще більш привабливою. Жінки постійно використовують різні 

косметичні засоби, для того щоб максимально поліпшити свій зовнішній 

вигляд. Є як спеціальні процедури по догляду за шкірою обличчя, тіла і 

волоссям, так і декоративні елементи косметичних товарів. Засоби, які 

змінюють образ, тіло і обличчя в кращу сторону і дозволяють приховати дрібні 

недоліки, називають сьогодні декоративною косметикою. Це продукти, які 

жінки постійно використовують у своєму макіяжі: пудра, помада, туш для вій, 

тональний крем, косметичні олівці, блиски для губ і т. д.  

Кілька останніх років поспіль на українському косметичному ринку 

збільшуються обсяги продажів парфумерно-косметичної продукції у 

кількісному і грошовому вираженні. Експерти пов’язують це з так званим 

lipstick effect («ефектом губної помади»), що супроводжує майже всі економічні 

рецесії ще з часів Великої депресії у США. «На фоні зниження прибутків 

зайвих коштів на придбання дорогих товарів у людей не лишається. Оскільки 

темпи інфляції роблять заощадження майже безглуздими, позитивні емоції 

шукають у більш економних покупках. Багато хто задовольняє свій 

споживацький азарт такими дрібницями, як помади для губ, маски для обличчя 

чи креми для рук. Діє логіка: немає грошей на шубу, куплю хоча б шампунь», –

пояснює керівник проектів Prospects Group Юлія Костерна [2]. 

Серед лідерів продажів декоративної косметики – засоби для догляду за 

шкірою обличчя, набори для нігтьового сервісу (гелі, лаки тощо), косметика 
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для макіяжу (тональні засоби і основи під макіяж, тіні, туші, рум’яна, підводки 

для очей, олівці для контуру губ та оформлення лінії брів, блиски і помади для 

губ тощо). Проте, як правило, із зростаючим попитом на декоративну 

косметику зростає і поява у торговельній мережі фальсифікованих виробів. Ця 

тенденція стрімко набирає сил і зараз набула масового характеру, а посилює її й 

низька платоспроможність населення, що вкрай загострює цінову конкуренцію. 

Доцільно зазначити, що фальсифіковані косметичні товари можуть 

реалізовуватися на 15–100% дешевше за вироби-оригінали [3]. Виходячи з 

вище викладеної інформації, можна стверджувати, що товарознавчі експертні 

дослідження є актуальними. 

Для визначення споживних властивостей та якості декоративної 

косметики призначають комплексні експертизи, де якість продукції 

визначається спеціалістами лабораторій хімічних, фізичних та біологічних 

досліджень чи працівниками санітарно-гігієнічних служб Міністерства охорони 

здоров’я, а судовими експертами товарознавцями визначаються органолептичні 

показники методом візуального огляду відповідно до вимог чинних 

нормативно-правових актів та/або нормативних документів [4].  

Необхідною умовою виконання судово-товарознавчих експертиз є 

обов’язкове проведення процедури ідентифікації. Сам процес ідентифікації – це 

визначення відповідності товару (або іншого об’єкта) інформації про нього, 

виявлення того, що товар відповідає характеристикам, які зазначені на етикетці, 

в товаросупровідних документах, технічних характеристиках, і не є 

фальсифікованими. 

Об’єктами товарознавчого дослідження є косметичні товари (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Фотографічне зображення загального вигляду об’єктів 

дослідження 

Під час проведення огляду об’єктів дослідження, за зовнішніми ознаками, 

встановлено, що вони мають ознаки користування: на тарі відсутні маркувальні 

позначення; на закупорювальних засобах наявні забруднення та потертості; 

захисні кришки та ковпачки містять залишки косметичного засобу. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» [6], 



Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та практика 

 172 

«Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка 

реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб 

мають право на: 

а) захист своїх прав державою; 

б) належну якість продукції та обслуговування; 

в) безпеку продукції; 

г) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною 

мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, 

продавця) відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»…». 

Положеннями Наказу Міністерства економіки України «Про затвердження 

Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами [7] визначено, що: 

«Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, 

належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або 

зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності 

яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених 

законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку». 

Положенням Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 

окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів [8], 

регламентовано, що парфумерно-косметичні вироби належної якості не 

підлягають обміну (поверненню). 

Важливою особливістю експертного дослідження парфумерно-

косметичних товарів є те, що при дослідженні не визначаються відсотки 

зниження якості товару, який має будь-які пошкодження у тому числі частково 

чи повністю втрачений товарний вигляд, оскільки така продукція заборонена до 

реалізації, бо вважається неякісною та небезпечною для здоров’я людини [4]. 

Підсумовуючи вище викладену інформацію, можна стверджувати, що 

проведена процедура ідентифікації дала можливість встановити невідповідність 

наданих на дослідження косметичних виробів вимогам нормативно правових 

актів щодо маркування, що робить неможливим подальше проведення 

товарознавчого дослідження. 
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АКТУАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГАДЖЕТІВ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
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гемологічних досліджень  

відділу товарознавчих, гемологічних, економічних,  

будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності 
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Бурхливий розвиток сучасних світових технологій у різних галузях, 

особливо в електроніці та комп’ютерній техніці, змінює ситуацію на ринку, 

який пропонує нову продукцію. Доступність пересічного громадянина до усіх 

новітніх досягнень значно розширюється, а відповідно швидко зростає 

кількість гаджетів, які перебувають у користуванні. Це у свою чергу впливає на 

збільшення кількості правопорушень, у тому числі кримінальних, що пов’язані 

із заволодінням такими пристроями. 

Одним із найбільш поширених видів гаджетів є мобільний телефон. 

Сучасні технології вивели його на новий рівень сприйняття та використання, 

він перестав бути просто засобом комунікації в прямому розумінні, а став 

«кишеньковим помічником», який дає змогу отримувати та передавати 

різноманітну інформацію, обробляти її, здійснювати фінансові операції, 

забезпечувати потреби життєдіяльності та багато іншого. У зв’язку з цим 

кількість експертиз таких девайсів стрімко зростає, а значить, виникає 

необхідність постійного удосконалення методики судових експертиз, яка має 

відповідати динамічно змінюваним умовам. 
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Практика показує, що кількість судових експертиз, де об’єктом 

дослідження є мобільний телефон, становить значну частку від загальної 

кількості судових товарознавчих експертиз, які проводять науково-дослідні 

центри. Це вимагає від експерта-товарознавця володіння навичками проведення 

таких експертиз, постійного вдосконалення алгоритму проведення аналізу, 

систематичного отримання інформації про нові продукти, гнучкості. 

Питання підвищення ефективності та удосконалення процедури 

проведення судової товарознавчої експертизи, враховуючи особливості 

сучасного ринку мобільних телефонів, порушували В. Архипов, І. Петрова, 

А. Лозовий та інші [1, 2]. Швидкість удосконалення та розвитку ринку 

мобільних телефонів практично нівелює цінність існуючих досліджень, які не 

задовольняють потреби сьогодення, оскільки фізично не встигають за 

впровадженням нових продуктів.. 

Як правило, перед судовою товарознавчою експертизою поставлено 

запитання визначити ринкову вартість мобільного телефону, тобто вартість, за 

яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату 

оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення 

відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, 

розсудливо і без примусу [3, п. 3, абзац 30]. 

На практиці судовий експерт-товарознавець найчастіше стикається з 

проблемами, які виникають ще на початковому етапі проведення судової 

товарознавчої експертизи, пов’язаними з ідентифікацією об’єкта. Виробники 

все більше уваги приділяють дизайну та конструктивній складовій гаджетів. 

Так, торговельна марка «Apple» виготовляє смартфони так званої нерозбірної 

конструкції, тобто смартфон являє собою одне ціле, користування ним не 

передбачає необхідність розбирати такий пристрій для завантаження GSM-

модуля ідентифікації абонента, наприклад, чи картки додаткової пам’яті. На 

ринку таких пристроїв простежується тенденція до переходу практично всіх 

гаджетів на таку конструктивну основу, що створює додаткові перешкоди для 

проведення якісних судових експертиз таких виробів. 

Алгоритм дій судового експерта для виконання поставленого перед ним 

завдання полягає в дослідженні вихідних даних та ідентифікації об’єкта 

дослідження. На початковому етапі дослідження судовому експерту необхідно 

встановити торговельну марку мобільного телефону та модель. Саме тут 

виникають перші труднощі. Як показує практика, в більшості випадків орган, 

що призначив експертизу, не надає інформацію про модель мобільного 

телефону, що пов’язано з неможливістю надати таку інформацію або 

недостатньою тактичною підготовкою особи, яка призначає судову експертизу. 

Суттєве розширення функціональних можливостей сучасних мобільних 

телефонів призводить до непорозумінь у термінології. Саме вживання терміна 

мобільний, чи стільниковий, телефон для більшості пристроїв некоректне, адже 

вони обладнані операційною системою, що робить їх по суті кишеньковими 
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багатофункціональними комп’ютерами. Більш коректно такі пристрої називати 

смартфонами: від англ. «smart» – розумний та «phone» – телефон. Смартфон – 

це мобільний телефон, як правило, з сенсорним екраном, який доповнений 

функціоналом кишенькового персонального комп’ютера. Відмінність 

смартфону від звичайного мобільного телефону полягає в наявності значно 

розвиненої операційної системи, яка є відкритою для сторонніх розробників, а 

операційна система мобільних телефонів є закритою для них. Останнім часом 

розмежування між звичайними мобільними телефонами та смартфонами все 

більше елімінується, сучасні моделі мобільних телефонів володіють 

функціоналом, раніше притаманним лише смартфонам, наприклад, 

електронною поштою, HTML-браузером, «багатозадачністю». 

Усе це впливає на виникнення специфічних проблем, вирішення яких 

поставлено перед судовою експертизою. 

Так, на корпусі деяких лінійок смартфонів торговельної марки «Apple» 

модель не зазначають взагалі, і отримати таку інформацію можливо лише з 

налаштувань, увімкнувши сам пристрій, чого не має права робити експерт. 

У разі нанесення маркування моделі на корпус смартфону можливе 

номінальне встановлення моделі такого пристрою, що переносить судового 

експерта на другий етап ідентифікації – встановлення технічних особливостей, 

які впливають на подальше дослідження об’єкта. Одним з основних критеріїв, 

які впливають на подальше дослідження, є встановлення об’єму оперативної та 

вбудованої пам’яті смартфону. 

Аналіз пропозицій первинного та вторинного ринків смартфонів свідчить, 

що найбільший вплив на вартість смартфону має саме об’єм оперативної та 

вбудованої пам’яті пристроїв. Тобто об’єм вбудованої та оперативної пам’яті є 

основоположним чинником ціноутворення та відповідно має найбільший вплив 

на кінцевий результат висновку судового експерта – розмір можливої ринкової 

вартості такого об’єкта дослідження, проте експерт не в змозі самостійно 

встановити такі технічні характеристики. 

Вирішити поставлене перед судовим експертом запитання стосовно 

можливої ринкової вартості смартфонів без надання інформації про модель та 

об’єм оперативної і вбудованої пам’яті неможливо без направлення клопотання 

ініціатору проведення експертизи. У свою чергу, відповідь на таке клопотання в 

більшості випадків не надходить з об’єктивних чи суб’єктивних причин або 

така відповідь не задовольняє експерта повною мірою. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку науки і техніки з метою 

ефективного виконання поставлених перед судовою товарознавчою 

експертизою завдань, необхідно на законодавчому рівні урегулювати питання 

реєстрації мобільних пристроїв за IMEI-кодом, створити єдину базу таких 

пристроїв, де буде міститись інформація про їх технічні характеристики, та 

забезпечити доступ експертних установ до такої інформації, щоб оптимізувати 

проведення судових, в тому числі й товарознавчих експертиз. Це в свою чергу 
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сприятиме підвищенню ефективності розкриття злочинів, а також 

раціоналізації розумових і фінансових затрат на проведення судових 

товарознавчих експертиз. 
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У сучасному світі бурхливо розвиваються інформаційно-комунікаційні 

технології та комп’ютерні (електронні) технічні засоби, які у свою чергу 

висувають великі вимоги до систем безпеки. Одним з головних напрямків у цій 

сфері є створення ефективних пристроїв ідентифікації особи. Звичайні методи 

ідентифікації засновані на використанні документів (паспорт, значок тощо), 

паролів, підписів та інших подібних способів. Такі традиційні підходи не 

відповідають сучасним вимогам забезпечення безпеки. В даний час 

перспективним напрямком вважається біометрія, яка передбачає зручні, надійні 

та дешеві засоби ідентифікації (або підтвердження особи) і може 

використовуватись без додаткового контролювальної участі людини, в тому 

числі при дистанційній ідентифікації. 

Біометрія дозволяє здійснювати ідентифікацію особи унікально, 

вимірюючи деякі фізичні та поведінкові характеристики, приводячи їх до 

стандартного формату даних. Прикладами фізіологічних характеристик є 

відбитки пальців, форма руки, риси обличчя, райдужна оболонка очей. До 

поведінкових характеристик належать характерні риси придбані, або які 
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з’явилися з часом, тобто динаміка підпису, голосу, динаміка натискання на 

клавіші. 

Найбільш поширеним способом з усього розмаїття біометричних 

екологічних технологій є ідентифікація особи за відбитками пальців рук, що 

обумовлена наступними найважливішими властивостями папілярних 

візерунків: індивідуальністю, відносною незмінністю і відновлюваністю. 

Відбиток, отриманий за допомогою спеціального сканера, датчика або сенсора, 

перетворюється в цифровий код і порівнюється з раніше введеним еталоном 

(особливості папілярного візерунка перетворюються в унікальний код, який 

зберігає інформативність зображення відбитка). 

Методи впізнання відбитка пальця засновані на порівнянні зі зразками 

(малюнками потоків папілярного візерунка), або на використанні характерних 

деталей папілярних узорів. Деякі системи успішно комбінують обидва методи. 

При розпізнанні за зразком у базі зберігаються відібрані частини образу 

відбитка пальця. Розпізнає алгоритм вибирає ті ж самі області щойно введеного 

відбитка і порівнює з наявними даними для встановлення автентичності. 

В теперішній час представлений широкий спектр сканерів відбитків 

пальців рук. За запевненням виробників, головна перевага біометричної 

системи ідентифікації особистості полягає в: 

а) неможливості створення ідентичного відбитка папілярного візерунка 

пальця руки; 

б) її безпеці та надійності (вся інформація прочитується з людини, 

зберігається всередині системи в цифровому вигляді, яку вилучити 

та використовувати в шахрайських цілях неможливо); 

в) високій швидкості зчитування та обробки даних у порівнянні з 

традиційними картковими турнікетами та іншими охоронними системами; 

г) вірогідність помилкової ідентифікації в сучасних сканерів і цифрових 

технологій становить 0,000000001%. 

Однак сучасні полімерні молекулярні технології, в тому числі поява 

нових засобів репрографії та копіювальних матеріалів, дозволяють створювати 

моделі папілярних візерунків (рукавички, пластинки та ін.), які з високим 

ступенем точності відтворюють папілярні візерунки пальців рук певної 

людини.  

Небезпека фальсифікації відбитків папілярних візерунків пальців рук 

полягає, насамперед, у можливості обходу біометричної системи ідентифікації 

особи в цілях отримання секретної та іншої інформації, доступу до особистих 

даних громадян і комерційним «таємниць» компаній, проникнення на 

охоронювані об’єкти та т. д. В тому числі не виключено і використання 

підроблених відбитків папілярних узорів рук в цілях перешкоджання 

досягненню істини в розслідуваній справі, введення в оману органів досудового 

розслідування і суду щодо реальних обставин події, яке може привести до 

наступних негативних (іноді неповоротних) наслідків: винесення 
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несправедливих вироків; заподіяння потерпілому (іншим особам) значної 

шкоди; притягнення невинного до кримінальної та іншої відповідальності (або 

незаконне звільнення винного); засудження невинного.  

Виділяють наступні способи фальсифікації слідів рук: створення 

помилкових слідів і інших речовинних доказів (технологічні процеси 

виготовлення); повна або часткова підробка об’єкта (зміна узорів папілярних 

ліній повністю або певної його частини); підміна або дублювання об’єктів 

(підкидання на місце злочину слідів непричетної особи, виготовлення сліду з 

відбитком на дактилокарті та ін.); часткове знищення об’єкта; зміни його 

зовнішнього вигляду; фальсифікації (видалення частини візерунка з метою 

подальшого визнання непридатності його для ідентифікації та ін.); завідомо 

неправдивий висновок експерта [1, с. 60].  

До основних способів (технологій), що застосовуються для виготовлення 

моделей папілярних візерунків пальців рук, відносяться: використання 

пластичних мас; метод фотолітографії; фотополімерний спосіб; лазерне 

гравіювання на гумі; флеш-технологія; вулканізація гуми з матриць, отриманих 

на основі використання твердих фотополімерних композицій [2, с. 62]. 

Зрозуміло, що цей перелік не є вичерпним, оскільки швидкий розвиток науки й 

техніки, в тому числі і комп’ютерної, може зумовити появу нових способів їх 

виготовлення. Застосування зазначених технологій має на увазі використання 

при дактилоскопічних дослідженнях знань в області технічного дослідження 

документів, а саме: спеціальні знання в області процесу виготовлення кліше 

(моделей) і їх ознак. Встановлення фальсифікації папілярних візерунків пальців 

рук з використанням спеціально виготовлених моделей, засноване на виявленні 

двох груп діагностичних ознак: ознак високого друку (нерівномірний розподіл 

барвника в відбитках (слідах), залишених моделями, з утворенням барвистого 

бортика (окантовки) по краях окремих папілярних ліній; нерівномірно 

збільшена ширина папілярних ліній (за рахунок створення здуття і згустків); 

ознаки, що обумовлюють викривлення відображення окремих ознак 

папілярного візерунка і мікроознак папілярних ліній (наявність сполучних 

вусиків між папілярними лініями, наявність необґрунтованих розривів в місцях 

стоншення папілярних ліній, наявність нефарбованих ділянок на папілярних 

лініях, відсутність відбитків пор в папілярних лініях). 

Внаслідок цього особливу важливість представляє вирішення 

діагностичної задачі розпізнавання відбитків (слідів) пальців рук людини та 

відбитків (слідів) штучних папілярних візерунків, яка передбачає розробку 

нових криміналістичних підходів експертного дослідження слідів рук, 

передбачає вирішення випливаючих із неї завдань: визначення механізму 

слідоутворення, а саме: чи є представлений слід руки слідом або його 

імітацією; установлення способу нанесення штучних папілярних узорів рук; 

визначення способу виготовлення моделей фальсифікованих слідів рук.  

Неможливо не торкнутися важливості попереднього вивчення і 
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дослідження слідів пальців рук, виявлені фахівцями безпосередньо на місцях 

подій, приділяючи особливу увагу, так званим, «ідеальним» слідам, а також 

слідами однаковим за формою країв і розмірами. У випадках наявності підозр у 

фахівця (або відповідної інформації) на можливу фальсифікацію виявлених 

слідів рук при проведенні огляду місця події, необхідно дотримуватися 

наступних основних правил: 

а) до вилучення виявлених слідів з метою виключення випадків 

привнесення сторонніх слідів, як на копіювальні стрічки (плівки), так і на 

об’єкти-носії, в обов’язковому порядку слід проводити фотографування за 

правилами масштабної фотозйомки; 

б) дотримуватися стерильність при роботі зі слідами, а саме: працювати в 

рукавичках і при необхідності використовувати стерильні дактилоскопічні 

пензлі; 

в) вилучати сліди папілярних візерунків пальців рук тільки 

з об’єктоносієм, який необхідно упаковувати роздільно і герметично, не 

пошкоджуючи папілярний візерунок; 

г) виявлення слідів рук на предметах, які не підлягають вилученню 

(меблях, стінах і ін.), доцільно проводити такими дактилоскопічними 

порошками, що дасть можливість проведення надалі не тільки 

дактилоскопічного їх дослідження, але й аналізу потожирової речовини, тобто 

проведення комплексної експертизи; 

д) вилучення потожирових слідів рук слід проводти на плівку, яка володіє 

низьким рівнем агресивності, що дозволить надалі провести їх судово –

біологічнне дослідження. 

У зв’язку з вищевикладеним особливої актуальності при дослідженні 

слідів пальців рук, щодо яких є сумнів у їх справжності, набуває комплексний 

підхід з необхідним залученням судових експертів не тільки в області 

дактилоскопії, але і технічної експертизи документів, біології, а також хімії. З 

чого випливає, що в зазначених випадках особам, які проводять розслідування 

по справі, необхідно в обов’язковому порядку рекомендувати винесення 

постанову хвал про комплексне дослідження слідів рук, що включає 

призначення: 

а) дактилоскопічної експертизи; 

б) дослідження самих папілярних візерунків; 

в) технічної експертизи документів;  

г) дослідження способу нанесення відбитків (слідів) штучних папілярних 

візерунків і, відповідно, способу виготовлення моделей; 

д) біологічної експертизи;  

е) дослідження потожирової речовини сліду і запахових слідів 

біологічного походження, в тому числі дослідження ДНК; 

є) хімічної експертизи; 

ж) дослідження складу дактилоскопічного порошку, використаного 
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для виявлення сліду. 

Таким чином, постійне вдосконалення криміналістичних методів, 

способів і прийомів при виконанні судовими експертами Експертної служби 

МВС України дактилоскопічних експертиз (досліджень) з урахуванням 

розвитку новітніх інформаційних технологій в світі, включаючи 

ідентифікаційні біометричні системи захисту, дозволить об’єктивно, всебічно і 

повно проводити дослідження представлених об’єктів, обґрунтовано і 

достовірно формулювати відповідні висновки. 
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АВТОТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 

М. В. Одарюк 

судовий експерт сектору криміналістичного дослідження  

транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують  

відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження 

транспортних засобів 

Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Запоріжжя 
 

Необхідність проведення судової автотоварознавчої експертизи 

виникає при розслідуванні і судовому розгляді різних категорій 

кримінальних справ, зокрема це крадіжки, пошкодження, знищення майна, 

яке є особистою чи державною власністю. Також автотоварознавча 

експертиза відіграє важливу роль при розгляді цивільних справ, а саме: при 

розгляді позовів про відшкодування збитку при пошкодженні майна, або 

розподілі майна, що перебуває у сумісній власності. 

Автотоварознавство – це наукова дисципліна, яка вивчає колісні 

транспортні засоби (далі по тексту – КТЗ) та їх складові частини як товар, 

вивчає методи пізнання їх споживчої вартості, вартісні значення 

технологічних аспектів їхнього відновлювального ремонту, вимоги до якості 

ремонту. У цьому аспекті автотоварознавча експертиза знаходиться на стику 



Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та практика 

 181 

товарознавчої та інженерно-технічної експертиз.  

Предметами автотоварознавчої експертизи є:  

а) ринкова вартість КТЗ, їх складників;  

б) оціночна вартість КТЗ для цілей оподаткування;  

в) вартість арештованих, конфіскованих або визнаних безхазяйними 

КТЗ, їх складників у разі вимушеного їх продажу; 

г) розмір матеріальних збитків, завданих власнику в разі пошкодження 

КТЗ; 

д) вартість відновлювального ремонту КТЗ; 

є) в інших випадках у разі визначення вартості відокремленого КТЗ – 

для встановлення розміру обов’язкових платежів до бюджету.  

До завдань судової автотоварознавчої експертизи також відноситься 

встановлення відповідності характеристик, ознак певного КТЗ (тип, модель, 

версія, рік виготовлення, робочий об’єм двигуна, комплектність, повна маса 

тощо) даним виробника. 

Об’єкти судової експертизи – це джерела інформації, які закріплені в 

матеріалах справи та передбачені кримінально-процесуальним та цивільно-

процесуальним законодавством.  

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 їх 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 МВС; 

супровідні документи такі як митна декларація, інвойс, купча, довідка-

рахунок тощо; документ про оцінку КТЗ, якщо було проведене попереднє 

дослідження; довідка про сплату обов’язкових платежів чи зборів; 

замовлення-наряд на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 

спеціалізованій станції технічного обслуговування; чек на придбання 

складників КТЗ; сервісна книжка; талони гарантійного обслуговування; 

страховий поліс та інше.  

Початковим етапом автотоварознавчого дослідження є технічний огляд 

КТЗ. Він дає змогу ідентифікувати КТЗ; визначити його технічний стан; 

комплектність; характер та обсяг завданих автотранспортному засобу 

пошкоджень; пробіг та інші необхідні для дослідження показники.  

Чинне законодавство України передбачає можливість здійснення 

автотоварознавчого дослідження та складання висновку без особистого огляду 
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КТЗ експертом. Таке дослідження є допустимим лише за рішенням органу чи 

його посадової особи, що здійснює досудове чи судове слідство, та за умови 

надання ними експерту необхідних для дослідження матеріалів. 

Для проведення ідентифікації КТЗ, на вимогу експерта, власник 

автотранспортного засобу повинен подати необхідні для проведення 

дослідження документи, а саме: посвідчення водія; паспорт чи інший документ, 

що посвідчує особу; довіреність на право представляти інтереси власника 

транспортного засобу (якщо власник юридична особа); свідоцтво про 

реєстрацію КТЗ; довідку про сплату обов’язкових платежів та інші наявні у 

нього документи на транспортний засіб.  

Перед проведенням технічного огляду автотранспортного засобу експерт 

ознайомлюється з наданими йому документами та зазначає у своєму висновку 

інформацію про власника транспортного засобу, його місце проживання; серію, 

номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, коли і ким воно було 

видане; дані, за якими можна ідентифікувати КТЗ: тип, марка, модель, 

виробник, країна-імпортер, колір КТЗ, рік виготовлення, номери двигуна, 

кузова, шасі (рами), ідентифікаційний номер КТЗ, реєстраційні номери КТЗ, 

відмітки про дату їх заміни. 

Експерт повинен перевірити, чи відповідають ідентифікаційні дані КТЗ, 

вказаним у наданих йому документах; встановити комплектність транспортного 

засобу та наявність додаткового обладнання; зафіксувати пробіг КТЗ та ознаки 

попереднього відновлювального ремонту; визначити обсяг та характер 

пошкоджень автотранспортного засобу та сфотографувати їх. 

Для визначення року виготовлення КТЗ, які виготовляються серійно, 

експертові необхідно провести комплексне дослідження та узагальнення 

відомостей, отриманих з різних джерел інформації, а саме: 

а) супровідних документів – первинних документів, які видаються 

заводом-виробником або торгівельною організацією (акт прийому-передачі, 

сервісна книжка тощо) або державні реєстраційні документи (свідоцтво про 

реєстрацію КТЗ), а також документи, які посвідчують передачу права власності 

на автомобіль (довідка-рахунок, біржова угода тощо); 

б) ідентифікаційного номеру – у VIN-номері є описова та розпізнавальна 

частини в яких закодована інформація про КТЗ, яка дозволяє ідентифікувати 

автомобіль та встановити рік його виготовлення. Перші три знаки у VIN-коді 

визначають географічну зону виробника та код країни. Описова частина VIN-

коду розкриває інформацію про тип та конструкцію автомобіля, тип двигуна, 

кузова, робочий об’єм двигуна, конструкцію привода та інші характеристики 

транспортного засобу. У VIN-коді також зазначається дата виготовлення 

автотранспортного засобу, а саме розпізнавальна частина коду (останні 8 

знаків) дозволяє встановити дату виготовлення КТЗ. При цьому треба 

пам’ятати, що дата виготовлення не всіх автомобілів кодується в VІN-номері і, 

якщо рік виготовлення автомобіля закодований в VІN-номері, то його вказує 
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10-ий символ VІN (за винятком FORD і HONDA) [1]; 

в) спеціальних електронних програм – виробники зберігають інформацію 

про виготовлені КТЗ, тому база даних заводів-виробників є першоджерелом 

надійної та достовірної інформації; 

г) отримання інформації з Інтернет-сайтів, які спеціалізуються на пошуку 

запасних частин за ідентифікаційним номером КТЗ – для підбору запасних 

частин існують сервісні програми, які давно й успішно використовуються на 

станціях сервісного обслуговування та організаціями з продажу запасних 

частин. Пошук запасних частин може здійснюватися за VIN-номером, тобто, 

спеціальна сервісна програма визначає групову належність і, як правило, 

проводить ідентифікацію автомобіля. Тому в разі введення некоректного 

ідентифікаційного номеру програма повідомляє, що номер не знайдено або 

номер не коректний; 

д) направлення запиту та отримання інформації від представництва або 

заводу-виробника; 

Визначення року виготовлення КТЗ за датою виготовлення його  

окремих складових частин не допускається у зв’язку з можливістю їхньої 

заміни під час експлуатації або можливого значного проміжку в часі з 

моменту їх виготовлення до моменту складання з них КТЗ. Такі дати можуть 

мати інформативний характер тільки в усій своїй сукупності [2]. 

Слід пам’ятати, що за рік виготовлення КТЗ приймається календарна 

дата його виготовлення з обов’язковим зазначенням при цьому дня та місяця 

цього року. 

Якщо календарну дату виготовлення визначити неможливо, то за 

основу береться модельний рік виготовлення, визначений за йогоVIN-кодом, 

з урахуванням календарної дати першого документального підтвердження 

будь-якої дії з даним КТЗ, що зазначена у супровідних документах (дати 

придбання, дати оформлення митних документів, дати першої реєстрації КТЗ 

тощо). 

Датою першої реєстрації КТЗ, який був у користуванні (зокрема, який 

ввозиться на митну територію України), є дата, що зазначена в спеціальній 

графі свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) КТЗ, або дата видачі 

свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта). 

У разі відсутності даних про календарну дату першого 

документального підтвердження будь-якої дії з даним КТЗ або виникнення 

сумнівів щодо її достовірності, коли встановлений модельний рік 

виготовлення КТЗ збігається з роком виготовлення, зазначеним у свідоцтві 

про реєстрацію, під час оцінки за дату виготовлення береться 1 січня 

встановленого за VIN-кодом модельного року. 

Якщо встановлений за VIN-кодом модельний рік виготовлення не 

збігається з роком виготовлення КТЗ, який зазначено в свідоцтві про 

реєстрацію (технічному паспорті), і перевищує його, під час оцінки за дату 
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виготовлення приймається 1 липня зазначеного в реєстраційних документах 

року. Якщо зазначене перевищення становитиме понад 1 рік, то за дату 

виготовлення беруть 1 січня модельного року [2]. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

 

О. М. Опанасенко  

головний судовий експерт групи трасологічного обліку  

відділу криміналістичних видів досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Важливе значення у боротьбі зі злочинністю відіграє надання об’єктивної 

правової оцінки події. Це можливо лише за умови наявності об’єктивних знань 

про розслідувану подію, які значною мірою залежать від арсеналу знань та 

науково-технічних засобів, що при цьому використовуються. Одним із таких 

спеціальних методів криміналістики, що ґрунтується на законах природи та 

знаннях точних наук, поява якого була ініційована необхідністю отримання 

об’єктивних, істинних знань про подію, що мала місце у минулому, стала 

криміналістична ідентифікація.  

Як зазначає В. В. Бірюков, це спеціальний метод криміналістики, який 

ґрунтується на знаннях природничих та точних наук і полягає у ототожненні 

об’єкта за його проявами у минулому [1, c. 18]. Метод криміналістичної 

ідентифікації, як надійний інструмент пізнання, все частіше знаходить 

застосування у діяльності з розкриття злочинів.  

М. В. Салтевський визначив певні види криміналістичної ідентифікації, 

яку, як загальний метод у криміналістиці, прийнято поділяти за різними 

ознаками: за рівнем досягнутої індивідуальності – на родову, видову, групову 

та індивідуальну, тобто криміналістичну; за природою ідентифікуючих 

об’єктів – на сигнальну і знакову; за способом відображення ідентифікаційної 

інформації – на ідентифікацію цілісних структур, розділеного цілого 
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та ідентифікацію джерела пошкодження. Існують й інші (змішані) 

ідентифікації, серед яких найбільш поширені такі: за матеріально 

зафіксованими відображеннями; за ознаками загального походження; за уявним 

образом; за особливостями зовнішньої будови; за особливостями внутрішньої 

будови та складу; за функціонально-динамічними особливостями [2, c. 29]. 

Термін «ідентифікація» походить від пізньолат. identifico – ототожнюю. 

Теорія ідентифікації вивчає технічні засоби, методи і прийоми встановлення 

тотожності об’єктів, що мають значення для розслідування злочину. 

Процес встановлення тотожності об’єктів (взуття – за слідами, особи – за 

прикметами зовнішності, знаряддя злому – за відбитками тощо) здійснюється 

різними методами.  

Для того щоб вирішити питання про тотожність або відмінність, 

необхідно в одних випадках здійснити більш-менш складне дослідження 

(криміналістичну експертизу), в інших – провести слідчі (розшукові) дії 

(наприклад, пред’явлення для впізнання). Тому розрізняють оперативно-слідчу 

та експертну ідентифікацію. 

В усіх випадках встановлення тотожності є процесом, який охоплює 

дослідження, порівняння або зіставлення ознак, – такий процес називається 

ідентифікацією, або ототожненням.  

Таким чином, криміналістична ідентифікація – це процес встановлення 

тотожності конкретного матеріального об’єкту шляхом його виділення із певної 

сукупності об’єктів за неповторним комплексом ознак, які були відображені 

при обставинах, що пов’язані з кримінальним правопорушенням [3]. 

Розробка теорії криміналістичної ідентифікації є досягненням 

криміналістики. Криміналісти при з’ясовуванні всіх вузлових питань 

ідентифікації виходять із положення щодо діалектичної тотожності, а саме: 

немає двох речей, предметів матеріального світу, які б були абсолютно 

подібними за всіма рисами та ознаками. Кожний об’єкт тотожний лише сам 

собі, відрізняється від усіх інших, хоча б і подібних . 

В ідентифікації беруть участь дві групи об’єктів: 

а) ті, що підлягають ідентифікації (шукані, ототожнювані, тобто 

ідентифіковні). У цих об’єктах вивчаються властивості, притаманні їм самим. 

б) ті, за допомогою яких проводиться ідентифікація (ототожнювальні, 

тобто ідентифікувальні). У цих об’єктах вивчаються властивості інших, 

відображених у них об’єктів. 

Серед ідентифікованих можуть бути: 

а) люди (запідозрені, підозрювані, обвинувачені, свідки, потерпілі); 

б) тварини (звичайно домашні тварини, сільськогосподарська худоба); 

в) предмети, речі (цілі, їх елементи, частини, взаємопов’язані комплекси 

предметів); 

г) населені пункти; 

д) ділянки місцевості, шляхів, доріг тощо; 
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е) витвори мистецтва; 

є) соціальні та природні об’єкти (споруди, будови, житлові кімнати, 

підсобні приміщення, водойми тощо); 

ж) інші дискретні об’єкти (тобто ті, що можуть бути виділені з маси 

об’єктів за властивими лише їм кількісно-якісними просторово-структурними 

характеристиками). 

Об’єктами для ідентифікації виступають: матеріально фіксовані 

відображення, а саме: 

а) сліди рук, ніг, зубів та інших частин тіла людини, предметів, її одягу, 

взуття; знаряддя злочину; часточки зброї на кулях і гільзах; 

б) копії цих слідів у вигляді зліпків, відтисків, фотознімків; 

в) картотеки відбитків пальців, колекції куль та гільз, вилучених із місця 

події тощо; 

г) документи, в яких у письмовій формі зафіксовано результати 

проведеного ототожнення, приміром, печаток і штампів за їх відтиском, осіб – 

за почерком, друкарських машинок – за друкованим текстом тощо; 

д) документи, що містять інформацію криміналістичних обліків (дані 

реєстрації злочинців, невпізнаних трупів, безвісти зниклих); 

е) ідеальні відображення (уявні образи, тобто сліди пам’яті, збережені про 

подію злочину свідками, потерпілими, підозрюваними, обвинуваченими, 

підсудними); 

є) описи (словесні портрети – мальовані, композиційні) . 

У процесі ототожнення, крім названих двох груп об’єктів, 

використовуються у багатьох випадках ще й порівняльні зразки. Такі зразки 

потрібні тоді, коли безпосереднє порівняння – розпізнання шуканого і 

наявного – неможливе або ускладнене [4]. 

Так, під час ідентифікації цілого за частинами, коли є можливим 

спостерігати і зіставляти ці частини за лініями їх роз’єднань, порівняльні зразки 

не потрібні. 

Коли ж, наприклад, ототожнюють (ідентифікують) людину за її почерком, 

окрім рукопису з її почерком (про що можна тільки припускати), потрібні ще 

й експериментальні порівняльні зразки почерку цієї особи. 

Зразки для порівняльного дослідження мають відповідати певним 

вимогам: 

а) бути достовірними (тобто не повинно бути жодних сумнівів щодо 

походження порівняльних зразків, тобто мусить бути повна впевненість, що ці 

зразки отримано від об’єктів, які підлягають ідентифікації; 

б) зразки повинні повно відображати властивості досліджуваного об’єкта; 

в) бути придатними для зіставлення з ідентифікованими об’єктами. 

Порівняльні зразки поділяються на три групи: 

а) вільні; 

б) умовно-вільні (або відносно-експериментальні); 
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в) експериментальні. 

Вільними зразками називаються об’єкти, не пов’язані з кримінальним 

процесом (їх походження зазвичай пов’язане з подією, що передувала 

вчиненню злочину та порушенню кримінальної справи); 

Умовно-вільні зразки – такі об’єкти, що виникли не з розслідуваною 

подією, а вже під час розслідування порушеної кримінальної справи; 

Експериментальні порівняльні зразки становлять собою об’єкти, 

походження яких пов’язане з виконанням ідентифікаційного дослідження. 

Їх спеціально отримують для порівняльного дослідження від підозрюваного 

чи обвинуваченого, від свідка або потерпілого, проведенням спеціальної 

процесуальної дії, яка так і називається – отримання зразків для порівняльного 

дослідження, передбаченого ст. 199 КПК України. 

Під час конкретного ідентифікаційного дослідження використовують не 

всі об’єктивно існуючі ідентифікаційні ознаки ідентифікованого та 

ідентифікувального об’єктів, а їх певну сукупність. Цю сукупність 

у криміналістиці позначено поняттям «ідентифікаційне поле» та обумовлено 

найбільшою індивідуальною визначеністю, стійкістю і неповторністю ознак для 

цих об’єктів з урахуванням характеристик відповідного ідентифікаційного 

періоду. 

Ідентифікаційне поле – це сукупність усіх ідентифікаційних ознак, 

використовуваних під час конкретного ототожнення. 

Ідентифікаційні ознаки можуть бути класифіковані за різними 

критеріями: 

За відношенням до об’єкта в цілому: 

а) загальні (групові) ознаки – відображають найбільш суттєві, постійні 

властивості об’єктів або груп об’єктів: форму, розмір, колір, функціональну 

належність. Наприклад, за структурою паперу встановлюють завод-

виготовлювач або ж за загальними ознаками машинописного тексту 

(наповненість і форма шрифту, розмір шрифту, величина кроку головного 

механізму, величина інтервалів тощо) можна встановити модель друкарської 

машинки тощо; 

б) окремі – специфічні для конкретного об’єкта ознаки, за якими можна 

вирізнити цей об’єкт із групи однорідних об’єктів та ідентифікувати його 

(наприклад, щодо машинописного тексту – за вертикальним нахилом знаків, 

рівнем деформації площини знаку, характером зношеності, нерівностями 

рядкової лінії та ін. – встановлюють конкретну друкарську машинку, якою було 

виготовлено текст) [4]. 

Отже, можна дійти висновку, що метод криміналістичної ідентифікації 

є найбільш поширеним та важливим у криміналістиці. Об’єктивна правова 

оцінка у розкритті злочинів, в умовах сьогодення, потребує створення нових 

сучасних лабораторій із застосуванням новітніх технічних засобів 

з урахуванням досягнень сучасної наукової думки для потужних та нових видів 
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досліджень, що сприятиме удосконаленню криміналістичної ідентифікації 

як одного із найпоширеніших методів криміналістики.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОДУ УКТЗЕД ІРИСУ ТИРАЖЕНОГО 

НАПІВТВЕРДОГО В ХОДІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

О. О. Орешина 

асистент кафедри товарознавства, торговельного  

підприємництва та експертизи товарів  

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ 

 

Європейський ринок цікавий для вітчизняних кондитерів, незважаючи на 

його перенасиченість кондитерськими виробами і високий рівень конкуренції, 

так як ємність цього ринку оцінюється в 400 млрд євро. 

Підприємства кондитерської промисловості України здійснюють 

ефективну експортну політику. Однак, існують суттєві резерви по збільшенню 

обсягів експорту кондитерської продукції за межі України. Для цього 

вітчизняним виробникам кондитерської продукції необхідно враховувати ряд 

можливих перешкод: деякі країни світу здійснюють захист вітчизняних 

товаровиробників шляхом встановлення спеціальних ставок ввізного мита; 

державне втручання в регулювання діяльності промислових підприємств 

сприяє підвищенню цін на продукцію вітчизняних кондитерів як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [1]. 

З метою реалізації продукції на ринку ЄС розрізняють два види вимог: 

обов’язкові та добровільні. Обов’язкові вимоги є безумовними і зазвичай 

закріплені в нормативних актах ЄС та країн-членів ЄС. Виконання 

обов’язкових вимог українськими виробниками та експортерами дає змогу 

легально завезти товари на митну територію ЄС. Одним із базових ресурсів для 

з’ясування вимог щодо легального ввезення продукції на митну територію ЄС 

(обов’язкових вимог) є Служба підтримки експорту (Export Helpdesk). Це 
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електронна база даних, яка містить детальну інформацію щодо імпортних 

тарифів ЄС, обов’язкових вимог до товарів, преференційних угод, квот та 

торгової статистики [2]. 

При переміщенні через митний кордон товари можуть обкладатися 

митними платежами (митами, акцизами, податком на додану вартість). Митом 

обкладаються товари й інші предмети, увезені на митну територію країни, або 

товари, які вивозяться за межі цієї території. Воно може бути ввізним (вхідним 

або імпортним), вивізним (вихідним або експортним), сезонним або особливим 

(спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, додатковий імпортний збір). 

Варто виділити основні три функції, які виконує мито для економіки держави: 

фіскальну, протекціоністську та балансуючу.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає запровадження 

Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та 

спрямована на приведення українських правил та регламентів, що стосуються 

бізнесу, у відповідність до правил та регламентів ЄС із метою забезпечення 

вільного руху товарів і послуг між двома сторонами та взаємного 

недискримінаційного ставлення до компаній, товарів і послуг на території 

України та ЄС. У додатках до Угоди повністю описано тарифне регулювання 

торгівлі між Україною та ЄС. Для кожного продукту вказано базову ставку 

ввізного мита та перехідний період, під яким розуміють проміжок часу, 

упродовж якого ставка мита прямо пропорційно буде зменшена або повністю 

скасована. Кожна продукція має свій код УКТЗЕД. Сільськогосподарська 

продукція, продукти харчування та напої знаходяться за класифікацією 

УКТЗЕД у 1–24 групах [2]. 

Класифікація товарів, що переміщуються через митний кордон України, 

важливий фактор для їх митного оформлення з метою застосовування ставок 

мита і визначення потреби у наявності відповідних дозвільних документів. 

Правильність класифікації товарів при митному оформленні залежить від 

багатьох факторів. Рішення про визначення коду товару приймається за 

результатами класифікації товарів згідно з УКТЗЕД [3].  

У ході проведення попереднього документального контролю в пункті 

пропуску через державний кордон України посадова особа митного органу 

отримує від уповноваженої особи товаросупровідні документи на ірис 

тиражений напівтвердий та інформацію про номер і дату документа контролю 

за переміщенням товарів (далі по тексту – ДКПТ), оформленого митницею 

призначення, здійснює оперативний запит до Єдиної автоматизованої 

інформаційної системи митних органів України (далі по тексту – ЄАІС) за 

номером ДКПТ, перевіряє наявність в ЄАІС електронної копії цього документа, 

а також відповідність відомостей, наведених в електронній копії ДКПТ [4].  

На підставі заявлених у ДКПТ коду ірису тираженого напівтвердого 

згідно з УКТЗЕД, опису товару, мети переміщення (ввезення) та відповідно до 

поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа 
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митного органу за допомогою ЄАІС визначає види державного контролю та 

форми їх проведення. Відповідальна особа митниці також, здійснює контроль 

за визначенням коду товару за УКТЗЕД. Ірис тиражений напівтвердий 

належить до: групи 17 «Цукор і кондитерські вироби з цукру»; товарної позиції 

1704 «Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту 

какао»; товарної підпозиції 170490 «інші»; товарної категорії 17049075 «ірис, 

цукерки та аналогічні солодощі, з вареного цукру з жировими добавками»; 

товарної підкатегорії – 1704907500, яка не деталізована. 
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Відомо, що в кожному сліді міститься певна кількість ознак, що 

складають сукупність, а як наслідок, різний об’єм інформації, необхідний для 

вирішення питання придатності сліду для ідентифікації. Вирішення цього 

діагностичного питання важливо при проведенні будь-якого ідентифікаційного 

дослідження, оскільки у випадку негативного результату необхідність в 

проведенні подальшого порівняльного дослідження об’єктів відсутня. 

Проблема визначення придатності сліду для ідентифікації в 

криміналістиці вивчалась достатньо давно. Нариклад при проведенні 

дактилоскопічних експертиз виникає необхідність у визначенні придатності для 

ідентифікації частини сліду папілярного візерунка, що співпав з аналогічною 

частиною відбитку підозрюваного. Якщо деталей багато, співпадіння їх у сліді 
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та відбитку свідчить про те, що слід залишений конкретною особою. Якщо 

деталей мало, питання про придатність сукупності ознак для ідентифікації 

потребує спеціального рішення. Так Методикою дактилоскопічної експертизи 

визначено, що висновок про індивідуальність сукупності виявлених ознак 

сліду, залишеного нігтьовою фалангою пальця руки, потрібно робити, виходячи 

із можливості віднесення сліду до однієї з наведених нижче категорій:  

а) особливо складний, у якому визначити тип та вид узору, а також зони 

нігтьової фаланги пальця руки неможливо, але наявні 8 окремих ознак (від 2 

високої ідентифікаційної вагомості до 6 – низької) та достатня кількість 

пороеджеоскопічних ознак; 

б) складний, у якому неможливо встановити тип і вид узору, але наявні 8 

окремих ознак низької ідентифікаційної вагомості, розташованих на відомій 

зоні нігтьової фаланги пальця; 

в) середньої складності, у якому можливо визначити тип узору і наявні не 

більше 8 окремих ознак; 

г) простий, у якому визначено тип і вид узору та наявні 8 окремих 

ознак [1]. 

Варто зазначити, що спроби «математизації» та аксіоматизації 

криміналістичної ідентифікації мають перспективу лише стосовно 

дактилоскопії, почеркознавства, судової біології та інших видів судової 

експертизи, в яких досліджувані ознаки піддаються математичній обробці і 

достатньо стійкі до впливу зовнішніх факторів, а головне при їх експертній 

оцінці вплив суб’єктивного фактору незначний. Наприклад папілярні візерунки 

на пальцях людини дуже стійкі, їх малюнок залишається практично незмінним 

протягом життя та змінюється тільки в розмірах. 

Ознаки в слідах об’єктів, що досліджуються при проведенні 

ідентифікаційних судових балістичних експертиз, не задовольняють 

перерахованим показникам по ряду причин. По-перше, існує ряд факторів, що 

впливають на стійкість об’єктів ідентифікації: експлуатаційні, атмосферні, 

навмисне пошкодження каналу ствола та інших слідоутворюючих частин 

зброї [2]. По-друге, сприйняття ознак в слідах на кулях та гільзах носить 

суб’єктивний характер, так при дослідженні однієї гільзи два експерта можуть 

визначити ознаки з різними якісними характеристиками.  

В судовій балістиці конкретний екземпляр стрілецької зброї 

встановлюється за сукупністю загальних та окремих ознак, неповторних в 

інших екземплярах. При цьому ця сукупність повинна представляти не 

випадкове поєднання декількох ознак, а сукупність причинно-пов’язаних 

ознак [3]. 

Для вирішення експертом питання про придатність та достатність ознак, 

що утворилися в слідах, для ідентифікації необхідно вирішити три проміжних 

завдання: 

а) наскільки реально відображають ознаки слідів ідентифікуючого об’єкта 

(кулі чи гільзи) індивідуальні особливості поверхні ідентифікованого об’єкта 
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(каналу ствола або інших слідоутворюючих деталей); 

б) про ступінь виразності та індивідуальність окремих ознак; 

в) про суттєвість відмінностей ознак. 

Вирішення першого завдання пов’язане з стійкістю відображених слідів 

на кулях та гільзах. Стійкість варто розглядати з двох позицій: по-перше, 

стабільність механізму взаємодії кулі (гільзи) з поверхнею каналу ствола (чи 

других слідоутворюючих деталей; по-друге, відносна незмінність поверхні 

каналу ствола (інших частин та деталей зброї). Якщо мікрорельєф в слідах на 

кулях та гільзах відображається відносно стійко, то цього достатньо для 

визнання їх ознаками ідентифікованого екземпляра зброї [4]. 

Вирішення другого завдання визначається кількісними та якісними 

характеристиками мікрорельєфу слідів, який повинен утворювати неповторне 

поєднання. 

При вирішенні третього завдання необхідно оцінювати відмінності, які 

завжди виникають при порівнянні слідів. В одному випадку вони можуть бути 

незначними, що не впливає на висновок, в іншому відмінності можуть бути 

суттєвими, що не дозволяє встановити або виключити тотожність без 

пояснення причин виникнення відмінностей. Причини можуть бути обумовлені 

різними факторами, наприклад різниця в якості та характеру спорядження 

патронів, якими проводилась стрільба на місці злочину та під час експертного 

експерименту, змінами (природними чи навмисними) на слідоутворюючих 

поверхнях з моменту пострілу на місці події. Відмінності в слідах пов’язані з 

вказаними причинами, можна вважати несуттєвими у випадках наявності 

певної комплексу окремих ознак [3]. 

Таким чином, розробка методів визначення придатності слідів на кулях та 

гільзах для ідентифікації з врахуванням кількісних та якісних характеристик 

залишається актуальною і на сьогодні. Перш за все це пов’язано з труднощами 

оцінки якісних характеристик ознак в слідах на кулях та гільзах, оскільки вони 

носять собою суб’єктивний характер, так як розумову та оціночну діяльність 

експерта неможливо вписати в рамки визначеного алгоритму, що приведе до 

однозначного сприйняття об’єктів. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ NIKE 

 

О. Б. Прокопенко 

судовий експерт відділу судової експертизи (м. Кременчук) 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Кременчук 

 

На сучасному етапі формування вільного ринку в Україні актуальною 

проблемою є вивчення властивостей спортивного взуття та виявлення підробок. 

Компанія Nike виробляє велику кількість взуття для туризму, спорту та 

повсякденного життя, а також регулярно займає перший рядок у рейтингу 

кількості контрафакту на власну продукцію [1]. Виробник наполегливо працює 

не тільки над поліпшенням якості своїх виробів, а й постійно модернізує 

систему захисту від шахраїв. Рівнів і ознак визначення автентичності продукції 

марки Nike все більше, їх можна перерахувати і враховувати при проведенні 

експертиз. Виходячи з цього актуальністю даного дослідження є необхідність 

встановлення, у процесі ідентифікації, основних відмінностей автентичного 

спортивного взуття. 

Ідентифікація товарів є важливою дією при оцінці якості та встановлення 

їх відповідності еталонам або вимогам, які регламентуються нормативно-

технічними документами. Ідентифікація вимагає багатосторонніх досліджень 

товарознавцями-експертами. Це пояснюється ще й тим, що без проведення 

ідентифікації не можна встановити групу товару, його код по ТНЗЕД [2]. 

Відповідно до п. 51 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки 

майна і майнових прав» [3], який є обов’язковим для застосування під час 

оцінки майна суб’єктами оціночної діяльності, передбачена обов’язкова 

процедура ідентифікації об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз 

можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру 

проведення оцінки та використання її результатів. Відповідно п. 47 

Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 

прав» [3] порівняльний методичний підхід, що використовується суб’єктами 

оціночної діяльності, передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного 

майна. Однак помилка, в процесі ототожнення об’єкта дослідження, ускладнює 

пошук подібного майна та унеможливлює визначення його ринкової вартості. 

Експертом проведено ідентифікацію бувшого у використанні 

спортивного взуття Nike (рис. 1). На першому етапі товарознавчого 

дослідження взуття здійснено асортиментну ідентифікацію, тобто встановлено 

належність до класу промислових товарів народного споживання, підкласу – 

взуттєвих товарів, групи – взуття, підгрупи – спортивне взуття, виду – туфлі [4], 

типу – кросівки, за призначенням – для занять спортом (бігу), за брендом 

виробника – «NIKE», код моделі – 820313, код кольору моделі – 001, за 

статевою ознакою – дівоче, жіноче, за розміром – US_5.5Y, дата виробництва – 
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02.10.2015, країна виробник – В’єтнам, стан – вживані. 

 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд об’єкта дослідження 

 

Варто підкреслити, що як правило автентичне взуття реалізується в 

офіційних фірмових магазинах. Інформацію щодо місця придбання, дати 

придбання можна дізнатися із бирок чи касових чеків. 

Упаковка взуття, наданого на дослідження містить маркувальні реквізити 

фірми виробника (рис. 2). На етикетці, розміщеній на торцевій частині коробки, 

міститься інформація про найменування моделі «NIKE DUAL FUSION X 2 

(GS)», країну виробника «В’єтнам», код моделі «820313» і поруч тризначне 

позначення кольору моделі «001». Також на етикетці є розмір моделі «5.5Y» і 

поруч таблиця з перекладом його в системи інших країн «UK_5 BR_36 

EUR_38» та розмір в сантиметрах по устілці «сm_24» (рис. 3).  

  
Рисунок 2 – Зображення 

фірмової упаковки компанії Nike 

Рисунок 3 – Зображення 

етикетки розміщеної на коробці 

 

Одним із методів ідентифікації може бути співставлення штрих-коду 

через базу даних upcitemdb.com. Штрих-код оригіналу сканується, 

ототожнюючи модель згідно фотозображення, найменування, брендом 

виробника, країною реєстрації бренду (рис. 4). Перехід на сайт з зображення 

штрих-коду на підробленій коробці неможливий. Також можна провести 

перевірку за допомогою пошукової системи Інтернету, шляхом введення коду 

моделі 820313 та коду кольору 001. 
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Рисунок 4 – Результати перевірки штрих-коду об’єкта дослідження на 

сайті www.upcitemdb.com 

Важливим є те, що всі позначки на коробці повинні збігатися із 

позначеннями нанесеними на ярлику, приклеєному з внутрішньої сторони 

лівого та правого язичка взуття (рис. 5, 6). Даний внутрішній ярлик містить 

логотип бренду «Свуш», інформацію про код моделі «820313», код кольору 

«001», розмірну сітку інших країн, країну-виробник, штрих-код, початок 

випуску моделі «11.08.2015» та дату виробництва даної пари «02.10.2015» 

(рис. 5, 6). Ярлик (невеликий шматок тканини), що нашитий ззовні на язичку 

взуття містить тільки лейблі з логотипом і найменування моделі (рис. 7). Крім 

того, справжній вишитий лейбл із логотипом виготовлено ретельно, без 

нерівних стібків та необрізаних кінців ниток. Обов’язково необхідно ретельно 

проаналізувати написання бренду. Оскільки недобросовісні виробники 

змінюють лише одну літеру в назві, щоб уникнути відповідальності. 

   
Рисунок 5 – 

Інформація, що 

розміщена на ярлику 

лівої пари взуття 

Рисунок 6 – 

Інформація, що 

розміщена на ярлику 

правої пари взуття 

Рисунок 7 – 

Зовнішній вигляд 

нашивки на язичку 

взуття 
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Наступним етапом було досліджено зовнішнього вигляду об’єкта 

дослідження. Зокрема встановлення особливостей характерних лише для 

спортивного взуття наданої моделі DUAL FUSION X 2. Берці взуття 

виготовлені із сучасного текстильного матеріалу (рис. 8), що значно полегшує 

взуття, а також робить його більш міцним і стійким за допомогою технології 

компанії – Flywire [5]. Підошва взуття виготовлена із зносостійкого матеріалу 

для ефективного зчеплення з поверхнею, що характерно для взуття 

призначеного для спорту, бігу (рис. 9). На підошву нанесено напис DUAL 

FUSION (рис. 10), що означає технологію яка була використана у процесі 

виготовлення [5]. 

   
Рисунок 8 – 

Зовнішній вигляд 

технології Flywire 

Рисунок 9 – Зовнішній 

вигляд підошви взуття 

Рисунок 10 – 

Зовнішній вигляд 

написів на підошві 

взуття 

На основі проведених досліджень було виявлено і означено основні 

відмінності автентичного спортивного взуття Nike. Проте, виявлені особливості 

можуть бути лише орієнтиром для експерта товарознавця в експертній та 

оціночній практиці, щоб у подальшому однозначно ідентифікувати даний вид 

взуття та підібрати аналоги для визначення ринкової вартості. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКУТЕРІВ HONDA ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ 

ЗА УМОВИ НЕДОСТАТНОСТІ ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ВІДСУТНОСТІ 

ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В. О. Радзіховський 

головний судовий експерт сектору товарознавчих та 

гемологічних досліджень, відділу товарознавчих, гемологічних, 

економічних, будівельних, земельних, досліджень та оціночної діяльності  

Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м Черкаси 

 

Законодавцем моди в області скутерів, природно, є Японія. Саме в цій 

країні протягом багатьох десятиліть виготовлялися найвідоміші і популярні 

моделі компактного мототранспорту. В Україні число скутерів так само зростає 

з кожним роком. Все більше мопедів стає як в містах, так і в приміській 

місцевості, де питання особистого транспорту особливо актуальне. Підігріває 

інтерес до економічного транспорту і постійне зростання цін на паливо, до того 

ж пересуватися на скутері в умовах міських заторів доволі зручно. 

Також дуже важливим моментом є стан, в якому скутер надходить з 

Японії. Якщо купити бувший у використанні японський мопед з оригінальним 

матеріалом виготовлення та пофарбування, з оригінальними запчастинами в 

двигуні, варіаторі і ходовій, то придбання можна вважати вдалим. Якщо ж 

вирішено заощадити і купити бувший у використанні японський скутер в 

неперевіреному місці, то є ймовірність, що на ньому вже розбирався двигун, 

встановлені дешева китайська поршнева група (ймовірно виготовлена в Китаї), 

деталі варіатора і т.д. 

Такий «японський» скутер навряд чи прослужить довго. Говорячи на 

тему, як правильно оцінити японський скутер в Україні, необхідно відзначити, 

що японські скутери не надходять до нас в ідеальному стані. Скутер з Японії 

завжди вимагає передпродажної перевірки і підготовки. Необхідно звернути 

увагу на рівень цієї підготовки, про який будуть свідчити зовнішній вигляд і 

технічний стан скутера, правильна робота всіх його вузлів і механізмів. Як 

правильно підготувати скутер з Японії точно знають в тих компаніях, для яких 

продаж японських скутерів в Україні є звичною справою протягом багатьох 

років. 

За довгі десятиліття виробництва і еволюції, японські скутери практично 

позбулися недоліків і технічних вад, за що так полюбилися споживачам і 

розійшлися багатомільйонними тиражами по всьому світу. Японські скутери 

бувають безлічі видів. Це і звичні всім малокубатурні (до 49,9 см³) скутери з 

потужністю двигуна 5–8 к.с. і витратою палива 2–4 л/100 км в залежності від 

моделі. 

Є три основні марки японських скутерів з пробігом, які поставляються в 
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Україну: Suzuki, Honda, Yamaha. Зупинимося на марці японських скутерів з 

пробігом Honda. Існує таблиця кодів скутерів Honda – VIN Honda (табл. 1).  

Таблиця 1 – Ідентифікаційні дані скутерів [1] 
Типове 

позначення 
Модель 

скутеру 
Назва 

виробника 
Номер 

рами 
Тип 

двигуна 
Кла- 

сифі- 
кація 

Рік Примітка 

 

AB01 Express II NA50 AB01-5000001- - 163 79 Не для Японії 

AB04 Caren 

Caren S 

NX50Z AB04-1000041- - 187 79 3,1 к.с. 

2N: Express SR 

AB05 PX50 PX50 - - 197 80 - 

AB06 

AB06S 

PX50 

PXR50 

PX50M 

PXR50M 

AB06-K/S - 82 1,5 к.с. 

14" диски 

AB07 Tact NS50 AB07- 1000049- AB07E GA7 80 3,6 к.с. 

2N: Vision 

Tact Fullmark NB50MC AB07-3000027- AB07E GE8 82 4,0 к.с. 

2N: Melody/Aero 

AB08 Express NC50B JH2AB0807 BS400008- - 193 81 - 

AB09 Camino PA5-II PA50-Z (C/Y) - 1000001- - GB7 82 1,5 к.с. 

Мопед, 16" диски 

AB10 Express NC50 JH2AB1006 CS000007 - GA6 82 14" диски 

AB11 Squash SC50B AB11-1000025- - GC3 81 3 к.с. 

8" диски 

AB12 Motocompo NCZ50 NC50-1000020- AB12E GC6 81 2,5 к.с. 

8" диски 

AB13 Runner way NU50MC NC50-1001002- AB13E GC1 82 3,1 к.с. 

8" диски 

2N: Urban Express 

AB14 Sky NP50 AB14-1000018- - GE9 82 3,6 к.с. 

AB17 People RY25D AB17- AB17E GG0 84 0,7 к.с. 

Мопед, 20" диски 

AB19 Tacty NH50D AB19-1000013- AB19E GJ6 83 4 к.с. 

Flush FX50 AB19-2000001- AB19E GM4 84 5 к.с. 

Flush S FX50MSD AB19-2000001- AB19E 84 5 к.с. 

обладнаний тахометром 

AB20 Express PZ50DB PZ50MD AB20-1000041- AB07E GJ2 84 5,2 к.с. 

AB24 Wallaroo PK50MR AB24- - GT8 - 2,7 к.с. 

диски 16" алюмінієві 

AB25 - для Німеччини AB25 PK50SMR AB25-1000000- - - 

AE01 QR50 NX50MZ NC50-1000051- AE01E GF8 82 2,7 к.с. 

AF01 Lead Delux NH50MC AF01-1000036 - 1111084 AF01E GC7 82 5 к.с. 

Дс. Ал. Lead Super Delux NH50MDC AF01-1000036- 1153204 83 

NH50MDD AF01-1328139- 83 

Lead S NH50SSD-1 AF01-1300001- 83 5,5 к.с. 

Дс. Ал. 

тахометр 

AF02 Spacy CH50MC AF02-1000072 - AF02E GE0 82 5 к.с. 

CH50MSE AF02-1100001- 84 4,5 к.с. 

AF03 Leader NZ50MDD AF03-1000002- AF03E GJ8 83 5,6 к.с. 

тахометр 
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Типове 
позначення 

Модель 
скутеру 

Назва 
виробника 

Номер 
рами 

Тип 
двигуна 

Кла- 
сифі- 

кація 

Рік Примітка 

 

AF04 Vocal CK50 AF04-100- AF04E GK1 83 4,0 к.с. 

4-х тактний 

AF05 Spree NQ50G AF05- AF05E - 84 Не для Японії 

AF06 Eve NQ50MD AF06-1000004- AF05E GK8 83 4,0 к.с. 

Eve Smile NT50E AF06-6000010- AF05E GN0 84 4,0 к.с. 

AF07 Beat FC50MD AF07-1000001- AF05E GM0 86 7,2 к.с. 

водяне охолодження, 

тахометр 

AF08 Lead Super Delux NH50MDE AF08-1000016- AF03E GY9 84 6,2 к.с. 

AF09 Tact 

Tact Fullmark S 

NE50ME AF09-1000038- AF05E GN2 84 5,0 к.с. 

super tact 

AF10 Lead SS NH50MSE AF10-1000013- AF03E GM9 84 6,2 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 

тахометр 

Lead R NH50MRG AF10-1200021- 86 6,4 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 

тахометр 

AF11 Eve Pax - AF11- AF05E - 85 4,1 к.с. 

Eve Pax S SD50MC AF11- AF05E - 85 5,0 к.с. 

AF12 DJ-1 SE50MF AF12-1000014- AF05E GR1 85 5,2 к.с. 

DJ-1R SE50MSG AF12-1165422- - 86 5,5 к.с. 

DJ-1R SE50MSH AF12-1400013- 87 6,0 к.с. 

AF13 Tact IVY CN50G AF13-1000003- AF13E GR0 86 4,1 к.с. 

4-х тактний 

AF14 Eve Pax AD50MCF AF14-1000034- AF05E GR2 86 4,1 к.с. 

Pax Club SG50MJ AF14-1300012- AF05E GY3 88 5,5 к.с. 

AF16 Tact Fullmark SA50MH AF16-1000017- AF05E GS7 87 5,8 к.с. 

2N: Elite 

AF17 Pal SB50H AF17-1000026- AF05E GS6 87 4,4 к.с. 

2N: Elite Pal SY50ML AF17-1200001- GAB 89 

AF18 Dio SK50MJ AF18-1000031- AF18E GW0 88 6,4 к.с. 

SK50MK AF18-1255623- 

AF19 DJ-1RR SE50MSJ AF19-1000013- AF18E - 88 6,8 к.с. 

AF20 Lead NH50MJ AF20-1000001- AF20E GW2 88 6,4 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 
NH50MN AF20-1100001- 92 

NH50MP AF20-1200001- 93 

AF21 Vision SA50SJ - - - - Не для Японії 

AF22 SA50 GS7 

AF23 G SU50MK AF23-1001001- AF18E GZO 89 6,8 к.с. 

Диск. гальма 

AF24 Tact Standup SZ50MK AF24-1000060- AF24E GZ5 89 6,0 к.с. 

Tact SZ50MK-II AF24-1085202- 89 6,0 к.с. 

Giorno SN50N AF24-1400001- GAM 92 5,9 к.с. 
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Типове 
позначення 

Модель 
скутеру 

Назва 
виробника 

Номер 
рами 

Тип 
двигуна 

Кла- 
сифі- 

кація 

Рік Примітка 

 

AF25 Dio - SR SK50ML AF25-1000001- AF18E GBL 90 6,8 к.с. 

Диск. гальма 

AF26 Zook MS50L AF26-1000001- AF05E GZ9 90 3,3 к.с. 

AF27 Super Dio SK50MM AF27-1000001- AF18E GAH 90 6,8 к.с. 

Dio Fit SK50V AF27-4000001- GCH 97 5,6 к.с. 

AF28 Super Dio SR SK50MM-2 AF28-1000001- AF18E GAH 91 6,8 к.с. 

Диск. гальма 

Super Dio ZX SK50MN-3 AF28-1219654- - 92 7,0 к.с. 

Диск. гальма 

Dio XR SK50MMR AF28-2000001- 94 6,8 к.с. 

Диск. гальма 

Модель - позашляховик 

подвійна фара 
Dio XR Baha 

AF29 Vision SA50N AF29-1000001- - GY1 92 3,2 к.с. 

AF30 Tact SZ50P AF30-1000001- AF24E GAZ 93 6,1 к.с. 

Standup Tact SZ50P-III 93 6,1 к.с. 

Tact SZ50R AF30-1100001- - - 

AF31 Tact S SZ50P-II AF31-1000001- AF24E - 94 6,1 к.с. 

Диск. гальма SZ50R-II AF31-1100001- 

AF32 Bali SJ50 ZDCAF32300F 027151- AF32E GAV 93 5,16 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 

AF33 Cabina SCX50R AF33-1000001- AF20E GBB 94 5,2 к.с. 

Диск. гальма 

Broad SCX50S AF33-3000001- 95 5,2 к.с. 

AF34 Live Dio SK50MR AF34-1000001- AF34E GBL 94 7,0 к.с. 

Dio Cesta SK50MS-IV AF34-1233145- 96 5,7 к.с. 

Dio J SK50MY AF34-3000001- 99 5,6 к.с. 

AF35 Live Dio SR SK50MR-2 AF35-1000001- AF34E GBL 94 7,0 к.с. 

Диск. гальма 

Live Dio ZX SK50MR-3 AF35-1000001- 94 7,2 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 

Dio ST SK50MT AF35-1414329- 96 7,0 к.с. 

Диск. гальма 

Система ABS 

AF37 SFX50 Sport SFX50 VTMAF37A0TE 000001- - GBM 96 5,39 к.с. 

AF38 Topic WW50 AF38-100 AF38E GBC 95 5,5 к.с. 

Дс. Ал. 

AF39 SFX50 SFX50SV - - - - - 

AF40 Scoopy SH50 ZDCAF40A* TF000001- - GBY 96 5,33 к.с. 

диски 16" 

AF42 Joker SRX50T AF42-1000001- AF20E GCK 96 4,9 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 

2N: (USA) Shadow 

SRX50V AF42-1500001- 97 

SRX50W AF42-1100001- 97 

AF46 SFX50 SFX50V - - - - Диск. гальма 

Дс. Ал. 
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Типове 
позначення 

Модель 
скутеру 

Назва 
виробника 

Номер 
рами 

Тип 
двигуна 

Кла- 
сифі- 

кація 

Рік Примітка 

 

AF47 SXR50 SXR50 - - - 98 5,4 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 

AF48 Lead NH50W AF48-100 AF48E GCS 98 5,9 к.с. 

Диск. гальма 

Дс. Ал. 

AF49G X8R-S SZX50S ZDCAF49G*WF 500001- AF49E GCM 99 1,5 кВт. 

Диск. гальма 

диски 13" алюмінієві AF49H X8R-X SZX50X ZDCAF49H*WF 000001- 

AF51 Tact SZ50W AF51-100 AF24E GCW 98 5,2 к.с. 

Диск. гальма 

AF52 Julio NTS50W AF52-100 AF24E GEC 98 5,1 к.с. 

AF53 Giorno SNC50X AF53-100 AF53E GES 99 3,9 к.с. 

4-х тактний 

За допомогою даної таблиці 1 можливо ідентифікувати скутер 

досконально, аж до року випуску. Це дуже важливо при визначенні вартості, 

так як можна визначити рік його випуску, подивитися, чи не замінили на ньому 

рідний двигун на двигун іншої моделі, рідна чи рама тощо. Наприклад: номер 

рами AF35-1005705, тобто модель скутера AF-35 має три підмоделі (Live Dio 

SR, Live Dio ZX та Dio ST), які відповідно мають різний рік випуску, назву 

виробника, тип двигуна, потужність двигуна, характер гальмівної системи, 

тощо. 

Отже, застосувавши дані наведені у табл. 1 можливо встановити 

наступне. 

Типове позначення: номер моделі призначений виробником. 

Модель скутера: назва скутера яку часто пишуть на облицюванні. 

Назва виробника: літерно-цифрова назва моделі. 

Номер рами: номер рами (зазвичай пишуть під поликом). 

Тип двигуна: тип двигуна в основному пишуть на самому двигуні. 

Класифікація: потрібно пошукати на двигуні посеред номера двигуна. 

Рік: рік початку випуску скутера. 

Примітка: додаткові дані про потужності двигуна і ін. 

Скорочення в полі примітка: 

2N: – означає що скутер експортувався в інші країни і мав іншу назву, 

наприклад 2N: Express SR означає що в інших країнах скутер називався Express SR. 

Диск. гальмо – обладнаний дисковими гальмами. 

Дс. Ал. – оснащений колісними дисками з алюмінієвого сплаву 

Алюм. рама – рама з алюмінієвого сплаву 

Перелік посилань 

1. Таблица кодов скутеров Honda – VIN Honda // Статьи / Sagamoto/ 

Режим доступу: http://www.sagamoto.ru/articles/67-table-kod-vin-honda 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

О. Л. Сапун 

заведующая кафедрой информационных процессов и  

моделирования экономических процессов, 

к.пед.н., доцент 

Учреждение образования «Белорусский государственный  

аграрный технический университет», Республика Беларусь, г. Минск 

 

Затраты, связанные с обработкой бумажных документов в 

международной торговле, по оценкам западных экспертов, составляют 3,5-15% 

от цены товара. Внедрение автоматизированных систем обработки 

информации, основанных на сканировании штрих-кода, может снизить эти 

затраты на 0,5-3%. Только использование штрих-кодов на упаковке товара 

снижает затраты на 10-15% его стоимости.  

Распределение системы штрих-кодирования происходит по мере того, как 

автоматизируется процесс перемещения товара от производителя к 

потребителю и появляются условия для использования идентификационных 

номеров. Экспертные оценки показывают, что это возможно при условии, что 

как минимум 80% товаров, поступающих в распределительную сеть, имеют 

штрих-коды. 

Белорусская ассоциация товарной нумерации EAN на основании 

документов, представленных предприятием, присваивает товарные номера 

каждому виду продукции, регистрирует их, вводит в депозитарий штрих-кодов 

и выдает соответствующий документ, подтверждающий право на применение 

товарных номеров товар в  виде штрих-кода. 

В то же время EAN Беларуси присваивает юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю уникальный глобальный номер 

местонахождения (GLN), который в соответствии с международными 

стандартами обмена данными может использоваться им в качестве 

собственного идентификатора, который однозначно идентифицирует в 

процессе ведения коммерческой деятельности с использованием компьютерных 

сетей передачи данных. 

Штрих-код, который маркирует отечественные и импортные продукты, 

который стал знакомым, позволил обеспечить доступ к базе данных описаний 

продуктов в соответствии с международными правилами. Расширить сферу его 

применения позволило создание банка электронных паспортов товаров. Такая 

работа была проведена Центром идентификационных систем НАН Беларуси. 

В информационных целях в Беларуси создан банк электронных паспортов 

товаров. В зависимости от целей, которые преследует производитель, в 

описание продукта может быть включено более 250 параметров. Когда речь 

идет о поставках на внутренний рынок, в настоящее время используются более 
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10 параметров, которые описывают название, весовые характеристики, условия 

хранения и транспортировки, но для других условий доставки потребуются 

другие параметры. 

Для некоторых продуктов важно подтверждение их безопасности. Теперь, 

используя штрих-код при доступе к базе данных, партнеры белорусских 

производителей могут получить информацию о наличии сертификатов 

гигиенической регистрации, что очень важно в отношении продуктов питания. 

Система помогает продвигать белорусские товары на зарубежные рынки. 

Сегодня белорусская часть банка идентификационных номеров и штрих-кодов 

содержит информацию о более чем 2200 субъектов хозяйствования и более 

800000 товаров соответственно [1]. 

Идентификация продукта распространяется и  на сельскохозяйственную 

продукцию. В Республике Беларусь реализуется пилотный проект по 

идентификации крупного рогатого скота, который охватывает все регионы. 

Автоматизированная информационная система для идентификации, 

регистрации, отслеживания животных и продуктов животного происхождения 

разработана в соответствии с комплексом мероприятий по созданию и 

внедрению в Республике Беларусь автоматизированной информационной 

системы для идентификации и регистрации, отслеживания животных и 

продуктов животного происхождения. 

Кроме того, высокие требования безопасности к животным и продуктам 

животного происхождения в Европейском союзе фактически являются 

дополнительным механизмом защиты европейского рынка от товаров, 

поступающих за его пределы. Для полной реализации экспортного потенциала 

белорусских предприятий Республика Беларусь должна иметь национальную 

систему идентификации и отслеживания животных, признанную в Европейском 

Союзе. 

Кроме того, высокие требования безопасности к животным и продуктам 

животного происхождения в Европейском союзе фактически являются 

дополнительным механизмом защиты европейского рынка от товаров, 

поступающих за его пределы. Для полной реализации экспортного потенциала 

белорусских предприятий Республика Беларусь должна иметь национальную 

систему идентификации и отслеживания животных, признанную в Европейском 

Союзе. 

В то же время, система прослеживаемости крупного рогатого скота 

является важной, но только частью национальной системы прослеживаемости 

животных и обеспечивает контроль над домашними животными, регистрируя 

все значимые события в их жизни, такие как рождение, маркировка, 

вакцинация, передвижение, убой и др.  

Целями развития AITS IS являются [2]: 

а) создание методологической и технологической базы для внедрения в 

Республике Беларусь единой системы идентификации и регистрации крупного 

рогатого скота, отвечающей национальным и международным требованиям; 
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б) регистрация, ведение и накопление данных (электронных паспортов) 

обо всем населении с присвоением им уникальных идентификационных 

номеров (с учетом национальных и международных требований); 

в) возможность своевременно получать информацию о происхождении, 

местонахождении животного, состоянии здоровья на всех этапах жизненного 

цикла: рождение, вакцинация, передвижение, транспортировка, убой, 

переработка, производство продуктов животного происхождения; 

г) создание технологической базы для организации электронных 

механизмов отслеживания продуктов животного происхождения. 

Информационная система состоит из трех взаимосвязанных подсистем: 

а) идентификации, регистрации и прослеживаемости животных 

(подсистема «AITS – Идентификация животных»). 

б) идентификации, регистрации и прослеживаемости продукции 

животного происхождения (подсистема «AITS– Прослеживаемость»); 

в) обеспечения ветеринарной безопасности пищевой продукции 

(подсистема «AITS – Ветбезопасность»). 

Наиболее значимые показатели были достигнуты у крупного рогатого 

скота. В настоящее время много владельцев этих животных, которые вводят 

идентификацию: Могилевская область – 134 сельскохозяйственных 

организации и 145 тысяч голов, Гродно – 141 и 350 тысяч, Витебск – 35 и 28 

тысяч, Брест – 149 и 145 тысяч, Гомель – 155 и 275 тысяч, Минск – 112 и 400 

тысяч. 

42 тысячи меток в месяц – с такой скоростью сегодня Беларусь переходит 

на новую систему идентификации. Чуть более миллиона крупных рогатых 

животных из 4 миллионов стад уже внесены в электронную базу данных.  

На каждое животное заводится электронная карточка учета, в которой 

отражаются все необходимые реквизиты по данному объекту: уникальный 

глобальный идентификатор GLN (Global Location Number), наименование 

объекта, сведения об ответственном лице, адрес и географические координаты 

объекта. Регистрация КРС, лошадей, коз, овец и племенных свиней 

осуществляется в электронном паспорте на каждое животное, в который будет 

включена вся необходимая информация: сведения о владельце и объекте 

хозяйствования, уникальный идентификационный номер животного, сведения о 

рождении и происхождении, пол, масть и кличка. Мечение животных 

осуществляется специальными бирками, на которые наносится 

идентификационный номер животного и соответствующий штриховой 

(радиочастотный) код. 

Существует три типа средств идентификации: метка, метка микрочипа и 

микрочип (имплантат, используемый для электронной идентификации). Метка 

предназначена для крупного и мелкого рогатого скота. На нем есть цифры и 

штрих-код, которые считываются сканером.  

На бирке содержится 14 символов: первые два символа – буквенный код 

страны, в которой животное маркировано (ISO 3166), Беларусь – «BY»; третий 
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символ – код вида животных – КРС – «0»; одиннадцать символов – цифры – 

идентификационный номер животного – «9999999999к», последняя цифра – 

контрольный разряд, который рассчитывается по 11 предшествующим цифрам. 

Все вместе – уникальный идентификационный номер животного. Пример: 

BY000000010016. 

Микрочип предназначен для лошадей. Это капсула с информацией, 

которая вводится шприцем под кожу в холке. Эта форма идентификации 

используется для сохранения информации, прежде всего о чистокровных 

лошадях, когда они импортируются и экспортируются. 

Чип лошади содержит 15 символов: первые три символа – цифровой код 

страны, в которой животное маркировано; Беларусь – «112», три символа (с     

4-го по 6-ой) – код производителя; седьмой символ – тип животного 

«лошадь» – «1»; восемь символов (с 8-го по 15-й) – цифры – «99999999». 

Пример: 112098100002489 [2].  

Сложное положение с идентификацией свиней. Отдельно регистрируются 

племенные, получающие бирки и товары, которые идентифицированы по 

татуировке – ставят метку. Это несмываемый штамп, по которому животное 

определяется на ферме и мясоперерабатывающем заводе. Сегодня в системе 

пока только племенные свиньи, товарные свиньи начнут внедряться чуть позже. 

Республика Беларусь, как и другие страны, заинтересована в укреплении 

своей продовольственной безопасности, поэтому система отслеживания 

животных имеет большое социальное значение. 
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«Сліпі» (витяжні) заклепки користуються великим попитом в Україні, 

тому різними підприємствами здійснюється їх закупівля за кордоном та ввіз 

через митницю. Вивченням мережі Інтернет встановлено, що неправильна 

класифікація вказаної продукції згідно з Українським класифікатором товарів 
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зовнішньоекономічної діяльності (далі по тексту – УКТЗЕД) призводить до 

сплати підприємцем мита у два рази менше ніж передбачено чинним 

законодавством. Іноді вказане питання розглядається у судах.  

Метою даного дослідження є встановлення єдиного підходу до митного 

декларування «сліпих» (витяжних) заклепок згідно з УКТЗЕД. 

З метою правильного визначення коду згідно УКТЗЕД, розглянемо 

товар – заклепки взагалі та зупинимось на «сліпих» заклепках.  

Заклепки відносяться до класу непродовольчих товарів, промислових 

товарів, підкласу господарчих товарів, групи будматеріалів, підгрупи 

металовиробів. 

Заклепка – один з простіших видів кріплення для створення нероз’ємних 

з’єднань. В загальному випадку – це стержнева або трубчата деталь, що має на 

одному кінці опорну «заставну» головку певної форми. Встановлюється в 

з’єднані, як випливає з назви, методом клепки (а також усадки, вальцювання, 

протягання, вибуху). 

За формою головки заклепки діляться на: 

а) заклепки з напівкруглою головкою; 

б) заклепки з циліндричною головкою; 

в) заклепки з потайною головкою; 

г) заклепки з напівпотайною головкою; 

д) заклепки із плоскою головкою. 

Конструктивно заклепки відрізняються наявністю отвори всередині 

заклепки: 

а) повнотілі заклепки – отвір відсутній; 

б) напівпустотілі заклепки – під розвальцювання – мають глухий отвір; 

в) пустотілі заклепки – трубчасті – мають наскрізний отвір. 

За конструктивною ознакою заклепок, «сліпі» заклепки відносяться до 

пустотілих заклепок, або трубчастих – мають наскрізний отвір. 

Розглянемо особливості «витяжних заклепок», або «сліпих». 

У міжнародному стандарті ISO 14588-2005 офіційною загальною назвою всіх 

таких заклепок є «заклепки “сліпі”». В стандарті DIN 7337, уже заміненого на 

європейські (міжнародні) стандарти, цей вид заклепок називається «break 

mandrel blind rivets», або «заклепки сліпі, з відривним сердечником». 

Американський стандарт IFI 114, який був першим стандартом по таким 

заклепкам, називає їх «break mandrel rivets», або «заклепки з відривним 

сердечником». На практиці, та часто в технічної літературі, ці заклепки 

називають «витяжні заклепки». 

«Сліпі» заклепки в залежності від особливостей форми головки 

сердечника, виду втулки, хвостовика сердечника поділяються на стандартні, 

герметичні, посилені конструкційні, Hard Lock, багатозатискні, розпірні, 

пелюсткові, рифленні, інші. 

«Сліпі» (витяжні) заклепки призначені для склепування листових 
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матеріалів, кріплення елементів до тонкостінних конструкцій. Технічно всі 

заклепки витяжного типу виконуються як складову з двох частин: корпусу 

і сердечника. На кінці сердечника, що поміщається в корпус присутня головка, 

більша у діаметрі, ніж внутрішній діаметр корпусу. Сердечник виготовляється 

з більш жорсткого матеріалу, щоб забезпечити розклепування та деформацію 

корпусу. При установці «сліпої» заклепки, сердечник виконаний з міцнішого 

матеріалу деформує корпус, розклепуючи його зсередини, після чого головка 

відривається.  

Класифікація товарів здійснюється згідно з УКТЗЕД, яка складається на 

основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (міжнародна 

номенклатура товарів, розроблена Всесвітньою митною організацією) і 

Комбінованої номенклатури Європейського Союзу та є товарною 

номенклатурою Митного тарифу України. 

УКТЗЕД як будь-який економічний класифікатор, має свою структуру. 

До основних його елементів відносяться системи класифікації та кодування. 

В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами (перші два знаки), 

товарними позиціями (перші чотири знаки), товарними під позиціями (перші 

шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної під категорії 

(десять знаків), найменування і цифрові коди яких уніфіковано з 

Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Для докладнішої 

товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий 

знаки цифрового коду. 

Враховуючи вище викладене, УКТЗЕД – це систематизований перелік 

товарів, який включає код товару, його найменування, одиницю виміру та 

обліку (ОВО). Класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється з урахуванням 

шести основних правил інтерпретації.  

Черговість застосування методів класифікації така:  

а) точний опис товару;  

б) розпізнавальна ознака;  

в) товарна позиція, що йде останньою в порядку зростання кодів. 

Товар більш конкретно характеризується за його назвою, ніж за назвою 

групи товарів. Якщо товари відповідають опису, що більш чітко ідентифікує їх, 

то цей опис є конкретнішим ніж той, за яким ідентифікація менш повна. 

Згідно УКТЗЕД, код товару 7318230090 має наступну структуру: 

а) розділ XV «Недорогоцінні метали та вироби з них» (не відображається 

у коді); 

б) група 73 «Вироби з чорних металів»; 

в) товарна позиція 7318 «Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та 

аналогiчнi вироби, з чорних металів:»; 

г) співпозиція «- вироби без рiзьби:»; 

д) товарна підпозиція 7318 23 «- - заклепки:»; 
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е) товарна категорія 7318 23 00 – не деталізована; 

є) товарна підкатегорія 7318 23 00 90 «- - - інші». 

До товарної позиції 7318 не включаються трубчасті або роздвоєні 

заклепки загального призначення (товарна позиція 8308), але заклепки, які 

лише частково є порожнистими, залишаються в цій товарній позиції. 

Згідно УКТЗЕД, код товару 8308200000 має наступну структуру. 

а) розділ XV «Недорогоцінні метали та вироби з них» (не відображається 

у коді); 

б) група 83 «Інші вироби з недорогоцінних металів»; 

в) товарна позиція 8308 «Застібки, рами із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні вироби з недорогоцінних металів для 

одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших готових виробів; 

заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та 

блискітки з недорогоцінних металів:»; 

г) товарна підпозиція 8308 20 «- заклепки трубчасті або роздвоєні» 

д) товарна категорія 8308 20 00 – не деталізована; 

е) товарна підкатегорія 8308 20 00 00 – не деталізована. 

Незважаючи на те, що в групах 73–76 та 78–81 вироби розглядаються 

відповідно до конкретного металу, до цієї групи, як і до групи 82, відносяться 

деякі особливі типи товарів незалежно від недорогоцінного металу, з якого 

вони виготовлені. 

До товарної позиції 8308 включаються: 

Трубчасті або роздвоєні заклепки всіх типів. Вони використовуються в 

одязі, взутті, наметах, тентах, у дорожніх речах, шкіряних виробах, поясах і 

т.п.; вони також застосовуються в інженерній справі (наприклад, у 

конструкціях літаків). До цієї товарної позиції також входять глухі заклепки з 

руйнувальною оправкою (дорном), в яких під час клепання дорн вставляють 

всередину або проти корпуса заклепки, а потім руйнують виступаючу частину 

дорна і розковують кінець. 

В коді товару 7318230090 опис товару – «заклепки інші». 

В коді товару 8308200000 опис товару – «заклепки трубчасті або 

роздвоєні». 

Заклепки «сліпі» відносяться до пустотілих заклепок, або трубчастих - 

мають наскрізний отвір, отже опис товару «заклепки трубчасті або роздвоєні», 

наведений в коді товару 8308200000 є більш повним описом ніж «заклепки 

інші». 

Керуючись основним правилом інтерпретації класифікації товарів 3 а) 

УКТЗЕД (перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується 

конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний 

його опис) слід віднести заклепки до товарної позиції з кодом 8308200000, де 

надано опис товару більш конкретно.  
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The current state of development of market relations in Ukraine requires a 

detailed study of the problem of researching the properties of goods, establishing 

their authenticity, revealing the fact of falsifications. In other words, determining the 

correctness of the identification of goods in accordance with the quality assessment, 

compliance with the requirements laid down in the moral and other documentation. 

The term «identification» comes from the Latin word «identifico», which 

means identification, that is, conformity of the investigated goods to similar samples 

or models from a homogeneous group, characterized by the same set of technological 

indicators or descriptions of goods on the marking, in the supporting documents, 

normative documents or lists. According to the Law of Ukraine «On Quality and 

Safety of Food Products and Food Raw materials» (1998), identification is a 

procedure, in which according to the documents, markings, organoleptic, 

physicochemical indicators, specific for a given type of products, characteristics and 

signs, the conformity of products to the information and properties is established, 

specified in the declaration of conformity, regulations or legislative acts, as well as 

the common name of this type of products [1]. 

Identification requires multifaceted research by commodity experts, as well as 

highly qualified expert scientists. The results of the identification of a particular 

product are analyzed and appropriate conclusions are made based on that analysis. 

So, this process can be called «identification examination». This is also explained by 

the fact that without conducting an identification examination, it is impossible to 

establish a product group [2]. An expert in criminal proceedings is a person who 

possesses scientific, technical or other specialized knowledge, has the right, in 

accordance with the Law of Ukraine «On Forensic Expertise», to conduct an 

examination, and who is entrusted with the study of objects, phenomena and 

processes that contain information about the circumstances of the commission, as 

well as to give an opinion on issues arising in criminal proceedings and concerning 

the sphere of its knowledge [3]. 

The main tasks of identification of goods at the present stage are [1]:  

a) development of basic concepts, structures, norms and rules in the field of 

identification of goods;  

b) development of specific criteria to be used for the purpose of identifying 

homogeneous groups, types and names of goods;  

c) improvement of standards and other normative documentation with 

inclusion of the quality indicators necessary for identification;  
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d) development of methods of identification of goods and rapid test methods 

that would allow to determine the assortment of goods with a sufficiently high degree 

of probability 

Goods, services, securities, information, etc. are the objects of identification. 

Whereas, participants in market relations act as subjects of this process. The subjects 

include: product manufacturer, end consumer and a representative of wholesale and 

retail trade.   

The manufacturer of the product is at the stage of acceptance of raw materials, 

semi-finished products, i.e. throughout the technological process. The end consumer 

is at the stage of buying and using the product. Representative of wholesale and retail 

trade – conclusion of sales contracts, acceptance of goods and preparation for their 

realization. 

Depending on the destination, the following types of identification are 

distinguished: consumer, assortment (species), qualitative (qualimetric) and 

commodity-lot. Let’s examine each of them in more details [1]:  

a) Consumer identification is carried out in order to determine the possibility 

of using the product according to its purpose and functional properties. Consumer 

identification does not allow merchandise that does not meet consumer requirements 

and is dangerous to human health. 

b) Assortment or species identification is the conformity of a given product, 

its belonging to a particular assortment group. This type of identification is of 

particular importance in customs examination for the establishment of the 

Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activities (TN ZED) and for the 

certification of goods.  

c) Qualitative (qualimetric) identification is used to establish compliance 

with the quality requirements of the goods, which are provided in the regulatory 

documents. This type of identification makes it possible to set product quality 

gradations to standard, non-standard, conditionally suitable or not suitable for food 

purposes. 

d) Commodity-lot identification is the most complex type of identification, in 

the process of which the belonging of the presented part of the goods is established 

(aggregate sample, medium sample or individual copies) to a specific commodity lot. 

The difficulty is that in most cases there are no or unreliable identification criteria. 

Identification examination of the quality of goods is used in the assessment, 

examination and certification and is aimed at establishing the conformity of goods to 

certain requirements. Therefore, the identification of goods is a complex, time-

consuming and expensive process. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ 
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судовий експерт сектору будівельних, земельних досліджень та  

оціночної діяльності відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, 

будівельних,земельних досліджень та оціночної діяльності  

Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Кропивницький 

 

Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав – встановлення 

відповідності об’єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього 

[1]. Нерухомість – це земельна ділянка вільна від забудови або з поліпшеннями. 

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним 

місцем розташування, визначеними щодо неї правами [2]. Під час проведення 

оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) 

простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення 

земельних поліпшень.  

Земельне поліпшення – результати будь-яких заходів, що призводять до 

зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних 

поліпшень належать матеріальні об’єкти, розташовані у межах земельної 

ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни 

призначення, а також результати господарської діяльності або проведення 

певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, 

багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо): будівлі, споруди, 

квартири, об’єкти незавершеного будівництва, ліси, багаторічні насадження, 

надра, водні об’єкти, передавальні пристрої та інше майно, що згідно до 

законодавства відноситься до нерухомості (повітряні та морські судна, судна 

внутрішнього плавання, космічні об’єкти тощо) [3]. 

Особливість прав, режиму нерухомого майна полягає у тому, що його 

об’єкти, а також права на них підлягають спеціальній державній реєстрації 

відповідними органами. 

Тобто нерухоме майно – це фізичний об’єкт та права власності, що з ним 

пов’язані. Поняття нерухомого майна включає в себе майнові права інтереси та 

вигоди і являє собою свідоцтво юридично закріплених майнових прав 

пов’язаних з нерухомістю як фізичним об’єктом. Тому термін нерухоме майно є 

поняттям не тільки фізичним і юридичним. 
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Для вирішення питання з визначення вартості поліпшень земельної 

ділянки експерту необхідно надати правовстановлювальну документацію та 

матеріали технічної інвентаризації на ці об’єкти, а також 

правовстановлювальну та технічну документацію на земельну ділянку, на якій 

розміщений об’єкт оцінки, станом на дату оцінки. У разі виконання 

ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з 

вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об’ємно-

планувального рішення, технічного стану тощо) об’єкта на дату оцінки [4]. 

Під час визначення проведення оціночно-будівельної експертизи типовий 

необхідний перелік документів, відповідно до нерухомого майна. Для квартири: 

договір купівлі-продажу; свідоцтво про право власності; витяг з Державного 

реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав; технічний паспорт. 

Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути 

зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на 

житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони 

розташовані. 

Для житлового будинку: договір купівлі-продажу; технічний паспорт; 

свідоцтво про право власності на об’єкт нерухомого майна (житловий 

будинок); витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію 

прав на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок); договір купівлі-продажу 

земельної ділянки; свідоцтво про право власності на земельну ділянку; витяг з 

Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав на земельну 

ділянку; Державний акт. Право власності на житловий будинок, будівлю, 

споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від 

того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на земельну 

ділянку, на якій вони розташовані. 

Правовстановлювальна документація обов’язкова на речові права та їх 

обтяження, що підлягають державній реєстрації, а саме: право власності та 

право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання; речові 

права, похідні від права власності (право користування (сервітут); право 

користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право 

господарського відання; право оперативного управління; право постійного 

користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки; право 

користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх 

окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі 

або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не 

менш як три роки; іпотека; право довірчої власності (крім права довірчої 

власності як способу забезпечення виконання зобов’язань); право власності на 

об’єкт незавершеного будівництва; заборона відчуження та арешт нерухомого 

майна, податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші 

обтяження [5]. 
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Для вирішення питання з визначення вартості земельної ділянки або прав 

на неї експерту необхідно надати правовстановлювальну та технічну 

документацію із землеустрою на земельну ділянку із зазначенням адреси 

місцезнаходження ділянки, її кадастрового номера, площі, цільового 

призначення, плану (схеми), даних щодо зовнішніх меж земельної ділянки, а 

також даних щодо наявності обмежень та обтяжень на дату оцінки. У разі 

наявності на земельній ділянці поліпшень (будівель, споруд тощо) на 

дослідження необхідно надати правовстановлювальну документацію на такі 

об’єкти, матеріали технічної інвентаризації, а також іншу документацію та 

інформацію, необхідну для проведення оцінки [4]. 

У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на 

земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на 

земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни 

призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі 

частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення [6]. 

Якщо експертом були визначені правові обмеження щодо об’єкта оцінки 

йому потрібно врахувати їх вплив на вартість об’єкта оцінки. 

Обтяження – це заборона розпоряджатися та/або користуватися 

нерухомим майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів 

державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі 

договору [3]. 

Під час натурного огляду експертом проводиться відповідність об’єкта 

дослідження та наданій на експертизу документації: місце розташування 

(адреса), функціональне використання, об’ємно-планувальне рішення, фактичні 

розміри, конфігурація та інші параметри. Кожне відхилення розглядається в 

конкретному випадку. 

Висновок експерта (звіт про оцінку майна), повинен містити опис об’єкта 

оцінки, який дає змогу його ідентифікувати. Ідентифікація об’єкта оцінки та 

пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть 

супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів – 

є обов’язковим етапом оцінка майна [1].  

Особи, що надають недостовірні вихідні дані, використання яких під час 

оцінки призвело до надання необ’єктивного висновку про вартість майна, 

несуть відповідальність згідно із законодавством [1]. 
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МЕТОДОЛОГІЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Ю. С. Хоменко 

судовий експерт сектору досліджень зброї 

відділу криміналістичних видів досліджень  

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Методологія будь-якої науки або області знання не повинна зводитися 

тільки до систем методів дослідження, що вже використовуються. Справедливо 

відзначають Т. В. Авер’янова і Р. С. Бєлкін, що «ототожнення методології з 

системою методів означає спрощений, чисто прагматичний підхід до розкриття 

даного поняття» [1]. В основі методології наукового пізнання лежить загальна 

методологія діалектичного матеріалізму, а спрощений підхід відсуває на другий 

план не тільки методологію конкретної науки, а й методологію діалектичного 

матеріалізму, який формулює найбільш загальні закони і категорії пізнання, і не 
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може претендувати на роль єдиної методологічної науки. 

У той же час кожна галузь наукових знань потребує спеціальної 

методології. Галузеві науки, які розробляють конкретні способи і прийоми 

дослідження специфіки свого предмета, повинні мати методологічне значення. 

Кожна наука або область знань повинні розробляти власну методологію. 

Вважається правильною пропозицією Р. С. Бєлкіним розподіл теорій 

(методологій) на всезагальні, загальні і окремі, при якому загальною 

методологією буде методологія конкретної науки, теорії та методи 

криміналістики. «Окрема наукова теорія відноситься до однієї зі сторін об’єкта, 

не до всього предмету даної науки, а до його частини і т.д. Окремі наукові 

теорії – це розділи, частини, структурні підрозділи загальної наукової теорії». 

Методологію судово-балістичної ідентифікації можна розглядати як 

окрему. Від сюди виникає потреба формулювання основних положень цього 

виду ідентифікації як дослідницької діяльності. Багато які наукові теорії та 

концепції можуть не бути виключно судово-балістичними, а використовуватися 

в інших видах криміналістичних досліджень і судових експертиз, володіючи 

при цьому специфікою [2]. Більш того, загальні криміналістичні та судово-

балістичні теорії, а також теорія судово-балістичної ідентифікації повинна 

існувати не ізольовано, а взаємозалежно, доповнюючи і проникаючи одна в 

одну. 

До методів судово-балістичної ідентифікації слід віднести отримання 

зображень об’єктів, що беруть участь в процесі ототожнення, і слідів на них 

способом макро- і мікрофотографії; метод отримання експериментальних 

об’єктів, що ототожнюють; мікроскопічний метод дослідження; метод 

профілометрії; метод дослідження слідів зброї на кулях і гільзах з 

використанням автоматизованих балістичних ідентифікаційних систем. 

Метод отримання зображень об’єктів, що беруть участь в процесі 

ототожнення і слідів на них способом макро- і мікрофотографії є найбільш 

поширеним методом дослідження і в судово-балістичної експертизі, і в 

ідентифікаційної. Зображення можуть виходити як аналоговою, так і цифровою 

фотографією. Цей метод дозволяє фіксувати: загальний вигляд об’єктів, що 

надійшли на експертизу; характер, розміри і локалізацію слідів на 

досліджуваних об’єктах, які необхідно при їх подальшому порівнянні або з 

зіставленими між собою чи зі слідами, які отримані експериментально; 

суміщення особливостей мікрорельєфу слідів. Більш того, фотографія робить 

процес експертного дослідження і його результати наочними, доступними для 

сприйняття і переконливими [3]. 

Метод отримання експериментальних ототожнюючих об’єктів 

заснований на експерименті, в процесі якого проводиться відстріл, наданої на 

дослідження зброї, з метою отримання зразків куль (гільз) для порівняльного 

дослідження. У залежності від калібру зброї, типу і конструкції куль відстріл 

проводиться в кулеуловлювач відповідного виду. Застосовуване для 
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гальмування куль середовище дозволяє розділити сучасні кулеуловлювачі на 

кілька видів: рідинні, волокнисті і використовують гальмуючі блоки з 

еластичних матеріалів. 

Мікроскопічний метод дослідження об’єкта проводиться для вивчення 

найдрібніших особливостей його зовнішньої будови, тобто мікрорельєфу його 

поверхні за допомогою оптичних приладів, значно збільшують зображення 

(зазвичай застосовуються мікроскопи різних типів). За допомогою 

бінокулярних стереоскопічних мікроскопів досліджується стан 

слідообразующих деталей зброї, сліди цих деталей на снарядах і гільзах, стан 

дульного зрізу ствола і т.д. 

При вирішенні ідентифікаційних питань, зв’язаних з ототожненням 

конкретного екземпляру зброї, виникає потреба порівняння слідів і суміщення 

особливостей їх мікрорельєфу. В цих цілях широко застосовуються 

криміналістичні порівняльні мікроскопи. 

Метод дослідження слідів зброї на кулях і гільзах з використанням 

автоматизованих балістичних ідентифікаційних систем є найбільш 

багатообіцяючим і динамічно розвиваючим. Автоматизовані системи дають 

змогу швидкодію і ефективно проводити перевірки об’єктів, які надходять в 

кулегільзотеку, а також використовуються для порівняльного дослідження в 

процесі виробництва ідентифікаційних експертиз [4]. Ці системи дозволяють 

отримувати в автоматичному режимі зображення всієї бічної поверхні кулі або 

гільзи, а також дна гільзи. Отримані зображення зберігаються в базі даних 

керуючого комп’ютера, викликаються з бази даних і можуть пересилатися по 

лініях зв’язку. Програмне забезпечення систем дозволяє здійснювати 

автоматичний пошук по базі даних і ідентифікацію зображення об’єктів. 

Вся інформація, що отримується при дослідженні об’єктів судово-

балістичної ідентифікації з використанням загальних і окремих методів, 

становить вихідні дані для таких загальнонаукових методів, як аналіз, 

порівняння та синтез. 

Дослідження питань ідентифікації вогнепальної зброї тісно пов’язане з 

розвитком судової балістики. В даний час є безліч методичних рекомендацій, 

інформаційних листів, статей, підручників і посібників, що стосуються 

ідентифікації вогнепальної зброї [4]. Однак ні один з цих матеріалів в повному 

сенсі цього слова не може бути названий методикою. Більш того, публікації 

часто носять розрізнений і нерідко суперечливий характер. 

Методика повинна являти собою опис науково обґрунтованої 

послідовності дій, вичерпних рішень конкретного експертного завдання. Вона 

повинна мати певну структуру: назва, експертне завдання; сутність (принцип, 

на якому вона заснована); перелік підзадач; назва конкретної підзадачі; об’єкт 

дослідження; сутність методики рішення підзадачі; обладнання; опис 

послідовності операцій (підготовка обладнання, зразків для аналізу; проведення 

аналізу; опрацювання результатів); формулювання висновків [5]. 
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Всі дослідники, які вивчають питання методології судової експертизи, 

єдині в тому, що базовою складової поняття методики є система методів. 

Система методів передбачає цілеспрямованість і впорядкованість їх 

використання. Будь-яка методика експертизи – це програма (або алгоритм) 

використання комплексу методів, прийомів і технічних засобів, що 

застосовуються в певній послідовності для вирішення експертних завдань. 

Методика експертного дослідження характеризується насамперед 

системою (сукупністю) методів. Включені в її зміст, структуру методи 

застосовуються в певній послідовності, залежної як від поставлених завдань і 

етапів їх рішення, так і від умов, в яких проводиться дослідження. 

В теорії методику дослідження або сам процес проведення експертизи 

прийнято ділити на стадії, або етапи [6]. Передумовою поділу є те, що 

незважаючи на відмінності і своєрідність досліджуваних об’єктів і питань, що 

стоять перед експертом, послідовність їх вирішення загальна. Однак в нинішній 

час серед криміналістів не існує єдиної думки про вибір підстав для такого 

поділу, кількості етапів, про їхній зміст і назв. 

Експертна практика показує, що різноманіття експертних методик не 

дозволяє розробити методику з універсальними за змістом стадіями 

дослідження. Виходом з цієї ситуації є поділ методик не на стадії і етапи, а на 

певні підзадачі, що визначають змістом окремих стадій дослідження, рішення 

яких становить алгоритм дій експерта. Кількість і зміст підзадач визначається 

особливостями конкретної методики [7]. Рішення їх здійснюється послідовно, 

від загальних до окремих, що обумовлює сувору черговість отримання 

відповідей. Після отримання відповіді на одну підзадачу слід переходити до 

вирішення наступної. Такий структурний розподіл методики випливає із 

загальних передумов діяльного і системних підходів, і прослужить простому та 

послідовному викладу ходу проведення дослідження, що додасть укладенню 

переконливість і підвищить його доказове значення. 

Структура судово-балістичної ідентифікаційної методики повинна 

будуватися з урахуванням наступних підстав. Зміст процесу ідентифікації 

становлять пізнавальна і розумова діяльність експерта. У той же час в ході 

ідентифікації повинні бути вирішені практичні завдання, проведені 

експерименти, безпосередньо пов’язані з пізнавальним вмістом ідентифікації. У 

число обов’язкових пізнавальних і практичних підзадач типової методики 

ідентифікації повинні бути включені матеріальні і інформаційно-довідкові 

забезпечення, визначення властивостей порівнюваних об’єктів за допомогою 

аналізу ідентифікаційних ознак, виявлення збігів і відмінностей шляхом 

порівняння властивостей ототожнюються об’єктів, сукупна оцінка виявлених 

збігів і відмінностей, формулювання висновків. 

Таким чином, структура методології судово-балістичної ідентифікації як 

окремої наукової теорії, являє собою сукупність загальних і спеціальних 

методів дослідження, а також методик, що використовуються при вирішенні 
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завдань по ототожненню стрілецької зброї. Запропонований формат дозволить 

забезпечити єдиний науково-методичний підхід до вирішення експертних 

завдань, який, в свою чергу, повинен здійснюватися за допомогою створення 

типових методик. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАВИ НАТУРАЛЬНОЇ РОЗЧИННОЇ 

СУБЛІМОВАНОЇ З ДОДАВАННЯМ КАВИ НАТУРАЛЬНОЇ СМАЖЕНОЇ 

МЕЛЕНОЇ ТМ «NESCAFE GOLD»  

 

Р. В. Чумак  

судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень  

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Сьогодні кава в Україні – це привабливий бізнес. Кавовий бізнес стрімко 

розвивається не тільки в нашій країні, але і у всьому світі. Головний локомотив 

змін і зростання популярності кави в світі – бурхливий розвиток кавової 

HoReCa, що створила категорію fresh coffee (свіжообсмаженої кави в зернах), 

яку можна приготувати і випити тут і зараз [1]. Це привертає увагу все більшої 

кількості людей до споживання кави, змінює еталони якості і створює навколо 

цього напою особливий ореол – цілий окремий світ, спосіб життя, який 

ідеально вписується в сучасні реалії. 
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Кава – це насіння (зерна) плодів вічнозеленого кавового дерева, багатого 

алкалоїдом кофеїном, ароматичними речовинами і хлорогеновою кислотою. 

Завдяки кофеїну кава сприятливо діє на організм людини, підвищує її загальний 

тонус і працездатність [2]. 

У продаж може надходити кава в зернах сира і смажена. Кава смажена 

реалізується також молотою. Крім того значну частину ринку кави займає 

розчинна кава, що є значно простішою у приготуванні. Кава натуральна 

розчинна – це сухий, розчинний у воді порошкоподібний, гранульований чи 

сублімований продукт, одержаний висушуванням чи виморожуванням 

екстракту натуральної смаженої кави, з вмістом кофеїну не менше ніж 2,3%, 

який використовують для швидкого приготування напоїв або в якості харчової 

добавки [2]. За смаком і ароматом вона трохи поступається приготовленому 

напою зі смаженої кави в зернах або меленої, але має підвищену тонізуючу дію. 

Готовий продукт випускають у вигляді дрібнозернистого порошку коричневого 

кольору (може бути гранульованим або сублімованим), з властивими 

натуральній каві смаком і ароматом [2].  

Різновидом розчинної кави є сублімована кава. Її смакові і ароматичні 

якості максимально наближені до натуральної зернової кави. Досягається це 

шляхом досить складної технології приготування, так званої сублімації, що 

заснована на вилученні рідини з заморожених продуктів за допомогою вакууму. 

Технологія сублімації дозволяє виробляти розчинну каву з найменшими 

втратами ефірних масел і інших речовин, які визначають смак і запах готового 

напою. Для підвищення аромату та смакових властивостей розчинної кави до 

неї, в невеликих кількостях, може додаватися натуральна мелена кава. 

Останнім часом значного поширення набула фальсифікація натуральної 

розчинної кави. Найчастіше за натуральну розчинну каву намагаються видати 

дешеві кавозамінні продукти або ввести не передбачені рецептурою добавки. 

В умовах значної насиченості ринку розчинною кавою різного рівня якості 

актуальною проблемою є вивчення властивостей продукції, встановлення її 

натуральності та виявлення підробок. Ідентифікація зі встановленням видової 

приналежності об’єкта дослідження є важливою дією при оцінці якості кави та 

встановлення її відповідності вимогам нормативної документації.  

Об’єкт ідентифікації розфасовано в споживчу тару – пакет виготовлений 

з комбінованих термоспаювальних матеріалів на основі алюмінієвої фольги 

золотистого кольору із зіп-застібкою. 

На лицьовій стороні пакету типографським способом нанесено наступне 

марковання (рис. 1): 

а) найменування фірми-виробника та серії – Nescafe Gold; 

б) маса – 65 g/г; 

в) споживча інформація – Багатий та довершений, ЗЕРНА АРАБІКИ 

ЗМЕЛЕНІ В 10 РАЗІВ ДРІБНІШЕ. 
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Рисунок 1 – Марковання з лицевої та зворотної сторони упаковки об’єкта 

дослідження 

Зі зворотної сторони пакету типографським способом нанесено наступне 

марковання (рис. 1): 

а) найменування фірми-виробника та серії – Nescafe Gold; 

б) логотип компанії «Nestle», «Лінія турботи Nestle 0 800 50 09 50 

info@ua.nestle.com nestle.ua Нам важлива ваша думка!»; 

в) поживна (харчова) цінність 100 g/г сухого продукту – Білки 8,0 g/г 

Жири 0,6 g/г Вуглеводи 3,0 g/г Енергетична цінність (калорійність) 

122 kcal/ккал (501 kJ/кДж); 

г) кава 100% натуральна розчинна сублімована з додаванням кави 

натуральної смаженої меленої  «НЕСКАФЕ ГОЛД», Упаковано в захисному 

середовищі; 

д) склад: кава натуральна розчинна сублімована, кава натуральна 

смажена мелена (3%); 

е) маса нетто: 65 g/г Допустимі мінусові відхилення від номінальної 

кількості – 4.5 g/г.; 

ж) вжити до: 29/10/2020 номер партії виробництва: 2 9128037111 13:05 

12397386; 

з) штриховий код країни-виробника – 7 613036 921411; 

и) позначення нормативної документації – ТУ У 15.8-00382154-002:2014; 

к) спосіб приготування – Насипте у чашку приблизно півтори чайні 

ложки кави. Залийте гарячою водою але не окропом. Додайте цукор за смаком. 

Насолоджуйтесь кавою з довершеним смаком; 

л) споживча інформація – NESCAFE GOLD – кава, створена експертами 

Відкрийте для себе Nescafe Gold та насолоджуйтеся довершеною чашкою кави, 

в якій поєднуються насичений та водночас витончений смак і багатий аромат. 

Секрет криється у зернах Арабіки, змелених в 10 разів дрібніше, для того, щоб 

повністю розкрити смак та аромат самого серця кавового зерна. Відчуйте 

довершеність кави Nescafe Gold у кожній чашці. Розмір помелу натуральної 

меленої кави у складі продукту в 10 разів менший за розмір помелу кави для 

виготовлення натуральної розчинної кави; 
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м) знаки утилізації. 

На нижній стороні пакету нанесено марковання: «43789047 100189610 

Зберігати в сухому прохолодному місці. Виробник/Адреса потужностей 

виробництва: ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», вул. Ткацька, 

10, м. Львів, Україна, 79019, тел.: 0 800 50 09 50. З пропозиціями та скаргами 

звертайтесь до виробника. Власник торговельних марок: Сосьєте де Продюі 

Нестле С.А., Веве, Швейцарія (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Марковання з нижньої сторони упаковки об’єкта 

дослідження 

Головним призначенням маркування є ідентифікація товару та доведення 

основних відомостей про товар до споживача. Крім того, важливим критерієм 

ідентифікації товару є його зовнішній вигляд. Кава, що знаходиться всередині 

пакету має вигляд щільних частинок різної форми і розмірів, з гладенькою або 

злегка шорсткою поверхнею, однорідного коричневого кольору з незначними 

домішками дрібнодисперсного порошку (натуральна мелена кава). В результаті 

проведення ідентифікації шляхом аналізу марковання та зовнішнього вигляду 

було встановлено, що об’єкт дослідження – це кава натуральна розчинна 

сублімована з додаванням кави натуральної смаженої меленої. 
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Інтернет-торгівля – один із найбільш швидкозростаючих секторів 

української економіки. З кожним місяцем кількість користувачів, які 

здійснюють покупки у мережі Інтернет, збільшується.  

За статистикою приблизний товарообіг на українському ринку інтернет-

торгівлі в 2018 році склав близько 65 млрд грн. Планується, що у 2019 році він 

перевищить цифру 81 млрд грн. У всьому світі сегмент інтернет-торгівлі 

зростає приблизно на 15–20% в рік. В Україні ця цифра сягає 25%, оскільки цей 

ринок є одним з найбільш швидкозростаючих і перспективних у світі. У 

минулому році 31% українських користувачів всесвітньої мережі хоча б раз 

здійснювали покупку в онлайні. Сьогодні все більше людей віддає перевагу 

саме маркетплейсам. Але поряд з ростом онлайн-покупок для рітейлерів стає 

більш помітною проблема – повернення товару. Тільки в США споживачі в 

минулому році повернули 351 млрд. доларів всіх онлайн- і оффлайн-покупок. 

За прогнозами аналітиків, до 2020 року обсяг продажів в світі через інтернет-

торгівлю сягне 4 трильйони доларів США. Логічно, що і повернення складуть 

майже третину від цієї суми. Це суттєво збільшує транспортні витрати 

рітейлерів, пов’язані з поверненнями, погіршує вчасне задоволення потреб 

споживачів та культуру онлайн-торгівлі. Тому тема дослідження є актуальною. 

Масштабні дослідження розвитку стану сфери інтернет-торгівлі 

проводили такі фахівці, як В. В. Апопій [1, с. 3–7], І. Т. Балабанов, 

Н. В. Валькова, О. С. Василенко, Ю. Ю. Васильєв, О. О. Дима [2, c. 63–66], 

Т. В. Дубовик та ін [3]. Однак специфіка та структура повернення товарів у 

мережі залишається практично недослідженою. І, наразі поки ефективного 

механізму для мінімізації повернень у світі так і не існує.  

Аналітична інформація про повернення товарів в вітчизняних інтернет-

магазинах наявна у вигляді комерційних повідомлень та інтерв’ю з 

представниками рітейлерів, тому більш предметно дослідимо стан іноземної 
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інтернет-торгівлі. Іноземна статистика свідчить, що покупці в інтернет-

магазинах на 30% частіше повертають товари назад, порівняно з 8,89% в 

звичайних магазинах. Пояснюється це просто: товар наживо не бачать, 

віддалено оцінити його стан, реальний колір або заявлені на сторінці 

характеристики властивостей не можуть. Клієнтам залишається лише довіряти 

опису, представленим в інтернет-магазині.  

Однак не завжди очікування збігаються з реальністю, і винні в цьому 

часто інтернет-магазини, які продають неякісну продукцію або оприлюднюють 

неповний список її технічних параметрів та товарних характеристик. За 

статистикою, 22% покупців повертають замовлення, якщо товар не відповідає 

вигляду на сайті, 20% покупців повертають замовлення при отриманні 

пошкодженого товару, 23% якщо доставили інше замовлення, інші причини 

складають 35% (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Причини повернення товару  

За дослідженням, близько 67% покупців перед тим як зробити замовлення 

перевіряють можливість повернення, 92% опитаних споживачів повідомили, що 

вони будуть купувати знову в інтернет-магазинах, якщо процес повернення 

товару буде простим, тоді як 79% споживачів хочуть безкоштовну зворотну 

доставку. Також 27% покупців купили би товар вартістю більше 1000 доларів, 

якщо існувала безкоштовна зворотна доставка, порівняно з 10% в іншому 

випадку [4].  

Цікавим фактом є те, хто частіше повертає товар: люди у віці від 25 до 

44 років з більшою ймовірністю повертають товар продавцеві, ніж інші вікові 

категорії (рис. 2) [5]. 

 
Рисунок 2 – Здійснення повернення товару у віковій сегментації  

Щоб зменшити кількість повернень існують наступні прості рішення з 

мінімальними витратами: розмістити на сторінці інтернет-магазину 

детальний/точний опис розмірів, фотографії товару у різному наближенні, 
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докладний/точний опис характеристик властивостей товару. 

Наразі світовий онлайн-рітейлер Amazon намагається передбачити 

повернення одягу за допомогою Prime Wingerie – послуги «спробуй перед 

покупкою», завдяки якій споживачі отримують різні розміри і кольори. Вони 

залишають і платять за речі, які пасують та підходять, а інші відправляють 

назад. Близько 34% споживачів повідомляють, що така «спроба перед 

покупкою» допомогла знизити для них ймовірність повернення покупок. 

Компанія Google за допомогою штучного інтелекту навчилися 

передбачати ймовірність повернення товарів. Дослідники провели аналіз на 

платформі електронної комерції Myntra Designs, на якій продається більше 

600000 товарів, і обробляються мільйони замовлень на тиждень. 

Досліджувалися дані про переваги покупців в залежності від статі, віку, регіону 

проживання, уявлення про товар і багато інших чинників. В результаті 

компаніям вдалося передбачити ймовірність повернення для кожного покупця 

до покупки. 

Аналітика показала, що з усіх повернень 4% відбувається, коли в кошику 

покупця є кілька схожих товарів. Через проблеми з розміром товару 

відбуваються 53% повернень. 

Норми повернення сильно залежать від кількості обраних покупцем в 

кошик товарів. Якщо в кошику клієнта інтернет-магазину лежить понад п’ять 

продуктів, показники повернення складають близько 72%. Якщо людина 

відклала один товар, то ризик відмови знижується до 9%. Модні новинки 

повертають рідше, ніж старіші традиційні товари. 

Дослідники розробили «гібридну подвійну модель» для прогнозування 

ймовірності повернення товару. У цій моделі штучний інтелект навчався 

передбачати ймовірність повернення окремих товарів і покупок на основі 

аналізу вмісту кошиків покупців, які вирішили повернути покупку. З іншого 

боку, у завдання робота входило точне прогнозування ймовірності повернення 

для кожного окремого товару. Враховувалися такі фактори, як бренд, новизна 

моделі, розмір кошика, день і час замовлення, місто доставки, спосіб оплати і 

частота покупки. 

Команда дослідників зазначає, що, знаючи, які клієнти можуть повернути 

товар, роздрібний продавець може зробити ряд дій, щоб запобігти цьому. У 

майбутньому експерти планують застосувати цю модель до більшої кількості 

елементів дій, які можуть допомогти знизити відсоток повернення товарів і 

збільшити прибуток магазину [6].  

Отже, повністю прозора і зрозуміла політика повернення, а також 

ефективна служба підтримки, яка спрямована на доведення правдивої 

інформації щодо споживних властивостей та характеристик товару до 

споживача – це ті функції, які рітейл підприємства в системі електронного 

бізнесу можуть використовувати, щоб зробити повернення покупок в Інтернеті 

більш керованим.  
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Сьогодні на ринку представлено безліч моделей бензинових пил від 

різних брендів. Вироби різних виробників відрізняються один від одного 

дизайном і технічними характеристиками, які визначають ергономіку і 

функціональні можливості техніки, але при цьому інструмент має однакову 

будову [1]. 
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Однією з проблем сучасного ринку товарів являються підробки. Як 

пересічному покупцеві навчитися розбиратися в якості запропонованого товару 

на ринку, і як зуміти уникнути покупки підробленого інструменту? 

Останніми роками ринки міст України переповнені бензопилами, 

мотокосами, мийками високого тиску, шинами, ланцюгами, маслами для 2-х 

тактних двигунів, свічками та іншими товарами, вкрай сумнівного виробництва 

та якості. Причому зовні ці товари зовсім не відрізняються від 

оригінальних (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд бензопили-підробки та бензопили-

оригінала 

Важливо знати, що підробка принципово відрізнятиметься від так званої 

піратської копії. І цілком природно, що ціна підробки поступається оригіналу 

не набагато. Адже, як правило, недобросовісні продавці намагаються продати 

таку за оригінал, мінімально зменшуючи вартість. Вся різниця підробки 

прихована всередині, і звичайно при покупці така різниця не афішується [2].  

Зазвичай копіюють зовнішній вигляд, однак при цьому вважають за 

необхідне дати інструменту іншу назву, не завжди схожу на оригінал. Одним з 

основних об’єктів для фальсифікації продукції стали бензопили марки «Stihl». 

Найбільшу частину підробок виробляє Китай. Підробка схожа на оригінал 

характерним помаранчевим та світло-сірим забарвленням. 

Абсолютно всі оригінальні інструменти «STIHL» мають свій 

персональний гарантійний і серійний номер. Інструмент повинен мати і своє 

певне маркування. Як правило, серійні номери бувають вказані на інструменті в 

декількох місцях і вони обов’язково повинні збігатися між собою. Припустимо, 

на бензопилах «STIHL» серійний номер нанесений безпосередньо під 

глушником (наприклад, на MS 180), іноді такий видний лівіше глушника, 

безпосередньо над зубчастим упором, як це реалізовано на всіх професійних 

пилах. 

На глушниках всіх оригінальних бензопил «STIHL» обов’язково повинен 

бути нанесений і стандартний логотип «STIHL», так само як і заводський номер 

цього самого глушника. 

Крім того, безпосередньо на корпусі пили, прямо під глушником повинна 

знаходитися і спеціальна наліпка, де буде вказано все той же серійний номер і 

країну виробника. 
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Коробки для упаковки оригінальних бензопил «STIHL» повинні також 

мати наліпку з серійним номером товару, і з зазначенням країни-виробника, з 

відповідним штрих-кодом. 

На ринку України часто зустрічається китайська підробка для моделі 

пили MS 360, яка відрізняється від оригіналу глушником чорного кольору, тоді 

як на оригінальному виробі глушник має сріблясто-металевий колір. Крім того, 

на оригінальному глушнику завжди буде вибитий фірмовий логотип «STIHL» і 

індивідуальний заводський номер. 

Оригінальний ланцюг можна відрізнити і за характером написання самого 

торгового бренду, безпосередньо на зубцях ланцюга, по букві «з» прямо 

посередині зубця – така має бути присутня на ланцюгах для марки RMC і RSC. 

Крім цього, на підроблених ланцюгах повністю відсутня так звана лазерна 

насічка, що позначає граничний знос певного ріжучого зубця. 

На ринках зустрічаються і сумнівні шини під марку «STIHL». На підробці 

присутній отвір, який змащує підшипники веденої зірочки, а на оригіналі – всі 

підшипники повністю закриті (рис. 2), а при виготовленні самої шини в так 

звані посадочні місця підшипників виробником закладається необхідна 

кількість мастила, якої вистачить на весь термін служби конкретної шини.  
 

 
Рисунок 2 – Фрагмент шини-підробки та шини-оригінала 

Встановлення оригінальності бензопил повинно носити характер 

комплексної оцінки, при якій найбільшу значимість мають типові критерії та ті, 

що важко фальсифікувати (основні та специфічні). У чинних стандартах та 

інших нормативних документах такі критерії часто відсутні. Так, наприклад, 

ДСТУ EN ISO 11681-1:2017 (EN ISO 11681-1:2011, IDT; ISO 11681-1:2011, IDT) 

[3] регламентує показники, насамперед, розміри бензопил, що можуть бути 

використані в якості критеріїв ідентифікації, але вони недостатньо достовірно 

ідентифікують продукцію. 

Керуючись вищенаведеним, експерт має можливість встановити 

оригінальність об’єкта, наданого на дослідження, що є необхідною умовою для 

проведення експертизи та встановлення ринкової вартості виробу. Основними 

критеріями ідентифікації бензопил можуть бути: 

а) тип і конфігурація корпусу; 

б) форма і розмір корпусу та його складових; 

в) колір і якість матеріалу корпусу; 

г) конфігурація підвісної частини двигуна та його об’єм. 

Так при необхідності встановлення оригінальності бензопили, що 
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надійшла на дослідження, експертом було застосований саме такий спосіб 

ідентифікації. Дослідженням було встановлено відмінність у загальних 

зовнішніх ознаках (рис. 3): 

а) розміри і форма корпусу; 

б) форма передньої рукоятки; 

в) форма задньої рукоятки; 

г) форма і розміри аварійного ланцюгового гальма; 

д) форма вихлопної труби; 

е) кількість та форма отворів вихлопної труби; 

є) тон забарвлення деталей; 

ж) шнур-фіксатор кришки бака. 

Окремі ознаки: відсутність серійного номеру. 

 
Рисунок 3 – Загальні зовнішні ознаки бензопили марки «STIHL MS 360», 

наданої на дослідження: 

1 – відмінність форми і розмірів корпусу; 2 – передня рукоятка має іншу 

форму; 3 – задня рукоятка має іншу форму; 4 – відмінність розмірів та форми 

аварійного ланцювого гальма; 5 – відмінність тону забарвлення корпусу;               

6 – відсутність серійного номера на глушнику 

Крім того, на одній з бічних поверхонь бензопили, що надійшла на 

дослідження, була наявна наліпка з маркувальними позначками у вигляді букв і 

цифр «STIHL MS 360» (рис. 4). Дана наліпка та форма і колір деталей корпусу 

бензопили свідчать про те, що досліджуваний об’єкт не є оригіналом. 

 
Рисунок 4 – Фрагмент маркувальної наліпки бензопили марки «STIHL 

MS 360», наданої на дослідження 

Шляхом застосування органолептичного методу, співставивши форму і 

конфігурацію виробу, форму корпусу, передньої і задньої рукояток, порівнявши 

тон кольору деталей з оригіналом, встановивши кількість та форму отворів 
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вихлопної труби, а також використавши інструментальний (вимірювальний) 

метод та визначивши загальні розміри досліджуваного об’єкта, експертом було 

встановлено, що бензопила марки «STIHL MS 360», надана на дослідження не 

являється оригінальною. Вищезазначене додатково було підтверджено 

відсутністю на виробі: 

а) індивідуального заводського (серійного) номера; 

б) фірмового логотипу, що повинен бути нанесений фарбою на корпус та 

нанесений на глушнику (на корпусі об’єкта дослідження наявна тільки наліпка). 

Таким чином, за результатами проведеної ідентифікації встановлено, що 

об’єкт дослідження фальсифікований, після чого стало можливим проведення 

експертизи з визначення об’єктивної ринкової вартості наданої на дослідження 

бензопили. 
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Ринок косметики та засобів гігієни – один з найпрогресивніших. 

Незважаючи на економічну кризу він продовжує розвиватися. Зараз його частка 

від загального прибутку всіх виробничих галузей України налічує менше 1 %. 

Проте, цей напрям має великі перспективи. Про це свідчать швидкі темпи 

розвитку світового ринку косметики та засобів гігієни.  
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Одним із основних засобів по догляду за волоссям є шампунь і від 

правильності його вибору залежить не тільки краса, а й здоров’я волосся і 

людини в цілому.  

За останні 10–15 років шампуні зазнали істотну еволюцію і в якісному, і у 

функціональному плані. Більша увага до дерматологічної м’якості, естетичного 

оформлення і косметичних аспектів спричинила певні зміни в складі 

поверхнево-активній основі, розширило набір кондиціонерів і біологічно 

активних компонентів.  

Проте наразі на ринку зустрічається косметична продукція, яка, окрім 

того, що має на маркуванні недостовірну, неповну, неточну інформацію щодо 

складу та властивостей товару, не відповідає вимогам нормативної 

документації, що діє на території України. Такі товари відносять до 

фальсифікованих.  

Проблеми встановлення справжності, ідентифікація, визначення рівня 

якості косметичних товарів є одними із основних завдань, що постають перед 

експертами-товарознавцями [1–4].  

Одним із засобів запобігання недопущення неякісної продукції на ринок 

України є проведення експертизи. Експертиза косметичних товарів може 

проводитися з метою: визначення відповідності якості товарів діючим 

нормативним документам; оцінки конкурентоспроможності товарів; виявлення 

причини дефекту косметичних товарів через порушення правил пакування, 

неправильне зберігання, транспортування; встановлення фальсифікованої 

продукції.  

Проведення досліджень потрібно розпочинати із аналізу товарної 

інформації. Залежно від призначення товарну інформацію поділяють на три 

види: основну; комерційну; споживчу.  

Як було встановлено, вимоги до маркування шампунів в Україні 

регламентують ДСТУ 4315:2004 [5] та ГОСТ 28303-89 [6].  

Аналіз реквізитів маркування шампуню Schauma Schwarzkopf&Henkel 

anti-dandruff intensive (Німеччина) показав, що на пакуванні нанесений повний 

обсяг інформації, що відповідає п. 2.1 ГОСТ 28303-89 [6]. 

На сайті meganavigator.com [7] був перевірений штриховий код, 

зазначений на пакуванні шампуню проти лупи Schauma Schwarzkopf&Henkel 

anti-dandruff intensive – 3838824208985. Дані чітко вказують на те, що країною-

виробником шампуню проти лупи Schauma Schwarzkopf&Henkel anti-dandruff 

intensive є Словенія. Проте на упакуванні даного косметичного компактного 

засобу зазначено, що виробник Schwarzkopf&Henkel Production GmbH&Co KG 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germania (Німеччина), що не збігається з 

кодом країни-виробника (383), вказаного на штрих-коді. 

Вимоги до маркування шампунів в Україні регламентують 

ДСТУ 4315:2004 [9] та ГОСТ 28303-89 [6], в яких зазначається, що склад 

косметичного виробу наводиться у порядку зменшення масової частки 
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інгредієнтів у рецептурі виробу. Аналіз реквізитів маркування шампуню 

показав, що інгредієнти з найвищим індексом безпеки за класифікацією [7] 

мають невелику масову частку в складі, тобто ризик виникнення алергічних 

реакцій, хімічних опіків, зменшення або пригнічення основного запаху 

продукту тощо не високий. Згідно з The International Nomenclature of Cosmetic 

Ingredients, серед перелічених інгредієнтів немає жодного, що позиціонується 

за функціональним призначенням як засіб проти лупи. Серед решти 

інгредієнтів відсутні ті, що мають дуже високий індекс безпеки.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що органолептичні показники 

якості шампуню проти лупи Schauma Schwarzkopf&Henkel anti-dandruff 

intensive відповідають нормативним значенням п. 5.3 ДСТУ 4315:2004 [5]. 

Проведення товарознавчих досліджень під час експертизи якості 

косметичних мийних засобів дозволяє запобігати надходженню на внутрішній 

ринок України продукції, що має неналежний рівень якості або 

фальсифікованої, тим самим запобігти нанесенню шкоди здоров’ю українських 

споживачів. 

Під час проведення досліджень встановлено, що реквізити маркування 

шампуню проти лупи Schauma Schwarzkopf&Henkel anti-dandruff intensive 

подані у повному обсязі та відповідають вимогам ГОСТ 28303-89 [6] та ДСТУ 

4315:2004 [5]. 
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Чай – один з найдавніших та найпопулярніших у світі напоїв, що 

супроводжує людину протягом усього її життя. Будучи одним з найбільш 

доступних та масових продуктів, чай є звичною частиною щоденного раціону 

переважної більшості громадян України, він незмінно присутній у кожному 

домі та офісі. В середньому за рік кожна людина споживає 500–600 грамів 

чайного листа. 

Чайний ринок України є на 96% імпортозалежним. Основною причиною 

імпортозалежності України по цій продукції є відсутність власного 

вирощування у зв’язку з невідповідними природно-кліматичними умовами. 

Лише незначна частка сировини для фруктового та трав’яного чаю вирощується 

та виготовляється в Україні. Весь обсяг чаю з чайного листя є іноземного 

походження – українські виробники лише фасують продукцію під своїми 

торговими марками [1]. 

Через невпинне поповнення та постійне розширення асортименту чайної 

продукції, споживачеві з кожним роком стає все важче орієнтуватись на ринку 

цього продукту. Актуальність дослідження визначає ризик потрапляння на 

вітчизняний ринок фальсифікованого та неякісного чаю, що негативно 

впливатиме на стан ринку та може завдавати шкоди здоров’ю споживачів. Тому 

постає необхідність детального аналізу порядку митного оформлення чаю при 

перетині кордону України. 

У наукових джерелах увагу на товарознавчих аспектах продовольчих 

товарів зосереджують такі науковці, як Л. О. Назаренко, І. В. Ємченко, 

Л. А. Гончар, Т .А. Кунділовська, А. П. Батутіна, В. Д. Малигіна, І. А. Петрова, 

О. М. Барилович, В. М. Кривошей та інші. 

Обов’язковою умовою надходження на внутрішній ринок продукції 

іноземного виробництва є її митне оформлення. Митне оформлення являє 

собою дії службових осіб органів доходів і зборів, які здійснюються у 

встановленій послідовності та спрямовані на забезпечення виконання чинного 

законодавства, встановленого порядку переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України. 

Згідно з метою здійснення митного оформлення є засвідчення відомостей, 

одержаних під час митного контролю та оформлення результатів такого 

контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, 
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вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних 

засобів [2]. 

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення товарів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

30.05.2012 № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних 

формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням 

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа» [3]. 

Митне оформлення чаю, ввезеного на територію України дозволяється за 

наявності у декларанта наступних документів: сертифіката відповідності, 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, карантинного 

дозволу, маркування тари згідно з законодавством України. Товар – чай, що 

переміщується через митний кордон України, окрім митного контролю, 

підлягає санітарно-епідеміологічному, фітосанітарному та радіологічному 

контролю. 

Чай – це харчовий продукт, який після відповідної обробки вживається 

людиною у вигляді напою. У процесі виробництва, зберігання, 

транспортування, пакування та маркування чаю використовуються супутні 

матеріали, які безпосередньо контактують з цим продуктом харчування, але 

самі не придатні для споживання [4]. При ввезенні на митну територію України 

чаю він може носити характер фальсифікованого та неякісного.  

Фальсифікований чай – це харчовий продукт, якому з корисливою метою 

надано не правдивий зовнішній вигляд і при митному огляді не можна 

однозначно ідентифікувати чай як той, за який він видається відповідно до 

товаросупровідних документів. Виділяють два види фальсифікації 

асортиментний та інформаційний. Основними способами і засобами 

асортиментної фальсифікації чаю є підміна високоякісних найменувань чаю 

найменуваннями зниженої якості того ж регіону, підміна вищих сортів чаю 

нижчими сортами того ж найменування, вирощеними в інших регіонах, заміна 

високоякісного чаю відходами чайного виробництва, заміна використаним 

чаєм; додавання рослинних замінників (висушених листків кіпрей, бадану, 

вишні, тополі, верби, дуба тощо), підфарбовування сухого чаю паленим цукром 

(цукровим колером), іншими барвними речовинами, додаванням в чай питної 

соди. Крім того, при введенні харчових ароматизаторів змінюються смакові й 

ароматичні властивості чаю. 

При встановленні інформаційної фальсифікації чаю необхідно 

враховувати такі особливості: чай зі справжньої чайної сировини можуть 

робити тільки ті країни, які вирощують чай: Індія, Шрі –Ланка, Китай, Японія, 

Кенія, Грузія, Азербайджан, деякі регіони Росії. Якщо ж чай зроблений в 

Англії, США, Німеччині, Данії, то це або реекспорт азіатських чаїв (відповідно 

більш дорогі), або підробка. При реекспорті чаю він може бути вироблений 

сумлінно, і тоді такий чай дуже дорогий. Або це низькі сорти, які красиво 

оформлені, рівні за продажною ціною звичайному якісному чаю, але далеко не 
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рівні йому за якістю. 

Фальсифікація чаю – різновид продуктової фальсифікації, внаслідок якої 

покупцю продається низькоякісний або абсолютно неякісний чай. Не сортуючи, 

не відсіваючи зібране, оскільки це важке і невигідне через втрату часу і 

сировини, виробники контрафактного чаю часом мимовільно, не бажаючи 

цього, створюють досить небезпечні суміші, які можуть стати причиною 

отруєння, а іноді і смерті споживачів. 

Найімовірнішою відвертою фальсифікацією є те, що чай в своїй назві 

містить «іноземні» назви, особливо якщо така назва невідома і звучить дивно 

або взагалі невідповідна для чаю, або дещо нагадує відому «фірмову» назву. 

Що стосується маркування країни-виробника, особливо пильними 

потрібно бути, якщо є написи «Made in China» чи «Made in India». Справжній 

китайський чай експортується з Китаю тільки «Китайською національною 

імпортно-експортною корпорацією чаю і місцевих продуктів» («China Natijnal 

Tea & Native Produkt Import & Export Corp.»). Після цього напису обов’язково 

повинна бути назва провінції, з якої експортований чай. На індійському чаї 

може бути напис «Made in India», однак у Індії є кілька відомих фірм, ім’я яких 

може бути гарантією, що чай справжній, індійський, не підроблений. Це фірми 

«Davenport», «A.Toch», «С.Т.С». На етикетках у високоякісних чаїв немає 

маркування «Made in India», а замість нього зазначено: «Індійський чай Тоша», 

«Індійський чай Девенпорта», «Індійський чай С.Т.С.». З метою захисту від 

підробки цейлонського чаю, фірми «Аннабель» («Annabel») і «Дилма» 

(«Dilmah») самі реалізують свій чай і вказують на етикетках «Упакований у 

Шрі-Ланці» (Packed in Shri Lanka). 

Неякісний чай – це харчовий продукт, якісні показники та споживчі 

властивості якого не відповідають зазначеним у декларації нормативним 

документам та якість якого не може задовільнити потреб споживача у 

задекларованому вигляді. Під час митного огляду чаю в пунктах пропуску на 

митному кордоні України можна встановити наступні фактори, які 

свідчитимуть про неякісний товар:  

а) порушення маркування; 

б) пошкодження чи деформування тари та окремих одиниць упаковки; 

в) наявність сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози 

для споживача, однак свідчать про зниження якості чаю; 

г) наявність сторонніх домішок чи предметів, що не можуть бути 

видалені. 

Не пропущений через митний кордон чай, як неякісний, може бути 

повернутий відправнику або тимчасово зданий для зберігання на митний склад 

для приведення його у відповідність із встановленими вимогами шляхом 

сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового призначення 

під митним контролем. Чай, що ввозиться в Україну і перебуває під митним 

контролем, повинен бути вивезений за межі України, якщо не проведено 
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відповідних робіт для підтвердження його якості та безпеки. 

Чай може носити характер і небезпечного харчового продукту, 

споживання якого пов’язане з підвищеним ризиком для здоров’я і життя 

людини. Чай, як продукт харчування, відноситься до небезпечних у випадках: 

а) неможливості чіткої ідентифікації; 

б) у випадках встановлення фальсифікації; 

в) встановлення факту контрабанди; 

г) при відсутності товаросупровідних документів виробника, що 

підтверджують його походження або документів, що підтверджують його 

якість та безпеку; 

д) наближення або закінчення термінів придатності (використання); 

е) вираження ознак псування та пошкодження гризунами та комахами [4]. 

Забороняється ввезення в Україну чаю, як харчового продукту, без 

маркування державною мовою, що містить інформацію в доступній для 

сприймання споживачем формі. Вимоги стосовно пакування та маркування 

законодавчо закріплені в Україні низкою документів. Зокрема, в законі України 

«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» відмічено що 

маркування може містити обов’язкову та необов’язкову інформацію про товар. 

Маркування упаковки з чаєм повинно містити: назву харчового продукту; 

перелік інгредієнтів; будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для 

переробки, які наведені у додатку № 1 до цього Закону або походять з речовин 

чи продуктів, наведених у додатку № 1 до цього Закону, які використовуються 

у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми 

у готовому продукті, навіть у зміненій формі; кількість певних інгредієнтів або 

категорій інгредієнтів у випадках, передбачених цим Законом; кількість 

харчового продукту в установлених одиницях вимірювання; мінімальний 

термін придатності або дата «вжити до»; будь-які особливі умови зберігання 

та/або умови використання (за потреби); найменування та місцезнаходження 

оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про 

харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів – найменування та 

місцезнаходження імпортера; країну походження або місце походження – у 

випадках, передбачених статтею 20 цього Закону; інформацію про поживну 

цінність харчового продукту [5]. 

Відтак, чай – один із найбільш поширених тонізуючих напоїв. Маючи 

відносно невисоку ціну в порівнянні з кавою і велику популярність, чай 

купується практично всім населенням України. 

Для споживачів найбільш важливими і привабливими характеристиками 

чаю є смак і аромат, саме вони і використовуються в якості основних критеріїв 

оцінки продукції. Органолептичний метод швидко, об’єктивно і надійно дає 

загальну оцінку якості продуктів. 

Основна проблема в боротьбі з контрафактним чаєм полягає у відносній 

складності його виявлення. Виявлення і запобігання імпорту і реалізації на 
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внутрішньому ринку фальсифікованої продукції вимагають створення і 

впровадження в практику комплексної системи захисту від фальсифікованої та 

неякісної продукції, що включає законодавче забезпечення, вдосконалення 

методології ідентифікації продукту. Для цього необхідно впроваджувати нові 

вимірювальні методи визначення показників для ідентифікації товарів, до них 

можна віднести фізичні методи, оптичні методи, радіометричні, 

термометричний методи та інші і розробляти нові методи ідентифікації в т. ч. 

використання біосенсорів, методу виявлення фальсифікації забарвлених напоїв, 

експрес-методів. 
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Підлога це основна частина декоративного оформлення інтер’єру. Тож 

вибрати єдиний правильний варіант покриття для підлоги дуже важливо, тому 

що саме від неї залежатиме загальна атмосфера в приміщенні [1]. 

Серед підлогових оздоблювальних матеріалів можна зустріти 

найрізноманітніші варіанти. Розрізняються вони за своєю структурою, якістю, 
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призначенням, вологостійкістю, теплоізоляційними властивостями, складністю 

монтажу і ціною. 

Вперше ламінат з’явився в кінці ХХ століття і використовувався 

переважно як плити для виробництва меблів. Тоді шведська компанія Perstop 

AB вперше розробила технологію ламінування і активно застосовувала її в 

будь-якому прояві інтер’єрного дизайну. 

Ламіноване підлогове покриття (більш коротка назва – «ламінат») – 

це підлогове покриття, яке являє собою пресовану під високим тиском і 

температурою деревно-волокнисту плиту з декоративним верхнім шаром, що, 

як правило, імітує натуральне дерево. Як правило, ламінат являє собою збірне 

підлогове покриття [1].  

Всі відомі види ламінату повністю відповідають основним вимогам, що 

пред’являються до сучасного підлогового покриття. Довговічність, міцність, 

стійкість до ушкоджень і стирання характерні і для офісного, та для 

домашнього матеріалу незалежно від його класу і типу. 

Серед безлічі конструкцій, створених для фінішного покриття підлог у 

житлових і виробничих приміщеннях, саме ламінована дошка користується 

підвищеною і цілком заслуженою популярністю у споживачів і продавців. Це 

непросто просочена спеціальними складами дошка, а багатошаровий матеріал, 

здатний витримати не тільки механічні навантаження, але і вплив вологи.  

Ламінат для підлоги обирають виходячи з багатьох факторів: надійності, 

умов експлуатації, зовнішнього вигляду, і, звичайно ж, ціни. Останнім часом 

все більш популярним стає ламінована дошка, яка є оптимальним варіантом 

співвідношення вартості і якості.  

Ламінат підходить для оформлення будь-якої кімнати: спальні, дитячої, 

вітальні або кухні. Однак для того, щоб покриття прослужило довгий термін і 

було максимально комфортним в експлуатації, його необхідно підбирати дуже 

ретельно.  

Наразі існує чотири класи ламінату, що визначають термін його служби 

при різних навантаженнях: 31, 32, 33 та 34. Така класифікація здебільшого 

характеризує стійкість верхньої меламінової плівки до різних зовнішніх впливів 

і здатність плити ХДФ витримувати вплив вологи й механічних навантажень. 

На упаковках має бути маркування, що свідчить про належність ламінату до 

певного класу [2].  

31 клас слугує 2, 3 роки в комерційних приміщеннях і майже 10–12 років 

у домашніх умовах. Підходить для невеликих кабінетів, конференц залів, 

віталень і всіх приміщень із невисоким навантаженням [2].  

32 клас – дошка має товщину від 7 до 12 мм. Оптимальний варіант як для 

офісу (термін служби 3–5 років), так і для будинку (12–15 років). Цей клас 

ламінату вважається універсальним, тому він користується найбільшою 

популярністю під час вибору покриттів для невеликих офісів і різних домашніх 

приміщень [2].  
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33 клас – це особливо стійкий до інтенсивного навантаження ламінат. 

Може слугувати близько 6 років у комерційних приміщеннях і майже 20 років у 

домашніх умовах. Дошка має товщину від 8 до 12 мм. Особливо довго зберігає 

свій зовнішній вигляд, тому його можна впевнено використовувати в 

спортзалах, ресторанах і магазинах. 

В 2006 році Асоціацією європейських виробників ламінованих 

підлогових покриттів (EPLF) в галузі стандартизації було опублікувано 

стандарт EN 13329 «Європейський стандарт на ламіновані підлогові 

покриття» [3], що діє і сьогодні. Впровадження цього стандарту в Європі 

дозволило підвищити якість ламінату і встановити чітку систему його 

класифікації за навантажувальної міцності відповідно до інтенсивності їх 

використання. Це дозволило виробникам більш докладно інформувати покупців 

про ті чи інші властивості своєї продукції. Усі покриви мають відповідати 

основним вимогам, що випробовують згідно з методами, встановленими у 

цьому стандарті [4], розглянемо найважливіші з них: 

а) зносостійкість поверхневого шару до стирання – визначається за 

допомогою Табер-тесту (Tabertest). Зразок ламінованого покриття закріплюють 

в спеціальному пристрої, а потім впливають на нього обертовим абразивним 

диском. Спочатку вимірюють число обертів, при якому покриття буде 

подряпане. Через деякий час захисне покриття буде стерто повністю, і кількість 

обертів заміряють ще раз. Склавши дві виміряних величини, знаходять середнє 

значення – це і є зносостійкість, яку вказують в оборотах.  Залежно від 

кількості оборотів, яке витримало покриття, йому присвоюється клас 

зносостійкості: AC1, AC 2, AC 3, AC 4 або AC 5; 

б) екологічність – коли виготовляють різні деревоволокнисті і 

деревостружкові плити, то в якості сполучного речовини застосовують фенол-

формальдегідні смоли. В результаті продукція стає більш дешевою, але і менш 

безпечною для людини. Європейські виробники ламінованих покриттів вели 

суворий контроль за вмістом формальдегіду в своїй продукції (для цього існує 

норма EN 14041: 2004). Якщо взяти рекламний буклет якої-небудь марки 

європейського ламінованого покриття, часто можна побачити в назві буквено-

цифрове позначення: «Е1». Це добре – значить, даний матеріал виділяє 

формальдегід в кількості, що не перевищує 0,12 мг/м
3
, та безпечний для 

здоров’я людей. 

На сьогоднішній день сучасний асортимент ламінованих підлог 

представлений найпопулярнішими країнами-виробниками Німеччина, Бельгія 

Швеція, Франція, Норвегія, Австрія потім ідуть країни Україна, Росія, Китай. У 

лідерах перебувають європейські компанії-виробники ламінату. Вони 

пропонують матеріали з пристойним гарантійним терміном, а також високою 

якістю ламінованих дощок [6].  

При складанні рейтингу завжди враховується популярність покриття для 

підлоги, його індивідуальні характеристики. Вирішуючи питання про те, 
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ламінат якої фірми краще, бажано знати найбільш популярних виробників [6].  

Безсумнівним лідером вважаються матеріали від німецьких виробників 

(Classen; Haro; Tarkett; (виробництво разом з Росією); Egger; Kronotex; 

Floorwood). Ці ламіновані покриття відповідають високій якості, мають 

найширший асортимент. Є безліч німецьких брендів, які пропонують ламінат 

для обробки підлоги в будь-яких приміщеннях. Вартість готового покриття 

залежить лише від сировини, класу, характерних особливостей ламінату. 

Друге місце рейтингу посіли матеріали для обробки підлоги 

від бельгійського виробника (Balterio; Quick Step; (виробництво разом з 

Росією); Berry Alloc). Навіть елітний ламінат має доступну вартість, чудову 

якість. Він оснащений спеціальним замком, за допомогою якого можна 

укладати дошки будь-якою стороною [6].  

Третє місце слід віддати шведським (Pergo) ламінованим покриттям. Саме 

в цій країні вперше почалося виробництво ламінату багато років назад. Зараз 

компанія Pergo виготовляє гідну продукцію, завдяки чому утримує високі 

позиції. Матеріали мають прекрасну стійкість до вологи, зручні замки [6].  

Четверте місце в рейтингу виробників ламінату займають французькі 

компанії (EPI; DumaFloor). Їхні товари відрізняються вишуканістю, 

консерватизмом. Ламіноване покриття, виготовлене у Франції, прослужить 

довго. В асортименті французьких фірм-виробників є ламінат і класичних, і 

екзотичних відтінків [6].  

В Україні також є компанія з виробництва ламінованих підлогових 

покриттів. Ламінат REZULT Коростенського заводу МДФ – це комфортне, 

міцне, екологічно чисте, сумісне з підігрівом підлоги та легке в укладанні 

покриття для підлоги. Структурна міцність ламінату REZULT здатна 

витримувати різні пошкодження, такі як подряпини від меблевих коліс або 

вм’ятини від падаючих предметів. Високоякісні ламіновані підлоги REZULT 

від Коростенського заводу МДФ – це надійне покриття на довгі роки [7].  

Так як ринок виробників ламінованих підлогових покриттів дуже 

насичений, представлений різними класами, цінова політика коливається від 

дешевих до найдорожчих, представляю аналіз облаштування гостьової кімнати  

економ класу, площею 25 м
2
 ламінатом 32/8 класу, разом з професійним 

монтажем, що наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 – Розрахунок витрат на матеріли та монтаж ламінату 
№ з/п Матеріали Кількість Ціна, за 1 од. Вартість, грн. 

1 Ламінат Egger 14 уп. 536,20 грн/уп. 7 506,80 

2 Підкладка ізоляційна 4 уп. 329 грн/уп. 1 316 

3 Гідроізоляційна мембрана 1 уп. 525 грн/уп. 525 

4 Гель для герметизації замків 3 уп. 135,96 грн/уп. 407,88 

5 Плінтус  8 шт. 86 грн/шт. 688 

6 З’єднання для плінтуса 2 уп. 26 грн/уп. 52 

7 Кут внутрішній 2 уп. 26 грн/уп. 52 

8 Професійний монтаж 25 м
2 

80 грн/м
2
 2 000 

Загальна сума  12 547,68 
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Як видно з табл. 1 загальна сума укладки ламінату економ класу кімнати 

площею 25 м
2 
становить 12 547,68 грн. 

Таким чином, вибір оздоблення підлоги є одним з найважливіших 

моментів у ремонті. Багатьом хочеться відчувати під ногами благородний 

паркет або дерево, однак ці матеріали коштують дорого і вимогливі у догляді. 

Відмінною альтернативою є ламіноване підлогове покриття. На нашу думку, 

завдяки сучасному виробництву, обираючи між паркетом та ламінатом, 

майбутнє саме за останнім. Адже прогрес йде в бік полегшення монтажу та 

спрощення в експлуатації усіх побутових матеріалів 
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Парфумерна продукція на сьогодні має чималий споживчий попит, проте 

для споживача найголовніше – придбати товар, що не тільки буде мати 

приємний запах, а й буде безпечним для здоров’я покупця. 
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Якість парфумерних товарів закладається на різних стадіях, починаючи з 

ідеї створення духів і до їх розфасовки та упаковки. На подальших етапах 

життєвого циклу товару, залежно від умов транспортування, зберігання, 

продажу і використання, якість зберігається або погіршується. Розглянемо 

основні чинники, що впливають на формування якості парфумерних 

товарів (рис. 1.). 

 
Рисунок 1 – Основні чинники, що впливають на якість парфумерних 

виробів 

Парфумерна композиція є основним носієм запаху і від її якості залежить, 

перш за все, якість парфумерії. Саме її рецептурою обумовлюються характер і 

стійкість запаху [1]. 

Кожному найменуванню парфумерного виробу відповідає певна 

рецептура парфумерної рідини. Її складають, виходячи з призначення товару, 

наявності початкових компонентів, розчинності запашних речовин у 

розчинниках і інших факторів.  

Важливим фактором якості парфумерних товарів виступає сировина. 

Залежно від того, яку сировину використовували фахівці, буде створюватись 

відповідний запах і рівень його стійкості, що, в свою чергу, сформує споживні 

властивості і ціну готового виробу. 

Головні компоненти, що входять до складу сировини парфумерної 

продукції зображено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Компоненти сировини парфумерного виробництва 
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Етиловий спирт у парфумерних виробах застосовують у ролі розчинника і 

дезінфікуючого засобу. Вода (дистильована) може бути як розчинником, так і 

замінником спирту при зниженні міцності парфумерної рідини. Барвники 

(родамін, кислотні зелені, фіолетові та ін.) вводять тоді, коли колір композиції 

чи настоїв не відповідає естетичним вимогам. 

Запашні речовини є натуральні і синтетичні, вони мають приємний та 

інтенсивний запах. 

Групу натуральних речовин рослинного походження представляють 

ефірні олії, смоли та бальзами. Якість цих олій залежить не тільки від способу 

виробництва, але і умов їх зберігання і транспортування. Світло, повітря і 

волога спричиняють швидке окислення, осмолення, що супроводжується 

зміною запаху. Смоли і бальзами виконують роль фіксатора, тобто закріплюють 

запах духмяної речовини, зменшують витрати духмяних речовин [2]. 

Парфумерні речовини тваринного походження (мускус, амбра, бобровий 

струмінь, цибет) широко використовуються у виробництві парфумів завдяки 

своєму сильному і стійкому запаху [3]. 

Тому сировина є важливою ланкою у формуванні якості духів, від її 

вибору залежить наскільки запах буде стійкий, приємний і яким чином 

розкриється. Власне, дотримання технологічного процесу має вагомий вплив на 

подальший результат роботи. Точність дозування компонентів, їх змішування, 

час відстоювання і вистоювання рідини, застосування фільтрації є 

невід’ємними складовими для створення унікальної та якісної продукції . 

Фасування та пакування також певною мірою впливає на якість парфумів. 

На стадії фасування дуже важливим є спосіб коркування флаконів, вимагає 

ретельної і відповідальної роботи при виконанні даного процесу, від якого 

залежить герметичність флаконів. 

Велике значення для парфумерії має упаковка і зовнішнє оформлення 

виробів. Упаковка повинна не тільки сприяти збереженню якості товару, а бути, 

як і зовнішнє оформлення, одночасно його рекламою, маркою виробника і 

показником якості, конкурентоспроможності, від яких залежать споживчий 

попит і ціна товару. Тому передові фірми приділяють велику увагу не тільки 

пошуку нового аромату парфуму, а й створенню флакону, назви, упаковки [4]. 
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Проблема фальсифікації тарованого цементу в Україні набула 

загальнонаціонального масштабу, адже за даними Української асоціації 

підприємств і організацій цементної промисловості «Укрцемент» продажі 

фальсифікованого цементу становлять близько 26 % від загального об’єму 

продажів тарованого цементу в Україні. При цьому підробляють цемент всіх 

відомих брендів [1]. Ситуація спричинена браком належного контролю над 

процесом фасуванням цементу. Цемент фасують як безпосередньо заводи-

виробники, які здійснюють постійний лабораторний контроль якості, так і сотні 

підприємств-фасувальників, які купують цемент у заводів-виробників для 

перепродажу. При цьому недобросовісні фасувальники самовільно змішують 

цемент із різноманітними домішками без жодного контролю якості, чим 

спричиняють погіршення якості цементу та створення ризиків для життя та 

здоров’я споживачів. 

Нинішня якість цементу, який потрапляє в роздрібну торговельну мережу 

залишає бажати кращого. Досить часто це борошноподібна сипуча речовина, 

яка має сіруватий колір і якась «дивний» на дотик. В останні роки кількість 

підробок сипучих будматеріалів збільшилася в рази, і тільки уважний 

підготовлений споживач може розпізнати в цьому розмаїтті контрафакт. 

Нами вже були розглянуті окремі, на-сьогодні найбільш використовувані 

способи фальсифікації цементів, серед яких були: невідповідність ваги і 

кількості цементу; невідповідність марки цементу; фальсифікація упаковки 

заводу – виробника цементу; фальсифікація і розбавлення цементу [2]. 

Ситуація спричинена браком належного контролю над процесом 

фасуванням цементу. Цемент фасують як безпосередньо заводи-виробники, які 

здійснюють постійний лабораторний контроль якості, так і сотні підприємств-

фасувальників, які купують цемент у заводів-виробників для перепродажу. При 
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цьому недобросовісні фасувальники самовільно змішують цемент із 

різноманітними домішками без жодного контролю якості, чим спричиняють 

погіршення якості цементу та створення ризиків для життя та здоров’я 

споживачів. 

Тому при виборі цементу дуже важливо відрізнити якісний будматеріал 

від підробки, того контрафакту, який сьогодні пропонують за «прийнятною» 

ціною.  

Досвідченим будівельникам відомо, що замість справжнього цементу 

недобросовісні виробники продають доломітове пил, повторно перемелений 

цемент, порошок від вогнегасників і навіть пил з електрофільтрів цементних 

заводів, яку змішують зі шлаком та іншими відходами виробництва суміжних 

будівельних матеріалів, зокрема, мінерально-в’яжучих. 

Вже з першого виду можна зрозуміти, що саме перед вами, справжній 

цемент або підробка. Тобто існує кілька простих прийомів, які дозволяють 

визначити контрафакт якісного цементу. 

По-перше, це результати первинного візуального огляду «вмісту» 

запропонованої товарної упаковки. Як правило, справжньому і якісному 

цементу притаманні наступні характерні зовнішні ознаки: 

а) кольорова гама сипучої, подібної до борошна речовини від світло-

сірого до темно-сірого забарвлення; 

б) зеленкуватий відтінок оглянутої маси свідчить про підвищений вміст 

заліза в цементі, що є позитивним;  

в) цемент досить важкий будівельний матеріал. Його вага значно більша 

ваги будівельного гіпсу, і подібним йому матеріалами. Тому по вазі «на око» 

також можна приблизно визначити, наскільки якісним є цемент, але такий 

висновок дуже суб’єктивний, не точний і може бути зроблений тільки 

фахівцем-практиком; 

г) свіжий цемент при стисканні в долоні не перетворюється в грудку і 

обов’язково розсипається після його закінчення;  

д) на вигляд якісний цемент повинен бути однорідного кольору, без 

грудок. Якщо в цементі є грудки, то, швидше за все, термін придатності 

будівельного матеріалу прострочений, а його характеристики далекі від 

стандартних (практики радять спробувати на дотик упаковку по кутах – вона 

повинна бути м’якою). 

Практики також пропонують можливість перевірити якість та 

оригінальність цементу іншим способом. Для цього необхідно в прозору 

ємність залити суміш води і цементу 1/1. Цементний порошок важкий, і весь 

осяде на дно. Якщо на поверхню спливуть домішки золи, це свідчить про 

реальну можливість фальсифікації. 

Також можна спробувати зробити суміш цементу і любої лужної 

мінеральної води (наприклад, Поляни Квасової). У цьому випадку потрібно 

замішати невелику кількість розчину, і сформувати «корж». Вступаючи в 
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реакцію з лугом, оригінальний цемент змінюється в кольорі (він стає 

зеленувато-синім), досить сильно нагрівається, виділяє тепло, практично 

відразу ж схоплюється і твердне протягом 10 хвилин. Підроблений цемент не 

виділяє тепло або навпаки має таку високу температуру, що утворюється пара, 

а на поверхні тріщини. При цьому затвердіння настає протягом години, або не 

настає зовсім.  

Якщо матеріал прострочений, то він схоплюється окремими ділянками, і 

також тріскається. Отриманий «корж», маса якого візуально добре схопилася, і 

має рівномірну поверхню без тріщин, його герметично упаковують в 

поліетилен, і залишають у вологому приміщенні на 1, 2 дня. Отримана маса із 

заводського цементу розколеться тільки у випадку, якщо її скинути з висоти 1,5 

і більше метрів. 

Поряд із візуально-тактильними існують і більш точні способи 

визначення якості цементу.  

Вимірювальні лабораторії, акредитовані на право проведення 

випробувань цементів визначають відповідність заявленої марки нормативним 

документам в залежності від встановлених нормативів. Обов’язково 

перевіряється часовий період схоплювання, міцність на вигин/стиснення, 

визначається тонкість помолу і рівномірність зміни об’єму взірців. Реальний 

часовий проміжок таких досліджень займає до 30 діб, а для всіх цих досліджень 

необхідна сертифікована лабораторія цементу, з необхідним дорогим 

обладнанням. Зрозуміло, що жоден роздрібний «фасувальник» не буде 

витрачати на це кошти, а відповідно і наслідки – відсутність відповідних 

супровідних технічних документів та свідоцтв. 

Серед найбільш простих і реально можливих рекомендують 

використовувати спеціальний прилад – контрактометр (рис. 1). Цим приладом 

перевіряють скорочення об’єму системи «цемент-вода» при гідратації цементу, 

тобто, визначають «активність» цементу та його марку, яка, як відомо, залежить 

від здатності витримувати тиск в кг на см
3
 (наприклад, цемент марки М500 

витримує тиск в 500 кг/см
3
). 

 
Рисунок 1 – Контрактометр ВМ-7.7 для експрес-контролю активності 

цементів [3] 
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Також зазначалося про актуальність питання зовнішнього захисту 

оригінальної упаковки підприємства-виробника на прикладі досвіду ПАТ 

«Івано-Франківськцемент» та ПАТ «Подільський цемент» [2]. 

Прикладом подальшого розвитку цього напрямку є продукція 

Криворізької філії німецької компанії «HeidelbergCement AG» (Xetra: HEIG) – 

ПрАТ «Хайдельберг Цемент Україна» [4]. 

Лабораторії цементу визначають відповідність заявленої марки з 

ГОСТ 310.4-81 або ГОСТ 30744-2001 в залежності від нормативів. Обов’язково 

перевіряється часовий період схоплювання, міцність на вигин / стиснення, 

визначається тонкість помелу і рівномірність зміни обсягу. Часовий проміжок 

таких досліджень займає до 30 днів. 

На упаковці оригінального матеріалу виробництва «HeidelbergCement», 

крім іншого (рис. 2.1) є ще одна «фішка», відрізняє його від підробки. На 

торцевій стороні мішка з цементом розташований знак «Перевiр вогнем на 

орігiнал» (рис. 2.2). 

   
1 2 3 

Рисунок 2 – Оригінальний вигляд упаковок мішків з цементом 

виробництва ПрАТ «Хайдельберг Цемент Україна» [4]: 

1 – оригінальний заводський; 

2 – оригінальне «марочне» маркування;  

3 – перевірка полум’ям на оригінальність 

При піднесенні вогню (від сірники, запальнички) до цього знаку він 

зникає. Потім повільно проявляється і знову стає видимим (рис. 2.3). 

Можна зробити висновок про необхідність поширення інформації про 

методи та засоби захисту оригінальності власної продукції не тільки 

виробниками, а також усіма дотичними до цього торговельними, державними 

та громадськими структурами у сфері реалізації державної споживчої політики. 

Перелік посилань 
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Асортимент шампунів вітчизняних та іноземних виробників є 

різноманітним, тому оцінка їх якості є актуальною. 

Було досліджено шампуні, що користуються найбільшим попитом у 

споживачів (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Об’єкти дослідження  
№ 

з/п 

Назва шампуню Виробник Об’єм 

фасування, 

мл 

Роздрібна 

ціна, грн 

1 
Gliss kur Million 

Gloss 

Schwarzkopf & Henkel продакшен, 

Німеччина 
400 70 

2 CLEAR ТОВ «Юнілевер Русь», Росія 200 50 

3 SHAMTU 
Schwarzkopf & Henkel продакшен, 

Німеччина 
360 36 

Оцінку якості шампунів проводили за органолептичними та фізико – 

хімічними показниками. 

Спочатку перевіряли якість маркування шампунів. Визначено, що у 

шампуню зразку №1 не вказано нормативний документ за яким цей шампунь 

виготовлений, що є обов’язковим. У шампуню зразку №2 не вказана інформація 

про обов’язкову сертифікацію, та екологічні знаки. У шампуню зразку №3 не 

вказано інформацію щодо нормативного документу по їх виготовленню, 

інформацію щодо сертифікації, запобіжні екологічні знаки. Результати 

дослідження показників якості шампунів наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Результати дослідження якості шампунів за 

органолептичними та фізико – хімічними показниками 
Показник Вимоги ДСТУ 4315:2004 Показники шампунів за зразками 

1 2 3 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна однофазна 

або багатофазна рідина 

без сторонніх домішок. 

Допускається наявність 

перламутру 

Однорідна 

рідина без 

сторонніх 

домішок 

Однорідна 

рідина, без 

сторонніх 

домішок 

Однорідна 

рідина, без 

сторонніх 

домішок 
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Показник Вимоги ДСТУ 4315:2004 Показники шампунів за зразками 

1 2 3 

Колір 

Повинен відповідати 

кольору 

виробу певної назви 

Голубий 

Білий з 

рожевим 

відтінком 

Білий 

Запах 

Повинен відповідати 

запаху виробу певної 

назви 

Приємний 

(запах меду) 

Приємний 

(квітковий) 

Приємний  

(квітковий) 

Піностійкість 0,8–1,0 1,0 1,0 0,9 

Масова частка 

хлоридів, % 
6,0 2,2 1,9 2,6 

рН 3,5—8,5 4,89 6,39 5,08 

 

За органолептичними показниками всі три зразки повністю відповідають 

вимогам ДСТУ 4315:2004. Досліджені наступні фізико-хімічні показники: 

піностійкість, масова частка хлоридів, водневий показник рН. Піностійкість, 

масова частка хлоридів, водневий показник рН усіх трьох зразків відповідає 

вимогам ДСТУ 4315:2004 [2]. Шампуні є безпечними для використання. Для 

оцінки якості шампунів розроблено оцінювальну шкалу в балах. 

Оцінювальна шкала рівня якості шампунів: 

4,5–5,0 «відмінно» – дана продукція відповідає всім вимогам 

нормативних документів за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками. Зразок має найкращу органолептичну якість; 

3,0–4,4 «добре» – продукція має достатньо виражені органолептичні 

показники, відповідає вимогам нормативних документів; 

1,0–3,0 «задовільно» – продукція має задовільні органолептичні 

показники, які відповідають вимогам стандарту. Результати оцінки якості 

наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Оцінка якості шампунів в балах 
Досліджуваний 

показник в балах 

Згідно ДСТУ 

4315:2004 

Gliss Kur CLEAR SHAMTU 

Зовнішній вигляд 5 5 5 5 

Колір 5 4 4 5 

Запах 5 3 4 4 

Піностійкість 5 5 5 5 

Масова частка 

хлоридів, % 
5 5 5 5 

рН 5 5 5 5 

Середнє 5 4,5 4,2 4,7 

 

З метою наочного сприйняття отриманих результатів проводимо графічне 

опрацювання.  

Профілограми оцінювання зразків шампунів наведено на рисунках 1–3. 
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Рисунок 1 – Профілограма оцінювання зразка № 1 Gliss kur Million Gloss 

(виробник Schwarzkopf & Henkel) 

 
Рисунок 2 – Профілограма оцінювання зразка № 2 CLEAR (виробник 

ТОВ «Юнілевер Русь») 

 
Рисунок 3 – Профілограма оцінювання зразка № 3 SHAMTU (виробник 

Schwarzkopf & Henkel) 

Таким чином, фізико-хімічні показники досліджуваних шампунів 

відповідають вимогам ДСТУ, органолептичні показники мають відхилення від 

еталону.  
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Курс обраний Україною на євроінтеграцію зобов’язав проводити реформи 

в різних галузях суспільства, які були визначені у Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» [1]. Впровадження в Україні європейських стандартів життя 
та вихід України на провідні позиції у світі за пріоритетними векторами 
євроінтеграції є основною метою Стратегії. Особлива увага приділяється 
безпечності харчових продуктів та промислових товарів, що впливають на 
життя та здоров’я споживачів.  

Глобалізація ринку товарів призвела до виокремлення так званого ринку 
товарів повсякденного попиту FMCG (від англ. – Fast Moving Consumer Goods). 

Перш за все, слід зазначити, що до цієї групи належать харчові продукти, 
напої, товари побутової хімії, особистої гігієни, сміттєві пакети, лампочки, 
косметика, тютюнові вироби та інші товари, основною ознакою яких є відносно 
низька вартість, швидкий продаж і регулярний попит [2]. Проте з огляду на 
регулярне щоденне і масове вживання до товарів ринку FMCG, особливо до 
харчових продуктів ставляться специфічні вимоги. Тому існує потреба у 
забезпеченні якості такої продукції та її безпечності для споживачів щоденно, 
що робить важливим пошук критеріїв оцінювання якості і безпечності та 
виявлення фальсифікації товарів цієї групи. 

Центром уваги компаній-виробників FMCG товарів є якість та 
безпечність продукції для споживачів, тому вони інвестують у технології, які 
забезпечать 100% споживчих потреб. Зрозуміло, що тільки за відповідності 
продукції європейським вимогам у вітчизняних товарів, зокрема продуктів 
харчування зростатиме конкурентоспроможність та з’явиться можливість 
експорту.  

Міжнародне законодавство приділяє значну увагу якості та безпечності 
харчових продуктів FMCG – ринку. Успішне проходження аудитів та 
міжнародної сертифікації (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS) є гарантією того, 
що FMCG – товари українського виробництва відповідали міжнародним 
стандартам якості та безпечності. Подальша реалізація продукції на ринку ЄС 
не можлива без наявності даної сертифікації. 

Наприклад, відома світова компанії Unilever, поняття якість та 
безпечність продукції пов’язують із якістю та безпечністю виробничих 
процесів, які їх забезпечують. Всі 140 позицій Unilever харчових продуктів 
сертифіковані за схемою сертифікації системи безпечності харчових продуктів 
22000 FSSC, глобальної ініціативи з безпечності харчових продуктів (GFSI) [3]. 

Існуючі національні і глобальні системи контролю з безпечності харчових 
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продуктів передбачають вирішення питань забезпечення якості та безпечності 
шляхом інвестування у розробки, валідацію та впровадження інноваційних 
аналітичних рішень. Ці рішення формують потребу в обміні інформації щодо 
рівня безпечності і вимагають забезпечення доступу до відкритих глобальних 
баз даних.  

Інвестування у нові технології відкриває шляхи для створення методів 
швидкого і точного виявлення ризиків щодо безпечності харчових продуктів та 
визначення їх характеристик. 

Міжнародній діалог щодо дій, необхідних для підвищення рівня 
безпечності харчових продуктів пройшов у 2019 році на Першій Міжнародній 
конференції на ФАО/ВОЗ/АС у Адіс-Абебі та на Міжнародному форумі 
ВОЗ/ФАО/СОТ у Женеві. 

Перспективними напрямами гарантування безпечності харчових 
продуктів, визначеними на Першій Міжнародній конференції на ФАО/ВОЗ/АС 
у Адіс-Абебі стали [4]: 

а) застосування технологій експрес-контролю, а саме:  
1) ефективні експрес-методи ідентифікації та виявлення умисної 

фальсифікації продукції за допомогою компактних портативних приладів; 
2) нецільовий скринінг методом мас-спектрометрії; 
3) глобальний доступ до даних повногеномного секвенування; 
4) використання нанотехнологій; 

б) застосування споживчих приладів та технологій:  
1) тестувальні портативні аналізатори (SMART, Nima, ScIO) з метою 

підвищення якості скринінгу харчових продуктів; 
2) системи відеоконтролю виробничого процесу; 
3) портативні лабораторії; 

в) інноваційні впровадження: 
1) метагеноміка; 
2) біоінформатика та аналіз даних 

Зазначені напрями допоможуть державним організаціям визначити 
найбільші ризики з безпечності харчових продуктів, визначити пріоритетні 
шляхи їх подолання.  
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Серед екологічно-орієнтованих технологій виготовлення натуральної 

шкіри перспективним напрямком залишається використання глинистих 

матеріалів на різних технологічних процесах. Попередніми дослідженнями 

встановлено можливість більш ефективного використання сполук хрому під час 

процесу дублення шляхом введення композиції на основі модифікованого 

сполуками алюмінію монтморилоніту для зменшення витрат хромового 

дубителя. Це сприяє вирішенню завдань екологізації виробництва та 

підвищення безпечності натуральних шкір для дитячого взуття [1]. 

Подальші експериментальні дослідження направлені на удосконалення 

процесу дублення голини з послідовною обробкою хромовим дубителем та 

дисперсіями монтморилоніту модифікованими сполуками алюмінію (ММТAl).  

Під час дослідження для процесу дублення за методом асиметричної 

бахроми було відібрано 5 груп по 4 зразки (у 1–4 групах) та 3 зразки (у 5 групі) 

голини козлини. Розмір зразків – 8×15 см. Обробку голини виконували на 

відпрацьованій пікельній рідині (густина – 1,035 г/см
3
, рН – 2,9). Вид матеріалів 

та їх витрати представлені в табл. 1.  

Таблиця 1 – Витрати матеріалів для обробки голини козлини 

Матеріал та витрати  
Спосіб 

1 контроль 2 3 4 5 

Основний сульфат хрому, % Cr2О3  1,5 1,0 0,75 0,5 – 

Алюмокалієві галуни, % Al2О3 – – – – 3,0 

Монтморилоніт, % від маси голини – 2,5 3,5 2,5 3,0 

Алюмокалієві галуни для модифікації ММТ, 

% Al2О3 від маси голини
1
  

– 0,125 0,175 0,25 0,15 

Загальні витрати дубителів, %  1,5 1,125 0,93 0,75 3,85 

Примітка: 1 – в перерахунку на сухий мінерал 

Спосіб обробки 1 вважали контрольним. Дублення для контрольної групи 

проводили за типовою технологією [2]. Застосовували лише основний сульфат 

хрому, витрата – 1,5 % Cr2О3 від маси голини козлини.  

Способи обробок 2, 3, 4, 5 вважали дослідними і виконували поетапно. На 

першому етапі обробки застосовували основний сульфат хрому (спосіб 2–4) та 

алюмокалієві галуни (спосіб 5) з відповідними витратами (табл. 1). Протягом 
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60 хв ретельно перемішували. На другому етапі дублення до розчину додавали 

алюміній-модифіковану дисперсію монтморилоніту ММТAl-5 із витратою для 

модифікації монтморилоніту 5,0% алюмокалієвих галунів в перерахунку на 

Al2О3 від маси сухого мінералу (спосіб 2, 3) та ММТAl-10 (спосіб 4, 5) з 

відповідною витратою для модифікації монтморилоніту 10,0 % алюмокалієвих 

галунів в перерахунку на Al2О3 від маси сухого мінералу (табл. 1).  

Після отримання готових шкір було проведено їх органолептичну оцінку. 

Встановлено, що дослідні зразки (спосіб 2–4) в порівнянні з контрольним 

зразком відрізнялись більшою повнотою, еластичністю та підвищеною 

м’якістю. Для 5 способу обробки характерним була наявність жорсткої лицьової 

поверхні та меншої повноти порівняно із контролем.  

Крім того, була проведена оцінка фізико-механічних показників 

натуральної шкіри. За результатами випробувань (табл. 2) шкіри контрольної і 

дослідних груп відповідали вимогам ДСТУ 2726-94 «Шкіра для верху взуття. 

Технічні умови».  

Таблиця 2 – Фізико-механічні випробування натуральних шкір 

Показник 
Спосіб обробки Вимоги 

стандарту 1 2 3 4 5 

Межа міцності при розтягуванні, ×9,8 

МПа 
2,85 2,95 3,11 2,92 1,98 ≥1,4 

Відносне видовження, %       

- при навантаженні 9,8 МПа 70,7 56,7 72,7 62,5 16,0 ≥15-35 

- при розриві 114,8 98,0 123,3 108,3 61,0 – 

- залишкове 24,8 18,7 27,8 24,8 28,3 – 

- пружне 89,8 79,3 98,4 84,8 32,7 – 

Аналізуючи дані в табл. 2, можна сказати, що рівень межі міцності у 

дослідних групах 2–4 більший в порівнянні з контролем. Хоча у 5 групі цей 

показник нижчий, але він відповідає вимогам стандарту. 

Застосування алюміній-модифікованої дисперсії монтморилоніту під час 

процесу дублення впливає на зменшення відносного видовження при 

навантаженні 9,8 МПа та при розриві для дослідних зразків (крім 3 групи) 

порівняно з контролем. Серед всіх дослідних зразків лише для 2 групи характерне 

зменшення показника залишкового видовження і пружного (також для 4, 5 

способу обробки). Аналіз отриманих даних вказує, що зразки отримані за 2 

способом обробки, мають найбільш оптимальні значення фізико-механічних 

показників. Тому подальше використання таких шкір для виготовлення дитячого 

взуття буде забезпечувати хорошу формостійкість та формозбереженість. 
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Currently, the main requirement for ensuring the safety and quality of 

fermented milk products in food production throughout the entire technological chain 

is the implementation of the international standard ISO (ISO) 22000: 2005, which 

contains the principles of HACCP (HACCP – Hazards analysis and critical control 

points) and exercising control from the acceptance of raw materials to the consumer. 

According to the principles of HACCP, in food production at all stages, the selection 

of critical control points (CCP) is justified, in which risks may arise that are 

associated with a product safety hazard to consumer health [1].  

Milk production in Kazakhstan is well established and has large volumes. 

Pavlodar region is the leader in the production of yogurt, soured or fermented cream 

and milk and other dairy products, including koumiss and shubat (31.7 thousand tons, 

plus 1.8% by 2015). The region’s share of Kazakhstan increased from 15.5% to 

16.6%. Such enterprises as, for example, JSC “SҮT”, LLP “PavlodarMoloko”, LLP 

“Molkom-Pavlodar” work in the region. 

In second place is the SKO (26.1 thousand tons, minus 8.4%). Among the 

manufacturers of the region’s industry, for example, Foodmaster-Shymkent and ice 

cream producer LLP Balmuzdak. 

Almaty region closes the top three (22.7 thousand tons, plus 3.2%) [2].  

The requirement to implement and maintain procedures based on the HACCP 

principles in the process of production (manufacturing) of food products was 
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introduced in 2013 in the Technical Regulation of the Customs Union TR CU 

021/2011 «On Food safety» dated November 9, 2011 .for all food manufacturers in 

the territory of the Customs Union, therefore, Kazakhstan goods that do not comply 

with HACCP standards will not be able to enter the markets of the Customs Union 

and foreign countries. 

According to the Kapital.kz Business Information Center, Kazakhstani food 

manufacturers are calling for the active implementation of the HACCP standard. 

Today, only 5% of food workers in the Republic of Kazakhstan are certified 

according to standards built on the principles of HACCP, while in Belarus, for 

example, 75% of processing enterprises have already switched to new standards. This 

was announced on April 14, 2016 during a press conference as part of the IFC Food 

Safety Forum by the head of the Committee for the Protection of Consumer Rights of 

the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Aliakpar 

Matishev [3]. 

Among the first companies in Kazakhstan that introduced HACCP in the 

production of food products is the TNK Agrofirm group of companies. Since 2009, 

AyBat LLP and Urozhai LLP have been certified and operate according to the ISO: 

22000 food safety management system. 

FoodMaster is the first Kazakhstan food company that in 2001 began to 

implement ISO quality management system and received a certificate in 2004. 

Since 2004, FoodMaster has been part of the International Lactalis Group 

(France), a leader in the production of high-quality dairy products in the world, 

uniting more than 200 enterprises in different countries of the world. 

Since 2010, the company has introduced the international food safety system - 

HACCP. The principles embodied in the HACCP system significantly reduce the 

risks of a hazard to human life and health. HACCP allows us to anticipate risks in 

food production and, thus, provides consumers with guarantees of product safety [4]. 

To assess the risks, a table (1) was compiled with a brief description of each 

potentially dangerous factor of the main stages of the process, protective measures, 

and the probability of the hazard and the severity of the consequences developed by 

Food-Master LLP for dairy products. 

Table 1– Characterization of potential hazards for fermented dairy products  

№ Potential hazards 

(hazard type) 

Protective 

measures 

Probability 

of the 

hazard 

Severity of 

the 

consequences 

Accounting 

needs for 

determining 

CCP 

Milk intake 

1 1. The presence 

of vegetative 

pathogens (M) 

2. The presence 

of pathogens of 

1. Documentation 

control 

2. Thorough 

cleaning and 

disinfection of 

2
1
 2

2
 Yes 
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№ Potential hazards 

(hazard type) 

Protective 

measures 

Probability 

of the 

hazard 

Severity of 

the 

consequences 

Accounting 

needs for 

determining 

CCP 

infectious 

diseases (M) 

3. The presence 

of toxic 

elements (Ch) 

equipment 

3.Product quality 

control 

Milk pasteurization 

2 1. Insufficient 

pasteurization of 

milk (equipment 

breakdown) (M) 

2. Elements of 

detergents (low-

quality washing)  

(Ch) 

1. Equipment 

setup, SI 

calibration 

 

2. Thorough 

cleaning and 

disinfection of 

equipment 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 

Yes  

 

 

 

 

 

Yes 

 Souring 

3 1.Increased Str. 

Termophilus in 

fermentation 

(non-compliance 

with 

fermentation 

instructions) 

2.Escherichia 

coli, S. aureus 

(contaminated 

equipment) (M) 

1.Setting the 

required 

temperature and 

additional aging of 

the sourdough 

 

 

2.Thorough 

washing and 

disinfection 

3 2 Yes 

Milk fermentation 

4 1.Increased Str. 

Termophilus in 

fermentation 

(non-compliance 

with 

fermentation 

guide) 

2.Escherichia 

coli, S. aureus 

(contaminated 

equipment) (M) 

1. Temperature 

control 

 

 

 

 

 

2.Microbiological 

control 

2 2 Yes 
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№ Potential hazards 

(hazard type) 

Protective 

measures 

Probability 

of the 

hazard 

Severity of 

the 

consequences 

Accounting 

needs for 

determining 

CCP 

Cooling 

5 1. The presence 

of vegetative 

pathogens (M) 

2. The presence 

of pathogens of 

infectious 

diseases (M) 

1. Compliance 

with the cooling 

process 

2. Thorough 

cleaning and 

disinfection of 

equipment 

2 2 Yes 

Packaging 

6 Foreign metal 

impurities (Ph) 

Using a metal 

detector 

2 2 Yes 

Keeping and transportation 

7 Packaging 

integrity 

violation (Ph) 

Acidity increase 

(high 

temperature) (M) 

Adherence to 

production 

methods 

2 2 Yes 

 

1 – Probability of the hazard: 1 – practically equal to zero; 2 – insignificant; 3 – 

significant; 4 –high. 

2 – Severity of the consequences: 1 – mild ailment; 2 – moderate disease; 3 – a 

critical degree of damage to health; 4 – a critical degree is fatal 

 

As a member country of the Customs Union, the Republic of Kazakhstan 

supports the HACCP system. A certificate in this system for food enterprises might 

be gotten at the Astana-Test certification center (Astana, Kazakhstan). 
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Органічна продукція – це продукція : 

а) отримана при повній відмові від отрутохімікатів та мінеральних 

добрив, антибіотиків та ГМО; 

б) вироблена з використанням речовин і процесів лише природнього 

походження, а також дбайливих та правильних методів переробки; 

в) отримана в результаті лише сертифікованого виробництва, що 

передбачає відповідність всіх виробничих процесів до детально прописаних 

постанов про органічне виробництво Європейського Союзу. 

Споживачі обирають органічну продукцію за високу харчову цінність, 

безпечність для здоров’я: вона не містить гормонів, ГМО, антибіотиків та 

консервантів. 

Розпізнати органічний продукт дуже просто: 

а) він має особливе маркування; 

б) органічний продукт супроводжується відповідним сертифікатом, який 

підтверджується щороку. 

В Україні існує нормативна база, що регулює виробництво органічної 

продукції і її маркування – ЗУ «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [1, 2]. Але 

в ній йдеться про те, що підприємець/компанія, що випускає органічну 

продукцію, зобов’язана протягом 6 місяців (!) привести свою діяльність згідно 

із Законом. В результаті багато виробників використовують слова «органічний» 

або «organic» в назві своїх продуктів, хоча ніякого відношення до органічного 

способу виробництва не мають. 

Органічні продукти в Україні сертифікуються єдиною організацією, 

«Органік стандарт», яка керується нормами ЄС. На такій продукції – 

маркування ЄС «зелений лист» з кодом UA-BIO-609. 

Не існує міжнародних правил виробництва органічної продукції. Кожна 
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країна або об’єднання країн, таке як ЄС, має свої правила, яким повинна 

відповідати продукція, щоб отримати сертифікат і називатися органічною. Хоча 

багато в чому вони схожі і збігаються на 90–95 %. 

Основою виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури є: 

а) відповідне планування і організація біологічних процесів, які 

базуються на екосистемах з використанням їх внутрішніх природних ресурсів, 

із застосуванням методів, які забезпечують використання живих організмів і 

механічних методів виробництва, виробництва органічної продукції 

аквакультури на засадах раціонального використання водних біоресурсів, 

заборони застосування генетично модифікованих організмів, похідних 

генетично модифікованих організмів або продуктів, вироблених генетично 

модифікованими організмами, за винятком ветеринарних медичних продуктів, 

та за результатами оцінки ризику, а також у разі потреби здійснення 

запобіжних і профілактичних заходів, обмеження застосування вхідних 

продуктів; 

б) зведення до мінімуму використання ресурсів, що не відновлюються, і 

продуктів несільськогосподарського походження; 

в) урахування місцевого або регіонального екологічного балансу під час 

вибору продукції для виробництва; 

г) підтримання у здоровому стані об’єктів аквакультури шляхом 

стимулювання природного імунного захисту, а також вибір відповідних кормів 

і методів господарювання; 

д) підтримання біологічного розмаїття природних водних екосистем, 

забезпечення функціонування у належному стані навколишніх водних і 

суходільних екосистем. 

Органічними є лише ті продукти, які пройшли жорсткий контроль та 

процес відповідної сертифікації, відповідаючи суворим критеріям: жодних 

пестицидів, гормонів, токсинів, ГМО; лише органічні корми, природні умови 

утримання. Оскільки джерела харчування та ареал природного проживання 

дикої риби повністю неконтрольовані, такі морепродукти не можуть вважатись 

органічними. 

Що стосується риби та всієї продукції аквакультури з маркуванням 

«органік», нині виникла складна дилема. Представники Національної ради з 

органічної сертифікації вважають, що морепродукти дикої природи не можуть 

бути сертифіковані за органічними стандартами у результаті небезпеки 

забруднення такими токсинами, як наприклад ртуть чи діоксин. Проте, на жаль, 

зараз розглядаються стандарти для рибних господарств, що на порядок нижчі за 

подібні для органічного тваринництва, тому також не виключається 

потрапляння подібних токсинів до рибних продуктів Основним джерелом 

суперечок з цього приводу є рибне борошно та риб’ячий жир дикої 

аквакультури, які використовують для годівлі риби на розведенні [3–6].  

Стандарти ЄС визначають норми виробництва продукції аквакультури, 
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хоча і тут все ще є певні недопрацювання. Наприклад, європейські стандарти не 

забороняють повного виключення неорганічної дикої риби у годівлі органічної 

аквакультури, натомість лише обмежують її кількість до мінімальних розмірів. 

Крім того, тут немає і суворих критеріїв для мінімізації забруднення рибного 

господарства. Також дозволено виробництво органічної продукції й у 

відкритому океані, незважаючи на можливість екологічних проблем, 

пов’язаних з цим типом виробництва. Більшість видів риб вимагає багатої на 

білок дієти, яку забезпечують завдяки рибному борошну та олії; їх, як правило, 

виробляють з дикої риби. Один же з ключових принципів органічного 

сільського господарства передбачає вирощування тварин на повністю 

органічній дієті, насамперед тому, що життя диких риб не можна 

контролювати. 

Таким чином, необхідно звернути увагу на: 

а) використання неорганічної аквакультури як корму в органічних 

господарствах повинно бути заборонено – не можна нехтувати головні 

принципи органічного виробництва, аби зробити виготовлення морепродуктів 

більш зручним; 

б) необхідно встановити чіткі стандарти для забезпечення якості води та 

охорони водних ресурсів; 

в) океанічна аквакультура повинна бути заборонена в органічній 

сертифікації; 

г) будь-яке, навіть екстрене, використання антибіотиків та синтетичних 

ліків недопустиме в органічному виробництві.  

Чи будуть споживачі їсти 100% сертифіковані органічні морепродукти, 

залежить від добросовісності виробників, органів сертифікації та органів влади, 

які мають належним чином контролювати виробництво аквакультури. Для 

українців, які ще не мають власних законодавчо встановлених норм 

органічного виробництва, зокрема й аквакультури, є чудовий шанс добре 

попрацювати, проаналізувавши найкращий світовий досвід та виключивши 

типові помилки, розробити власні високі стандарти органічного виробництва. 

Адже ми, українці, заслуговуємо лише на найкраще! 
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Одним із головних завдань сьогодення є вдосконалення української 

стратегії і тактики вирішення однієї з найгостріших у сучасному світі 

проблем – контрафакції і піратства; реалізація реформи захисту інтелектуальної 

власності і системи заходів протидії виготовленню і поширенню підробок; 

формування цивілізованого українського товарного ринку і сприятливого 

інвестиційного клімату в країні [1]. 

В Україні легальні обсяги споживання нафтопродуктів становлять 

близько 8 млн тонн на рік. Ще близько 2 млн тонн – це сектор контрафакту, 

який виробляється незаконно та з якого не платяться податки. Отже, можемо 

оцінити тіньовий ринок пального в Україні у 20% [2]. Нафтогазова асоціація 

України (далі по тексту – НАУ) наприкінці 2018 року оприлюднила дані згідно 

яких за рік в країні було продано до 1,2 млн тонн пального поза межами 

легальних АЗС. Тобто в «тіні» знаходилося від 30 до 50% роздрібного ринку, 

залежно від регіону і виду продукції. Нинішнього 2019 року, за прогнозами 

НАУ, цей показник сягне 1,5 млн тонн. У грудні 2018 року НАУ і Державна 

фіскальна служба України (далі по тексту – ДФС України) підписали 

меморандум, націлений на боротьбу з тіньовим сегментом ринку 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27780102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29778059
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нафтопродуктів. Одним з аспектів цього документа є оперативне інформування 

суспільства та органів влади, центральних і місцевих, про нелегальну торгівлю 

продуктами нафтопереробки. За допомогою громадських активістів було 

створено інтерактивну карту виявлених місць торгівлі бензином, дизельним 

пальним та «автогазом» з ознаками порушення законодавства.  

Що являє собою нелегальний ринок нафтопродуктів? Окрім роботи 

незаконних АЗС, це також контрафактні продажі та нелегальне виробництво 

пального; використання пального за схемами мінімізації оподаткування; так 

звані скруточні схеми, що живляться за рахунок інших галузей економіки – 

шляхом отримання фіктивних документів на частину пального, що нібито 

спожито підприємством, а насправді такого, яке потім продається в роздрібній 

мережі. За оцінками експертів НАУ, фактична кількість нелегальних об’єктів на 

сьогодні становить щонайменше 1500, а обсяг отримуваних на них тіньових 

прибутків – понад 80 млн дол. США на рік. Наразі НАУ об’єднує 80% 

імпортерів нафтопродуктів і майже 45% тих, хто займається роздрібною 

торгівлею пальним в Україні. Питання нелегальних АЗС гостре не лише з точки 

зору несплати податків або якихось тіньових схем, воно стосується кожного 

українця. По-перше, контрафактне пальне призводить до пошкодження 

автомобілів, бо не витримується більшість технічних умов. По-друге, ці АЗС 

працюють без дозвільних документів на експлуатацію об’єктів підвищеної 

небезпеки – немає жодних засобів пожежогасіння, а навколо – «зони 

відчуження», яка має бути згідно з санітарними нормами. 

Тіньовий ринок нафтопродуктів живиться за рахунок внутрішнього 

контрафакту, перш за все газового конденсату внутрішнього видобутку. Адже 

сьогодні немає чіткого урахування, скільки конденсату та із скількох 

свердловин надходить і яким чином переробляється. А тому щоб 

унеможливити нелегальний обіг нафтопродуктів, Нафтогазова асоціація 

запропонувала комплексні рішення, які підтримав парламент та президент. 

Законом України № 2628 були внесені зміни до Податкового кодексу, які 

передбачають ліцензування усіх учасників ринку – виробників, нафтобази, 

оптові та роздрібні мережі. Кожен з них має отримати окрему ліцензію, стати 

публічною компанією, відомості про яку мають міститися у відкритому реєстрі 

на сайті ДФС України. Ліцензування заплановане з 1 липня 2019 року. 

Також проводиться модернізація існуючої системи електронного 

адміністрування реалізації пального. Облік усіх обсягів нафтопродуктів 

максимально наближається до місць їх фактичного знаходження, 

запроваджується контроль переміщення пального в транспортних засобах і 

відслідковування фактичних залишків пального на всіх акцизних складах 

України. Безпосередньо на акцизних складах вводиться обов’язкове 

використання засобів вимірювальної техніки – ультразвукові електронні 

витратоміри та рівнеміри. Вони дозволять ДФС України щоденно отримувати в 

електронному вигляді інформацію про те, який обіг пального від імпортера або 

https://perevirazs.info/
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виробника по всіх ланцюжках до кінцевого споживача рухається по країні 

кожного дня [3]. 

Окрім запровадження ліцензування виробництва, зберігання, оптової та 

роздрібної торгівлі паливом; запуску нової версії СЕАРП – системи 

електронного адміністрування реалізації палива; запуску нової системи 

контролю за фактичним обігом і залишками палива на акцизних складах з 

використанням спеціального обладнання, посилюється відповідальність за 

нелегальні операції з паливом. Той, хто не встигне навести лад із документами, 

заплатить чималі штрафи. Карати порушників почнуть з 1 січня 2020 року [4]. 

У липні 2018 року представники НАУ прийняли участь у першому 

засіданні міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до 

скраплених газі», яка була створена відповідно до наказу Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості від 12 березня 2018 року №159. 

Технічний регламент складатиметься з двох частин: перша частина 

регулюватиме технічні умови для палив автомобільних газів нафтових 

скраплених, а друга – для газів вуглеводневих скраплених паливних для 

комунально-побутового споживання. Газ вуглеводневий скраплений паливний 

для комунально-побутового споживання не можна застосовувати для заправки 

автомобільного транспорту. По-перше: ці два види скраплених газів 

відрізняються за хімічним складом, адже загальний вміст сірки для автогаза 

складає 50 ppm, а для газу комунально-побутового прийнятна норма складає 

130 ppm. По-друге: газ комунально-побутового призначення реалізується без 

сплати акцизу, тому коштує набагато дешевше, за автомобільний. Тож без 

чіткого регламенту в операторів ринку створюється велика спокуса реалізувати 

побутовий скраплений газ замість автомобільного, що не тільки створює 

загрозу для двигуна машини й навколишнього середовища, та ще й руйнує 

чесну конкуренцію на ринку нафтопродуктів. 

У НАУ повністю підтримують прийняття нових стандартів для газів 

вуглеводневих скраплених паливних для комунально-побутового споживання. 

Адже чітка стандартизація процедур і правил – один з ефективних заходів, 

спрямованих на боротьбу з контрафактом. А після вступу в силу з 1 січня 2018 

року, нового ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий 

скраплений», розробка технічного регламентна для скрапленого газу 

комунально-побутового призначення – цілком логічний крок, спрямований на 

забезпечення споживачів паливом більш високого екологічного класу та 

створення сприятливих умов для розвитку конкуренції на ринку 

нафтопродуктів [5]. 

Український науково-дослідний і освітній центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості подовжив дію старого стандарту зрідженого газу 

ДСТУ 27578-87 «Гази вуглеводневі зріджені для автомобільного транспорту» 

до 1 січня 2019 р. Введення ДСТУ EN 589:2017 з 1 лютого 2018 р. висувало 
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більш жорсткі вимоги до якості LPG і гармонізувало українські нормативи з 

європейськими. «Європейський» стандарт визначає межу допустимого 

октанового числа, вмісту сірки та води, а також висуває додаткові вимоги до 

пунктів зберігання газу, приладів обліку, контролю і наявних акредитованих 

лабораторій. Введення нового ДСТУ EN 589:2017 для зрідженого газу дозволяє 

знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу, захищає права споживача і 

сприяє боротьбі з контра фактом [6]. 

В українському законодавстві було відсутнє поняття «контрабанда 

пального». «Контрабанда товарів, згідно з Переліком, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №448, в Енергетичній митниці 

ДФС відсутня». При цьому найлегший та найприбутковіший (з точки зору 

обсягів) шлях постачання контрафактного пального – морські кордони Чорного 

та Азовського морів. Але зупинити цей потік Енергетичній митниці також було 

важко. Значним кроком в упорядкуванні термінології на ринку в тому числі 

пального є прийняття Закону України № 202-IX «Про внесення змін у Митний 

кодекс України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні 

товарів через митний кордон України». Закон України розширює перелік 

об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється 

при переміщенні товарів через митний кордон України і дає визначення 

термінам «контрафактні товари», «піратські товари», «товари, підозрювані в 

порушенні права інтелектуальної власності» [7]. 

Таким чином, Україна послідовно здійснює протидію зловживанням при 

ввезенні нафтопродуктів на територію України, коли бензин та дизпальне 

везуть під виглядом авіагасу, не сплачуючи потрібний акциз; забезпечує 

виявлення контрафактної продукції; виявляє зловживання щодо мінімізації при 

сплаті податків та використання нетипового експорту компаніями, які мають 

значний потік обігу грошових коштів, тощо. Всі ці заходи, а також 

підкріплення їх низкою нормативно-правових та нормативних документів 

забезпечить просування ринку пального до цивілізованих правил та норм.  
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Современную семью нельзя представить без использования сложной 

бытовой техники. На рынок активно выходят новые виды изделий, 

классические товары приобретают набор улучшенных потребительских 

свойств, совершенствуются технологии их производства. Одновременно растет 

спрос на бытовую технику, расширяется торговая сеть. Этот естественный 

процесс не вызывает удивления ни у потребителей, ни у работников торгового 

звена.  

Вместе с тем, исследования рынка и сферы услуг показывают, что 

существенно растет и число обращений покупателей с проблемами, 

вызванными качеством и безопасностью бытовой техники. Анализируя 

сложившуюся ситуацию, следует разобраться в причинах снижения качества 

товаров данной группы. На наш взгляд, имеется несколько весомых 

объяснений. Рынок сложной бытовой техники Республики Беларусь любого 

потребителя порадует разнообразием модельных рядов, широким выбором 

ассортимента и ценового диапазона. Наметилась тенденция снижения доли 

товаров белорусского производства с заведомо стабильно высоким качеством и 

безопасностью. Наплыв сложной бытовой техники китайского производства 



Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та послуг 

 266 

является основной причиной низкого качества сложной бытовой техники. 

Покупателей такие товары привлекают дешевизной, обилием марок мировых 

брендов. Однако они имеют лишь внешнее сходство с брендом, изделия 

зачастую характеризуется сомнительным качеством, создающим проблемы для 

пользователей, так как в Китае процветает индустрия подделок.  

Еще одной проблемой стало появление многочисленных фирм как для 

производства бытовой техники, так и для ее реализации. С одной стороны, они 

помогают удовлетворить растущий спрос, а с другой – снижают качество 

товаров и уровень сервисного обслуживания. Работники этих фирм, как 

правило представляющие сферу частного бизнеса и предпринимательства, не 

всегда имеют достаточный опыт, знания, квалификацию, не используют 

передовые технологии, современное оборудование, постоянно экономят на 

вложениях в организацию производства. В результате они изготавливают грубо 

скопированные бренды низкого качества, предлагаемые на рынке по низким 

ценам. Приобретая дешевые товары, покупатели идут на определенный риск, не 

имея гарантии качества и безопасности при их эксплуатации. Ассортимент 

таких предприятий представлен менее сложной и менее материалоемкой 

электротехнической продукцией (электрочайники, электрокипятильники, 

кулеры, термопоты, электрокофемолки, электроутюги и др.). 

Широкое развитие торговли через интернет-магазины не всегда 

характеризуется добросовестностью реализаторов. Имея целью быструю 

продажу товара без качественного сервисного обслуживания, интернет-

магазины также создают дополнительные проблемы для покупателей. 

Приобретая товары через таких посредников, иногда и претензию по качеству 

предъявить просто некому. А качество проданных товаров снижается 

достаточно быстрыми темпами, так как такие фирмы реализуют 

несертифицированные товары, товары «серого» импорта, товары без 

технических паспортов и гарантийных талонов.  

По результатам надзорных мероприятий, проведенных в Беларуси 

органами госнадзора в 2017 году, установлено, что свыше 75% 

электротехнической продукции не соответствует требованиям применимых 

технических регламентов ЕАЭС и стандартов. Поэтому с 1 июля 2018 года в 

Беларуси вступили в силу национальные требования по энергоэффективности 

для бытовой техники и электроники. 

Чтобы защитить белорусский рынок от некачественной продукции, в 

целях создания условий для осознанного выбора потребителями товаров (работ, 

услуг) в Республике Беларусь в 2018 году принят Закон «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» [1]. 

В него вошли изменения и дополнения, учитывающие наработанную 

правоприменительную практику, а также предложения общественных 

объединений потребителей и бизнеса с учетом опыта регулирования 

правоотношений в сфере защиты прав потребителей в законодательстве 
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государств-членов Евразийского экономического союза. Содержание Закона 

преимущественно связано с маркировкой, качеством и безопасностью товаров, 

работ и услуг. Так, в Законе оптимизированы требования к информации о 

товарах (работах, услугах): доведение до потребителя информации о стране 

происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не 

совпадают; доведение информации о классе энергоэффективности товаров 

(холодильников, стиральных и посудомоечных машин и др.).  

Также в Законе закреплен ряд обязанностей продавцов (исполнителей). 

Так, закреплена обязанность продавца предъявить потребителю по его 

требованию документы (их копии), подтверждающие качество и безопасность 

товаров. Раньше такая обязанность напрямую закреплена не была, хотя и 

подразумевалась. К примеру, газовая служба при подключении варочной 

панели требует сертификат соответствия, а продавцы в пакет документов к 

товару его не прикладывали. При безвозмездном устранении недостатков 

товара ремонтной организацией обязателен к заполнению гарантийный талон, 

переданный потребителю одновременно с товаром при его приобретении, а в 

случае его отсутствия оформляется документ, подтверждающий безвозмездное 

устранение недостатков товара в порядке и форме, установленными 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь. Ранее такая обязанность сервисных центров лишь подразумевалась. 

Увеличен срок гарантийного ремонта бытовой техники до 1 месяца, но лишь по 

письменному соглашению с потребителем, а общий срок гарантийного ремонта 

так и остался в 14 дней. В Законе впервые закреплены нормы при реализации 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) по подарочному сертификату.  

Весьма важное нововведение – установление 3-дневного срока на 

проведение проверки качества товара ремонтными или экспертными 

организациями. Ранее проверка качества товаров могла занимать несколько 

месяцев. Установлены последствия для потребителя в случае неявки за 

отремонтированным товаром. Теперь в случае неявки потребителя за товаром 

после проведения проверки качества товара, экспертизы товара или 

безвозмездного устранения недостатков товара продавец (изготовитель, 

поставщик, представитель, ремонтная организация) вправе, в письменной 

форме предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня 

направления такого предупреждения взыскать с потребителя убытки, 

понесенные в связи с хранением товара, за исключением случая, если 

потребитель не мог забрать товар по уважительной причине.  

Введен срок, в течение которого потребитель будет вправе предъявить 

требования по замене недоброкачественного технически сложного или 

дорогостоящего товара качественным, по расторжению договора купли-

продажи и уплате денег. Он равняется 30 дням со дня передачи товара 

продавцом потребителю. По истечении указанного срока такие требования 

могут быть предъявлены потребителем в случае обнаружения в товаре 
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существенного недостатка или нарушения предусмотренных сроков 

безвозмездного устранения недостатков товар 

Для большей части продукции и услуг требуется получение 

разрешительных документов, реализация товаров и услуг в этих случаях без 

сертификатов строго запрещена. Поэтому важно своевременно пройти 

процедуру сертификации бытовой техники и получить подтверждающий 

документ. Для этого каждому производителю (импортеру) важно знать об 

услугах и товарах, подлежащих обязательной сертификации в Республике 

Беларусь. Сложная бытовая техника, изготавливаемая в Республике Беларусь и 

реализуемая на белорусском рынке, должна соответствовать требованиям 

технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов 

Республики Беларусь, технических нормативов или условий производителя, 

установленных в договоре на поставку товаров, требованиям ГОСТ, СТБ, ТУ. 

Бытовые электроприборы с 2016 года подлежит обязательной сертификации в 

рамках Таможенного союза. Применение ряда указанных мер в Республике 

Беларусь позволит обеспечить гарантии потребителям при покупке и 

пользовании сложной бытовой техникой. 
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Сьогодні на ринку представлено широкий асортимент швейної фурнітури, 

зокрема застібок-блискавок, яка виготовляється із різноманітних матеріалів, 

має різні конструктивні особливості, тому виникає необхідність у вивченні 

асортименту та особливостей класифікації. Організація класифікаційної роботи 
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у різних сферах діяльності, зокрема у митних органах, навчальному процесі, в 

торгівлі буде мати деякі зміни і тому аналіз та розробка підходів до 

класифікації застібок-блискавок – актуальна проблема. 

Відомо, що класифікація – система розподілення об’єктів (процесів, 

явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак [1].  

Застібка-блискавка – це застібка з двох текстильних стрічок, на яких 

закріплено металеві чи пластмасові лапки, що з’єднуються між собою під час 

просування замка [2]. Застібка-блискавка складається з двох бортових стрічок з 

металевими або пластмасовими ланками, обмежувачів ходу та замка, рис. 1. 

Сталеві деталі застібки-блискавки обов’язково захищені антикорозійним 

покриттям. 

 
Рисунок 1 – Структура застібки-блискавки: 

1, 8 – вільні кінці тасьми;  

2, 7 – обмежувачі;  

3 – бігунок (слайдер);  

4 – брелок (пулер);  

5 – тасьма;  

6 – ширина застібки;  

9 – ширина тасьми;  

10 – штифт; 

11 – роз’ємний обмежувач з гніздом; 

12 – ущільнювальна стрічка 

Текстильні застібки складаються з двох міцних стрічок, лицева поверхня 

однієї з яких покрита петлями з поліамідних монониток, а лицева сторона 

іншої – петлями з монониток з бічним розрізом, тобто з гачками. При з’єднанні 

двох стрічок гачки входять в петлі і виникає швидке та міцне зчеплення. 

Роз’єднання стрічок потребує значного зусилля. Враховуючи особливості 

стандартної, навчальної та торговельної класифікацій застібок-блискавок, 

пропонуємо узагальнену їх класифікацію (рис. 2). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reissverschluss_Teile_2_fcm.jpg
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застібка-блискавка 

за призначенням 

- для швейних виробів 

- для трикотажних виробів 

- для шкіргалантерейних виробів 

- для взуття 

за способом 

виготовлення 
- спіральна ткана 

- спіральна пришивна 

- лита (тракторна) 

за видом нижнього 

обмежувача 

- з нероз’ємним обмежувачем 

- з роз’ємним обмежувачем 

за конструкцією 

- нероз’ємна з одним замком  

стандартна 

- нероз’ємна з двома замками:  

О-вид, Х-вид, R-вид 

- роз’ємна  з одним замком, з двома 

замками 

за видом готового 

виробу 

- рулонна 

- мірна 

за конструкцією 

замка 

- з механічним фіксатором 

- з автоматичним фіксатором 

- без фіксатора 

 
Рисунок 2 – Класифікація застібок-блискавок 

Спіральні застібки-блискавки виготовляють зі згорнутого у спіраль 

синтетичного волокна, яке намотано на тасьму або пришита до неї. Волокно 

формується таким чином, що утворюються виступи, які зчіпляються з такими ж 

виступи з протилежного боку. 

Лита або тракторна застібка за формою нагадує гусеницю трактора. На 

відміну від спіральної застібки, вона складається з окремих пластмасових 

зубців, що кріпляться на тасьмі. Зубці частіше за все мають форму «грибка» з 

канавкою, що забезпечує надійне зачеплення. Ця застібка-блискавка 

зносостійка й застосовується переважно на верхньому одязі. 

Широко використовується і металева застібка-застібка. Зовні схожа на 

тракторну, але зубці зроблені зі сплавів металу – зазвичай з латуні або нікелю. 

У металевих застібок-блискавок зубці переважно асиметричної форми – кожен 

зубець має виступ з одного боку і поглиблення з іншого.  

Використовуються «приховані» застібки-блискавки, де зубці закриває 

тасьма, тому їх практично не видно.  

Складнішу конструкцію мають застібки-блискавки для герметичного 

з’єднання. Вони використовуються, наприклад, у водонепроникних і захисних 

костюмах.  
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Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі 

по тексту – УКТЗЕД) є товарною номенклатурою Митного тарифу, 

затвердженого Законом України «Про Митний тариф України», що 

використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі, 

здійснення митного оформлення товарів. 

Проаналізувавши усі розділи, можемо зробити висновок, що застібки-

блискавки з текстильних матеріалів відносяться до розділу ХХ «Різні 

промислові товари», групи 96 «Різні готові вироби», товарної позиції 9607 

«Застiбки-блискавки та їх частини» [3]. 

Структура товарної позиції 9607 наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 – Структура товарної позиції 9607 згідно з УКТЗЕД  
Код товару Характеристика 

9607 

 

9607 11 00 00 

9607 19 00 00 

9607 20 

9607 20 10 00 

 

9607 20 90 00 

Застiбки-блискавки та їх частини:  

- застiбки-блискавки: 

- - із зубчиками з недорогоцiнних металів 

- - інші 

- частини: 

- - з недорогоцiнних металiв (у тому числi стрiчки із зубчиками з 

недорогоцiнних металiв) 

- - iншi 

До цієї товарної позиції включаються: застiбки-блискавки будь-якого 

розмiру i призначенi для будь-яких цiлей (для одягу, взуття, дорожнiх товарiв i 

т.д.). 

В результаті аналізу товарної позиції 9607, можна зробити висновок, що 

основними класифікаційними ознаками застібок-блискавок за УКТЗЕД є назва 

товару та їх вихідний матеріал. 

Кількість класифікаційних ознак необмежена. Варто зауважити те, що 

беручи до уваги реальну невичерпність змісту критеріїв для оцінювання, будь-

який перелік критеріїв для визначення класифікаційної позиції лише тоді є 

повністю достатнім, якщо він описує ієрархію поставлених цілей щодо їх 

використання і дає можливість обґрунтувати загальні методи дослідження. 

Поєднання усіх класифікаційних ознак в єдину систему, враховуючи 

споживні властивості і особливості сучасного асортименту застібок-блискавок, 

залишається практично не вирішеним. 
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В процесі становлення та розвитку наукових досліджень як в Україні так і 

за її межами, в ракурсі проблем безпечності харчових продуктів було визначено 

широке коло питань відповідно до особливостей конкретних груп товарів та 

визначено теоретико-методологічні підходи у вирішенні цього складного 

питання [1–4]. Сучасні роботи провідних діячів науки за визначеною 

проблематикою відображають результати глибоких наукових досліджень, проте 

питання щодо функціонального призначення програм попередніх заходів у 

структурі системи управляння безпечністю на основі принципів НАССР 

потребує більш детального аналізу. Звідси, актуальності набуває проведення 

дослідження щодо визначення та конкретизації комплексу попередніх заходів 

для підприємств харчового сектору виробництва, зокрема птахопереробного.  

У вирішені актуальних проблем впровадження принципів НАССР у 

сферу харчового та переробного сектору, в контексті забезпечення умов 

виробництва та реалізації безпечної для здоров’я людини продукції, метою 

дослідження є визначення функціонального призначення базових програм 

попередніх заходів в структурі системи управління безпечністю.  

На сам перед, вважаємо доцільним конкретизувати та розтлумачити що 

слід розуміти під словосполученням «попередні заходи» у системі управління 

безпечністю за принципами НАССР. Взагалі, назву «попередні заходи» або 

«базові програми» запозичене від «prerequisite programmes» [5], терміну для 

опису низки відповідно формалізованих заходів, необхідних для створення 

підґрунтя системи НАССР та забезпечення її постійної підтримки. Так, 

відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 «prerequisite programmes» 

було перекладено як «програми передумови» та визначено значення в структурі 

системи управління безпечністю харчової продукції (принципи НАССР), а 

саме: організація харчового виробництва повинна бути розроблена, таким 

чином, щоб забезпечити сферу обігу товарів безпечною продукцією на основі 

запровадження та забезпечення результативності запланованої діяльності, що 

охоплює «програми-передумови», «операційні програми-передумови» та «план 

НАССР» [5].  

Таким чином, стає зрозуміло що «програми-передумови» – це процедури, 

які стосуються саме виробничих умов і є основою принципів НАССР, що 

обумовлює інтерпретацію терміну на синонімічні – «попередні заходи» або 

«базові програми». Відомо [1–5], що принципи НАССР доцільно 
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використовувати на тих технологічних етапах, які мають вищий рівень ризику, 

тому програми-передумови варто впроваджувати для контролю небезпечних 

чинників з низьким рівнем ризику. Тому, попередньо до впровадження плану 

НАССР робоча група має визначати нові або вдосконалювати вже запроваджені 

базові санітарні умови, тобто «програми-передумови» на основі певних дій, що 

забезпечують: підтримку, у всьому технологічному ланцюзі, гігієнічного 

виробничого середовища. Що в цілому уявляє собою фактично-дійсні, тобто 

належні умови, спроможні гарантувати виробництво та обіг харчової продукції, 

яка є безпечною для здоров’я людини. Комплекс «програм-передумов» 

визначають стосовно до конкретного випадку. Проте у будь якому разі, цей 

комплекс заходів має бути визначений за умови чіткої відповідності до чинних 

санітарних вимог виробництва, технічного регламенту та ДСТУ.  

Огляд практичного досвіду вітчизняних та закордонних підприємств, що 

спеціалізуються на виробництві харчової продукції та проводили 

запровадження системи управління безпечністю за принципами ХАССП, 

дозволив визначити базові елементи програм попередніх заходів. Так, для 

підприємств харчової промисловості, під час формування комплексу «програм-

передумов» доцільно враховувати такі міжнародні настанови як: GMP 

(«Належна виробнича практика»); GAP («Належна сільськогосподарська 

практика»); GVP («Належна ветеринарна практика»); GHP («Належна гігієнічна 

практика»); GPP («Належна практика первинного виробництва»); GDP 

(«Належна дистриб’юторська практика»); GTP («Належна торговельна 

практика»); SSOP («Стандартні санітарні операційні процедури») [3]. 

В ході проведення власних досліджень спеціально до ланцюгу 

виробництва м’яса бройлерів було визначено вимоги або критерії дієвого 

комплексу попередніх заходів, який доцільно навести у наступній 

послідовності: санітарний проект (паспорт) підприємства; система контролю 

якості води для технічних та виробничих процесів та відповідності 

температурних режимів; придатність устаткування та його доступність для 

миття, технічного обслуговування та профілактичного ремонту; використання 

заходів щодо запобігання перехресному забрудненню; миття та дезінфекція 

виробничих та технічних приміщень; контроль гігієни персоналу (захисні 

вимоги до форми, інвентарю, використання); контроль хімікатів; контроль за 

паразитами; утилізація відходів.  

У зв’язку із тим, що вибір заходів для керування подібних процесів 

залежить від сегменту харчового ланцюга, тому для виробництва м’яса курчат 

бройлерів рекомендуємо застосовувати GMP та SSOP як такі, мають надійне 

функціональне значення саме для цього виду виробництва. Ефективність 

застосування обумовлено спроможністю настанов GMP і SSOP визначати 

конкретні заходи налаштування й регулювання належного рівня гігієни 

птахопереробного підприємства. 

В ході проведення власних досліджень спеціально до ланцюгу 
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виробництва м’яса бройлерів було визначено та розроблено комплекс 

попередніх заходів.  

Як приклад, вважаємо доцільно конкретизувати заходи, які 

віддзеркалюють принципи настанови SSOP. Таким чином, пропонуємо низку 

конкретних заходів контролю мікробіологічних небезпечних чинників у 

виробництві охолодженого м’яса птиці, а саме:  

а) використання кольорового позначення для інвентарю для різних зон 

виробництва (інвентар зеленого кольору для «Брудної зони», інвентар жовтого 

кольору для «Зона вільного доступу», інвентар червоного кольору для «Чистої 

зони»);  

б) використання кольорового позначення для інвентарю для різних зон 

виробництва (інвентар зеленого кольору для «Брудної зони», інвентар жовтого 

кольору для «Зона вільного доступу», інвентар червоного кольору для «Чистої 

зони»);  

в) запровадження санітарних пунктів між виробничими зонами для 

зменшення потенційної небезпеки;  

г) встановлення оптимального способу переміщення продукції від 

операції до операції з метою уникнення перехресного забруднення м’яса та 

обмеження доступу персоналу в цьому процесі; 

д) налаштування системи вентиляції та охолодження виробничих 

приміщень; розміщення рукомийників та пунктів дезінфекції у виробничій зоні 

для забезпечення належного миття рук;  

е) запровадження графіків для технічного обслуговування обладнання, 

його чистки та дезінфекції;  

ж) використання спеціалізованого одягу білого кольору (халатів, накидок 

капелюхів, взуття тощо).  

Висновком до проведеного дослідження є констатація факту, що 

принципи НАССР, в уявлені представників ланцюгів виробництва та обігу 

харчової продукції мають бути сформовані на основі ієрархічної піраміди. В 

основі якої постає комплекс базових санітарних програмних заходів, які чітко 

відповідають вимогам чинного законодавства та особливостям виробництва. 
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Інтимна гігієна має надзвичайно важливе значення для здоров’я жінки. 

Дуже важливо правильно підібрати засіб для інтимної гігієни, оскільки важливо 

не порушити бактеріальний баланс статевих органів та кислотне значення pH, 

завдяки яким формується захисний бар’єр делікатної зони. Природне кислотне 

значення pH середовища жіночої статевої системи дуже часто порушується 

різними чинниками. Негативний вплив на стан природної бактеріальної 

мікрофлори слизової оболонки можуть мати застосування антибіотиків та 

гормональних контрацептивів, використання тампонів, відвідування сауни або 

басейну, стреси, втома, носіння синтетичної білизни тощо [1]. 

Для того, щоб утримати природну рівновагу та оптимальне значення pH 

потрібно використовувати засоби, спеціально призначені для інтимної гігієни. 

Слід зазначити, що парфумовані гелі для душу або туалетне мило може 

негативно вплинуть на показник кислотно-лужного балансу, бо вони 

підтримують нейтральне значення рН та не підходять для інтимних ділянок 

тіла. Найбільш поширена причина порушення кисло-лужного балансу в 

інтимних ділянках – вплив лужної мильної піни. Делікатний догляд можуть 

забезпечити спеціальні засоби. Мова йде, передусім, про гелі, флюїди, емульсії 
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або пінки. Ці засоби забезпечать досконалий гігієнічний комфорт, вони мають 

м’які миючі властивості, не викликають подразнень, не містять ароматизатори. 

Основним критерієм оцінки якості цієї групи товарів є безпечність, як 

інформаційна так і сировинна. Безпечність відповідно до ДСанПін 2.2.9.027 – 

це «відсутність у готовій продукції токсичної, подразнюючої, сенсибілізуючої, 

фото сенсибілізуючої, дисхромічної чи іншої несприятливої дії на здоров’я 

людини, а також відсутність чи обмеження рівня забруднення патогенними, 

умовно патогенними та санітарно-показовими мікроорганізмами за умов 

застосування згідно з призначенням протягом гарантійного терміну 

зберігання» [2]. 

На ринку України представлений широкий асортимент засобів даного 

типу (починаючи від гелів та мил з антибактеріальним ефектом, закінчуючи 

лосьйонами), більшість з яких імпортуються. В розумах українців існує 

стереотип, що закордонні товари краще вітчизняних.  

Об’єктом досліджень обрано лосьйон для інтимної гігієни «Facelle intim 

sensitive Intim-Waschlotion», виготовлений компанією «Otto Cosmetic GmBH» у 

Німеччині. Предметом дослідження є безпечність лосьйону для інтимної гігієни 

«Facelle intim sensitive Intim-Waschlotion» за встановленими нормами 

мікробіологічних показників. Під час дослідження використані такі методи: 

аналітичний, систематизації, органолептичний, метод спостереження, 

мікробіологічні, фотграфічний, узагальнення. 

Метою публікації є дослідження мікробіологічної безпечності лосьйону 

для інтимної гігієни «Facelle intim sensitive Intim-Waschlotion».  

Мікробіологічна безпечність, щодо обмежень вмісту мікроорганізмів, 

відповідно до ДСанПін 2.2.9.027 [2], характеризується такими показниками: 

а) кількістю мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (МАФАМ); 

б) кількістю дріжджів роду Candida та пліснявих грибів; 

в) вмістом бактерій Enterobacteriacese; 

г) вмістом Staphylococcus aureus; 

д) вмістом Pseudomonas aeruginosa. 

У додатку 2 до ДСанПін 2.2.9.027 [2] встановлені норми мікробіологічних 

показників для парфумерно-косметичної продукції, до якої належить об’єкт 

дослідження. 

Таблиця 1 – Мікробіологічні показники та норми безпеки лосьйонів (за 

винятком лосьйонів, які містять >40 % спирту етилового)  
Назва показника Норма безпеки [2] 

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів, КУО/г (см
3
)  

<1000  

Бактерії Enterobacterеасеае 1 г (см
3
) продукції  Відсутні 

Staphylococcus aureus в 1 г (см
3
) продукції  Відсутні 

Pseudomonas aeruginosa 1 г (см
3
) продукції  Відсутні 

Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см
3
)  <100  
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Кількість МАФАМ, дріжджів роду Candida та пліснявих грибів визначали 

з метою встановлення відповідності лосьйону для інтимної гігієни «Facelle 

intim sensitive Intim-Waschlotion» вимогам безпеки щодо загального 

забруднення мікроорганізмами [2]. 

Визначення загальної кількості МАФАМ та дріжджів, дріжджеподібних 

та пліснявих грибів здійснювали шляхом виявлення та кількісного підрахунку 

усіх колоній, які зростали при культивуванні посівів в аеробних умовах при 

температурі 37°С строком 72 ±3 години у перерахунку їх кількості на 1 г (см
3
) 

досліджуваного продукту. В зразках визначали загальну кількість МАФАМ, 

дріжджів, дріжджеподібних та пліснявих грибів.  

Визначення загальної мікробної кількості проводили із застосуванням 

Твіну-80. Використовували 45 мл стерильного 1% розчину Твіну-80, додавали 

5 мл нативного косметичного засобу. Отриману суміш (в 10 мл якої містилося 

1 г продукту з розведенням 1:10 або 1×10
-1

) використовували для приготування 

розведення 1:100 (1×10
-2

) та 1:1000 (1×10
-3

). 

Дослідження проводили методом «глибинного посіву» на середовищі 

МПА для визначення МАФАМ та Сабуро. Для визначення дріжджів, 

дріжджеподібних та пліснявих грибів, в кількості по 1 мл кожного розведення 

на окрему чашку Петрі. 

Розрахунок кількості бактерій проводили згідно формули: 
 

Х = а × 10
n
/ q 

 

де а – кількість колонії; 

q – об’єм посівного матеріалу, який внесли до чашки (см
3
); 

n – ступінь десятикратного розведення. 

Таблиця 2 – Отримані результати дослідження лосьйону для інтимної 

гігієни «Facelle intim sensitive Intim-Waschlotion» 

Розведення косметичного 

засобу 

Середовище МПА. 

Кількість колоній 

Середовище Сабуро. 

Кількість колоній 

1:10 95 0 

1:100 15 0 

1:1000 0 0 

 

Отже, за даними табл. 2, в досліджуваному зразку кількість МАФАМ 

знаходиться в межах норми. Дріжджів, дріжджеподібних та пліснявих грибів не 

виявлено. 

Для виділення та визначення бактерій родини Enterobacteriaceae; 

Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa були проведені посіви 

досліджуваних зразків у флакони з рідкими накопичувальними живильними 

середовищами (розведення 1:10) з використанням 1% пептонної води. По 10 см
3
 

досліджуваних зразків (розведення 10
-1

)
 
вносили до скляних флаконів ємністю 

200 см
3
, які містили по 100 см

3 
поживного середовища. Після інкубації при 
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37°С строком 24–48 годин на 1% пептонній воді виявляли та ідентифікували 

бактерії родини Enterobacteriaceae. До родини Enterobacteriaceae відносять 

грамнегативні палички, які не утворюють спори, дають негативну оксидазну 

реакцію, ферментують глюкозу з утворюванням кислоти та газу і відновлюють 

нітрати в нітрити. Метод заснований на виділені бактерій родини 

Enterobacteriaceae із застосуванням накопичувальних та селективних 

живильних середовищ з подальшою ідентифікацією виділених бактерій. В 

досліджуваному зразку на середовищі для накопичення (1% пептонна вода) 

через 24–48 годин інкубування відмічене помутніння середовища, але при 

пересіві на тверді селективні середовища (Єндо та Плоскірева) росту 

мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae не виявлено. 

Мікроорганізми виду Pseudomonas aeruginosa – це грамнегативні палички, 

які не утворюють спори, дають позитивну оксидазну реакцію, дають пігмент 

фінозінового ряду – піоціанін та зростають при температурі 42 ± 1°С. Метод 

заснований на виділенні бактерій виду Pseudomonas aeruginosa із застосуванням 

накопичувальних та селективних живильних середовищ з подальшою 

ідентифікацією виділених бактерій. В досліджуваному зразку на середовищі 

для накопичення (1% пептонна вода) через 24–48 годин інкубування відмічене 

помутніння середовища, але при пересіві на тверді селективні середовища 

(Ендо та МПА) росту мікроорганізмів виду Pseudomonas aeruginosa не 

виявлено. 

Мікроорганізми виду Staphylococcus aureus – це грампозитивні коки, які 

мають лецитиназну актівність, окисляють маніт в аеробних та анаеробних 

умовах , та дають позитивну реакцію плазмокоагуляції. Метод заснований на 

виділенні бактерій виду Staphylococcus aureusз із застосуванням 

накопичувальних та селективних живильних середовищ з подальшою 

ідентифікацією виділених бактерій. В досліджуваному зразку на середовищі 

для накопичення (1% пептонна вода) через 24 години інкубування відмічене 

помутніння середовища, при пересіві на тверді селективні середовища (ЖСА і 

Ендо) та після інкубації при 37°С протягом 24–48 годин, виросли округлі 

колонії діаметром 2–2,5 мм жовтуватого кольору, маючи зони лецитіназної 

активності. Для мікроскопії підозрілих колоній мазки фарбували за Грамом. В 

мазках знайдені грампозитивні коки розташовані в вигляді «мережива». 

Додатково було проведено засів на кролячу плазму для перевірки реакції 

плазмокоагуляціїі – результат позитивний. Для перевірки реакції АФМ 

(анаеробна ферментація маніту) було проведено засів у пробірку з манітом 

залитим високим стовпчиком – колір середовища змінився – результат 

позитивний [3]. 

Отже, в досліджуваному зразку бактерій родини Enterobacteriaceae 

(Escherichia coli), Pseudomonas aeruginosa не виявлено, але знайдено бактерії 

виду Staphylococcus aureus (рису. 1).  
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Рисунок 1 – Колонії виду S. aureus на середовищі ЖСА. Присутня 

летицитиназна активність 

 

Багато хвороб, що розвиваються в організмі людини, провокуються 

патогенними бактеріями під назвою золотистий стафілокок. Він присутній у 

людини на слизових оболонках, і на шкірі. Бактерія може перебувати, не 

проявляючи себе і не провокуючи розвиток захворювань – це обумовлено тим, 

що імунітет людини не допускає збільшення кількості шкідливих клітин, але в 

той момент, коли захист організму слабшає, золотистий стафілокок починає 

розвиватися. В період своєї життєдіяльності золотистий стафілокок у дорослих 

в організмі стимулює вироблення різних токсинів і ферментів. Останні 

сприяють розвитку різноманітних небезпечних захворювань [4]. 

Наявність золотистого стафілококу свідчить про небезпечність 

використання досліджуваного лосьйону для інтимної гігієни «Facelle intim 

sensitive Intim-Waschlotion». Можливі два шляхи зараження. Перший – 

порушення санітарно-гігієнічних норм під час виробництва. Другий – не 

відповідність паковання, пляшка легко відкривається і не має захисної фольги, 

яка б забезпечувала належну герметичність упаковання. 

Отже, за результатами проведених досліджень у лосьйоні для інтимної 

гігієни «Facelle intim sensitive Intim-Waschlotion» було виявлено бактерії виду 

Staphylococcus aureus. А тому, споживачам слід порекомендувати обирати 

засоби інтимної гігієни, в т.ч. іноземних виробників, із герметичним 

упакованням та суворо дотримуватись вимог виробника щодо їх зберігання та 

використання. 
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Звичайному споживачеві буває дуже складно обрати найкращу модель 

змішувача серед запропонованих на ринку варіантів сантехнічних приладів. 

Адже змішувачі для ванн відрізняються багатогранністю у формах і 

дизайнерських рішеннях, функціональними і конструктивними можливостями. 

Нерідкими є модельні лінійки, виконані в класичному й лаконічному стилі, 

жанрі ретро або модерн. Деякі сучасні змішувачі можуть мати технічно складну 

конструкцію, оригінальний корпус і вилив, додаткові функції, як наприклад, 

керування постійною температурою водного потоку, підсвічування або 

бронзове, кольорове або золоте покриття. 

Сучасні змішувачі – це не просто необхідна річ в побуті, але і 

дизайнерська деталь інтер’єру. На сьогоднішній день більшість виробників 

віддають перевагу ексклюзивним формам, створених з простих ліній, в 

поєднанні з підвищеною зручністю, функціональністю, інноваційними 

матеріалами і високою якістю обробки матеріалів. Для того, щоб споживачеві 

зробити правильний вибір серед великої кількості представлених змішувачів, 

необхідно знати основні переваги і недоліки продукції відомих і маловідомих 

виробників. Рейтинг змішувачів і аксесуарів можна складати з різних точок 

зору і за різними критеріями (надійність, ціна, термін гарантії, матеріал, 

різноманітність модельного ряду, дизайн, доступність на ринку, зручність 

https://ibud.ua/ru/c2842-smesiteli-dlya-vann
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монтажу і використання) [1].  

Перший рядок лідерства традиційно займають бренди з Німеччини, такі 

як Hansa, Grohe, Hansgrohe, що працюють на ринку більше століття. У 

більшості випадків вони являють бездоганні за якістю латунні вироби, які 

можуть похвалитися тривалим строком гарантійного обслуговування – не 

менше 10 років. Слідом ідуть італійські сімейні фірми – Gessi, Visentin, 

Newform. Європейська якість за розумною ціною, помножена на вишуканий 

стиль надає споживачеві французький виробник Delafon. На четвертій сходинці 

рейтингу знаходиться бренд з Фінляндії, широко відомий споживачеві як Oras. 

Нарешті, замикає п’ятірку кращих іспанська фірма Roсa, що представляє цілий 

спектр дизайнерських ліній в будь-якому стилі, починаючи від класики і 

закінчуючи хай-теком. 

В табл. 1 наведено основні характеристики змішувачів води відомих 

виробників. 

Таблиця 1 – Рейтинг змішувачів для ванної кімнати різних виробників  
Виробник Характеристика змішувачів  

 

HANSGROHE 

 

Мінімалізм, розкіш і практичність 

Змішувачі цієї фірми лаконічні і скромні за формою, але 

презентабельні по вигляду і функціональності. Єдиний їх недолік – 

досить висока ціна. 

У всіх змішувачах бренду застосовується ряд інноваційних рішень, які 

діють у різних напрямках – сфері економії води, спрощення монтажу 

та скорочення часу на догляд та обслуговування 

JACOB 

DELAFON 

 

Ексклюзив дизайнерських рішень 

Висока ергономіка, краща сталь у поєднанні зі стильним класичним 

дизайном, де все продумано до найдрібніших нюансів. 

До недоліків можна віднести лише надмірну прихильність виробника 

до традиційного виконання 

ORAS 

 

Ціна плюс якість 

Продукцію відрізняє демократична вартість при гідній якості і 

зовнішніх характеристиках, а це саме те, що потрібно широкому колу 

споживачів. 

Технологічність рішень. Змішувачі вміють «запам’ятовувати» 

температуру води і регулювати її подачу, «стежити» за економним 

витрачанням ресурсів і запобігати ризик опіків 

Такий асортимент змішувачів обумовлений не тільки підвищенням 

конкурентного середовища серед виробників, але і новими модифікаціями ванн 

і появою нових способів монтажу. Нерідко, віддавши перевагу більш 

вишуканому дизайну, але не з’ясувавши його споживні властивості, може 

статися так, що дорогий змішувач може виявитися товаром невисокої якості.  

При купівлі слід звертати увагу не тільки на вартість і зовнішній вигляд 

змішувача, щоб він гармонійно поєднувався із загальним інтер’єром ванної. 

Аксесуар повинен відрізнятися міцністю складових елементів і легкістю в 

експлуатації. При цьому важливо також розуміти технічну частину: спосіб 
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установки, оптимальна відстань по висоті від виливу до поверхні ванни, 

принцип дії, функції аерації, матеріал корпусної частини і робочих вузлів [1, 2].  

Оскільки матеріал для змішувача має величезне значення, бо він 

відповідає за зносостійкість і довговічність виробу, а також безпосередньо 

впливає на вартість сантехнічного обладнання, тому саме вивченню 

характеристик матеріалу, з якого виготовлений змішувач, необхідно приділяти 

найбільшу увагу. 

Більшість сучасних змішувачів виготовляється саме з латуні, цей матеріал 

для такого пристрою завжди вважався найбільш вдалим, оскільки поєднує в 

собі довговічність, прийнятну вартість та стійкість до впливу водного 

середовища [3].  

Металеві змішувачі хоч і можна зустріти на сучасному ринку, але дуже 

рідко, це обумовлюється їх високою вартістю. Щодо характеристики 

сантехніки з нержавіючої сталі, то треба сказати, що вона є надійною, 

екологічною та гарно переносить середовище води, крім того, за нею не 

потрібен специфічний догляд. 

Елітні змішувачі які повністю зроблені з кераміки чи граніту, є вдалим 

рішенням, вони виглядають презентабельно, але і вартість їх значна. До плюсів 

таких виробів треба віднести те що на них не видно плями води і вони мають 

привабливий вигляд, а до мінусів, те що їх поверхня достатньо нестійка до 

механічних пошкоджень. 

Сантехніка з пластмаси дуже легка та має дешеву ціну, чим приваблює не 

мало споживачів. Крім того, такі змішувачі стійкі до хімічних речовин, які 

часто містяться у воді, а також до утворення іржі.  

Змішувачі з силуміну відносять до бюджетних моделей, оскільки їх 

термін експлуатації дуже невеликий. Найкраще таку сантехніку купувати для 

дачі, де її використання буде не таким частим.[4]  

Таким чином, для того, щоб обрати якісний змішувач для ванної кімнати 

у великому розмаїтті представлених на ринку України санітарно-технічних 

виробів, споживачеві необхідно звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд, 

але й на конструкцію, матеріал та спосіб монтажу. 
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Згідно з українським законодавством про захист прав споживачів до 

поняття фальсифікованої продукції відносять:  
а) контрафактну продукцію;  
б) продукцію, виготовлену з порушенням законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції, причому, навіть в тому випадку, коли це не 
порушує законодавства про інтелектуальну власність; 

в) продукцію, виготовлену з порушенням технології виробництва [1]. При 
цьому не слід ототожнювати контрафактну продукцію з більш загальним 
поняттям фальсифікованої продукції. 

Боротьба з фальсифікацією це не боротьба з виробниками первинної 
продуктів – мова йде про боротьбу з явищем її фальсифікації. Бо чим більше в 
Україні сумлінних, відповідальних та законослухняних виробників, тим легше 
громадським організаціям та відповідним державним органам виконувати свої 
функції щодо захисту споживачів [2]. Без розуміння ролі кожного – держави, 
бізнесу і споживача – подолати таке масштабне явище, як фальсифікація 
харчових продуктів, вкрай складно. Це спільна відповідальність держави, 
виробника і споживача. Кожен споживач має знати свої права і повинен бути 
впевнений у тому, що він є захищеним. А держава повинна зробити все аби 
нормативно-правова база відповідала вимогам сьогодення, світовій практиці та 
дозволяла забезпечити належний рівень безпечності харчових продуктів [3]. 

Ініціатива громадськості щодо боротьби з фальсифікацією харчових 
продуктів відноситься до топ-пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів 
України. Прийнята низка законодавчих актів, серед яких Закон України №2639-
VIII «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», Закон 
України № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин», Закон України № 771-97/ВР «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закон 
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України № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» – яскраве свідчення уваги держави до проблем 
фальсифікації харчових продуктів. Однак, держава працює в рамках визначених 
повноважень, які не завжди дозволяють миттєво реагувати і впроваджувати 
зміни. Тому для того, аби створити синергію, Уряд, відповідного 
уповноваженого органу контролю та чесних виробників потрібна активна 
суспільна участь [4]. 

Експерти завершують роботу над проєктом законодавчих змін, які 
сприятимуть викоріненню такого ганебного явища в Україні, як фальсифікація 
харчових продуктів. Наразі робоча група завершує напрацювання проєкту змін 
до базового Закон України № 771-97/ВР «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», у якому основна увага буде 
зосередження на посилення контролю за усім ланцюгом виробництва харчової 
продукції. Значна увага зосереджена на термінології. Зокрема, вперше у закон 
буде введено поняття «фальсифікований продукт». Окрім цього законопроект 
передбачає встановлення вимог до простежуваності продукції, та уточнення 
деяких функцій компетентного органу в сфері безпечності харчових 
продуктів [5]. 

Україна вже другий рік є членом глобальної операції – боротьби з 
розповсюдженням фальсифікованих харчових продуктів. Співпраця України у 
цьому напрямку налагоджена і з Єврокомісією, яка приділяє питанням 
боротьби з фальсифікатом значну увагу, особливо в частині боротьби з 
фальсифікацією органічної продукції.  

Україна є активним учасником глобальної операції Інтерполу і Європолу 
з боротьби з фальсифікацією харчової продукції. Продовольча і 
сільськогосподарська організація ООН (FAO) в Україні підтримує реалізацію 
проєкту «СТОП Фальсифікат» спрямованого на посилення захисту споживачів 
та очищення ринку від фальсифікованої продукції [6]. Реалізація проєкту 
«СТОП Фальсифікат» розпочнеться із проведення досліджень якості молочних 
продуктів, що реалізуються в торгових мережах країни, а пізніше будуть 
охоплені інші види харчових продуктів. Передбачається відбір зразків готових 
харчових продуктів в торгових мережах у чотирьох регіонах України. Зразки 
відбиратимуться за принципом сусідства на поличці (в кількості із розрахунку 
дві одиниці продукту одного виробника на дві лабораторії та одна на 
контрольне зберігання в ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»). 
Жоден з учасників проєкту заздалегідь не знатиме, в якому регіоні і в якій 
торговельній мережі буде здійснений відбір харчових продуктів – кінцевий 
результат визначатиметься рандомним методом. Усі дії учасників, умови, місце 
події, супровідна документація будуть максимально прозорими і відкритими, 
оскільки все фіксуватиметься на відео і безперервно транслюватиметься в 
онлайн режимі. Зразки відібраних харчових продуктів доставлятимуться до 
двох незалежних акредитованих випробувальних лабораторій для проведення 
досліджень. Кожен зразок продукції буде знеособлений та закодований 
комісією. Лабораторії визначатимуть терміни проведення експертизи. Отримані 
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результати експертизи будуть передані для вжиття заходів до 
Держпродспоживслужби України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України та максимально висвітлені у ЗМІ  

Причиною реалізації такого масштабного проєкту став факт насичення 
українського ринку сурогатами, неякісними, фальсифікованими та 
небезпечними для людей товарами, передусім харчовими продуктами. На жаль, 
споживачі, довіряючи рекламі та написам на етикетці, купують продукти і 
навіть не здогадуються, що за низькою ціною криється велика омана щодо 
фактичного складу продукту, його харчової та енергетичної цінності та 
небезпеки для свого здоров’я. Цією ситуацією дуже швидко, вміло та активно 
користувалися і користуються учасники недобросовісний бізнесу. Саме тому, 
проєкт «СТОП Фальсифікат» сприятиме очищенню ринку від низькосортної, 
іноді небезпечних харчових продуктів, захистить споживачів від введення в 
оману з боку недобросовісних виробників харчових продуктів, підтримає та 
дасть конкурентні та репутаційні переваги добросовісними виробниками 
харчових продуктів в Україні [7]. 

Отже, за час реалізації проєкту «СТОП Фальсифікат» [2] очікується 
отримання потужного профілактичного ефекту відповідно до якого виробники 
отримають шанс припинити виготовлення фальсифікату, замінивши його 
якісною продукцією. При цьому Україна зможе підтвердити свою здатність. 
виробляти якісні і безпечні продукти та надавати споживачам достовірну 
інформацію про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту 
здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів. 
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Для уникнення або мінімізації впливу небезпечних виробничих чинників 
роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту (далі 
по тексту – ЗІЗ) [1]. 
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Згідно ст. 163 Кодексу законів про працю України на роботах із 
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із 
забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, 
працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний 
одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ. Власник або уповноважений ним орган 
зобов’язаний організувати комплектування та утримання ЗІЗ відповідно до 
нормативних актів про охорону праці. 

Для цілей Директиви 89/656/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств про 

мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочих місцях (Personal 

protective equipment directive (PPE) ЗІЗ означає засіб, призначений для носіння 

або утримання працівником з метою його захисту від одного або більше 

ризиків, що загрожують його безпечності та здоров’ю в процесі праці, а також 

будь-яке доповнення або пристосування, призначені для цієї мети. 

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 1804 

«Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці» (розробленого на основі Директиви Ради 89/656/ЄЕС) ЗІЗ означає всі 

засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою 

індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити 

загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, 

аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети. 

Відповідно до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту 

(далі по тексту – ТР), під ЗІЗ слід розуміти спорядження, що призначається для 

носіння користувачем та/або забезпечення його захисту від однієї або кількох 

видів небезпеки для життя чи здоров’я.  

Згідно ТР ЗІЗ поділяються на три категорії: 

а) перша категорія – ЗІЗ, що мають конструкцію простої складності і 

призначаються для захисту від: 

1) незначної механічної дії (садові рукавички, наперстки тощо); 

2) впливу слабких мийних засобів, наслідки дії яких легко усуваються 

(рукавички для захисту від впливу розчинів мийних засобів); 

3) температурного впливу при взаємодії з поверхнями, нагрітими до 

температури, що не перевищує 50°C, і нешкідливого механічного впливу 

(рукавички, фартухи тощо); 

4) впливу погодних умов (головні убори, сезонний одяг, взуття тощо); 

5) слабких ударів та вібрації, що не впливають на життєво важливі 

органи та не здатні спричиняти невиліковні ушкодження (легкі захисні шоломи, 

рукавички, легке взуття тощо); 

6) сонячного світла (сонцезахисні окуляри); 

б) друга категорія – ЗІЗ, що мають конструкцію середньої складності і не 

належать до першої і третьої категорії; 

в) третя категорія – ЗІЗ, що мають конструкцію високої складності і 
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призначаються для захисту від небезпеки, яка загрожує життю людей, або 

небезпеки заподіяння невиліковних тілесних ушкоджень, ступінь якої 

користувач засобів захисту не може визначити своєчасно. 

Директива Ради 89/656/ЄЕС встановлює мінімальні вимоги для ЗІЗ, які 

використовуються працівниками в процесі праці. Згідно Директиви Ради 

89/656/ЄЕС всі ЗІЗ повинні: 

а) відповідати ризикам, для захисту від яких вони призначені, самостійно 

не приводячи до збільшення будь-яких ризиків; 

б) відповідати існуючим на робочому місці умовам; 

в) враховувати вимоги ергономіки та стану здоров’я працівника; 

г) підходити особі, що їх використовує, після необхідного налаштування. 

Взуття, яке підпадає під категорію індивідуального захисту, підлягає 

додатковим обов’язковим вимогам, які викладені в Регламенті ЄС 2016/425. ЗІЗ 

повинні відповідати вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я, встановленим 

у Додатку ІІ до Регламенту ЄС (ЄС) 2016/425, які застосовуються до тих 

засобів. Вони стосується конструкцій, виробництва, матеріалів, тестування, 

інструкцій, інформації, які постачаються виробником. Перш ніж ввезти ЗІЗ на 

територію ЄС, необхідно нанести маркування СЕ. Марковання повинно 

відповідати основним вимогам, викладених у Регламенті ЄС (ЄС) 2016/425 [2].  

ТР визначає вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки 

відповідності таким вимогам, встановлює правила марковання ЗІЗ та введення 

їх в обіг. 

Відповідно до Наказу № 1804, під час обрання ЗІЗ мають: 

а) відповідати ступеню існуючих ризиків для життя та здоров’я 

працівників та не призводити до будь-якого збільшення рівня цього ризику; 

б) відповідати існуючим на робочому місці умовам; 

в) підходити користувачеві після необхідного регулювання. 

У Наказі № 1804 визначено, що ЗІЗ слід використовувати у разі 

неможливості уникнути або в достатній мірі обмежити ризики для життя та 

здоров’я працівників технічними засобами колективного захисту або заходами, 

методами чи правилами організації роботи. ЗІЗ використовують виключно за 

призначенням згідно з інструкціями з експлуатації, які мають бути зрозумілими 

для працівників. 

Отже, згідно Наказу № 1804 мінімальні вимоги встановлюють загальні 

вимоги до засобів ЗІЗ, що використовуються працівниками під час трудового 

процесу. 

Існує безліч видів робочого взуття. Кожен тип такого взуття відрізняється 

особливими захисними властивостями, яких потребують різні професії. У будь-

якому випадку робоче взуття є своєрідним чинником, що впливає на 

поліпшення умов праці, а отже, спонукає до підвищення продуктивності праці. 

Особливими вимогами до робочого взуття є наступні:  

а) взуття має бути зручним і комфортним, оскільки в ньому людина 
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проводить переважну частину дня, і незручне взуття може перешкоджати їй 

повноцінно та якісно виконувати трудові обов’язки; 

б) взуття має бути акуратним, гарним на вигляд, що залежить від дизайну 

моделі. Адже таке взуття, як і спецодяг, є чинником, що сприяє формуванню 

іміджу компанії і підвищенню задоволеності працівників від своєї роботи; 

в) кожній професії належить відповідний тип робочого взуття, яке 

виготовляють, застосовуючи матеріали з особливими, специфічними захисними 

властивостями [3]. 

В європейських стандартах термін спеціальне взуття не 

використовується. Взуття поділяється на робоче взуття і захисне взуття, в 

залежності від ударної міцності підноска. Вимоги до робочого взуття (підносок 

200 Дж) визначаються стандартом EN 345-1, вимоги до захисного взуття 

(підносок 100 Дж) – стандартом EN 346-1, до професійного взуття (без 

підноска) – стандартом EN 347-1.  

Все взуття, згідно з європейськими стандартами, має три ступені захисту: 

S1/S2/S3 – позначення ступенів захисту робочого взуття; P1/P2/P3 – позначення 

ступенів захисту захисного взуття; 01/02/03 – позначення ступенів захисту 

професійного взуття. 

Спеціальне взуття, робоче взуття, захисне взуття слід відрізняти від 

взуття виробничого (професійного), призначеного для загальних робіт. 

Європейські стандарти визначають обов’язкові та додаткові вимоги до 

робочого, захисного і професійного взуття, табл. 1. 

Таблиця 1 – Обов’язкові та додаткові вимоги до робочого, захисного і 

професійного взуття, згідно європейських стандартів 
Обов’язкові (основні) вимоги задаються ступенем захисту 

Ступінь захисту Основні вимоги  Позначення 

1 

(S1 P1 01) 

 антистатична підошва A 

 амортизатор у підборі E 

 маслобензостійка підошва ORO 

2 

(S2 P2 02) 

 антистатична підошва A 

 амортизатор у підборі E 

 маслобензостійка підошва ORO 

 водовідштовхувальний верх WRU 

3 

(S3 P3 03) 

 антистатична підошва A  

 амортизатор у підборі E 

 маслобензостійка підошва ORO 

 водовідштовхувальний верх WRU 

 стійка до проколів підошва P 

Додатковими захисними властивостями робочого та захисного взуття є: 

HRO – стійкість підошви до контакту з нагрітими поверхнями; CI – 

морозостійка підошва; HI – термостійка підошва; WR – повністю 

водовідштовхувальне взуття; M – взуття, що захищає звід стопи; SRC – 

протиковзка підошва. 

Стандарт EN-344 (EN ISO 20344) визначає загальні вимоги та методи 
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тестування, призначені для спеціального, захисного і робочого взуття. 

Використовується тільки спільно зі стандартами EN-345, EN-346, EN-347, які, в 

свою чергу, визначають вимоги для захисту від певних впливів. 

Стандарт EN-345 (EN ISO 20345) визначає основні і додаткові вимоги, 

пропоновані до спеціального взуття (марковання літерою S), яке 

використовується в робочій зоні. Спеціальне взуття виготовляється із захисним 

підноском (з полімерного матеріалу або сталі), який здатний витримувати 

максимальне ударне навантаження в 200 Дж і здавлювання до 15 кН. 

Стандарт EN-346 (EN ISO 20346) визначає основні і додаткові вимоги, що 

висуваються до захисного взуття (марковання літерою P), яке використовується 

в робочій зоні. Захисне взуття виготовляється із захисним підноском (з 

полімерного матеріалу або сталі), який здатний витримувати максимальне 

ударне навантаження в 100 Дж і здавлювання до 10 кН. 

Стандарт EN-347 (EN ISO 20347) визначає основні і додаткові вимоги, 

пропоновані до робочого взуття (марковання літерою О), яке використовується 

в робочій зоні. Робоче взуття виготовляється без захисного підноска [4].  

Підкомітетом SC 3 «Захист ніг» технічного комітету ISO TC 94 

розроблено стандарт ISO 20347:2012 ISO 20347:2012 Personal protective 

equipment – Occupational footwear (Засоби індивідуального захисту. Взуття 

робоче). Робоче взуття входить до складу групи стандартів, які стосуються 

виробничої безпеки. Захист ніг за допомогою спеціального взуття не менш 

важливий, ніж використання спецодягу, а також засобів захисту рук або очей. 

Спецвзуття призначене для захисту ніг від несприятливого зовнішнього 

пливу, який може стати причиною виробничої травми. Як правило, спецвзуття 

видається працівникові як індивідуальний засіб захисту, якщо його трудові 

обов’язки так чи інакше пов’язані з потенційним ризиком ушкодження ніг. 

Стандарт ISO 20347:2012 встановлює основні і додаткові (необов’язкові) 

вимоги до робочого взуття, не призначеного для механічного впливу (ударного 

або компресійного). Особливі випадки розглядаються у взаємопов’язаних 

галузевих стандартах (наприклад, взуття для пожежників, електроізоляційний 

взуття, взуття захисне від травм, пов’язаних з використанням бензопил, від 

впливу хімічних речовин і бризок розплавленого металу, захисне взуття для 

мотоциклістів) [5]. 

В Україні діє ДСТУ EN ISO 20347:2015 Засоби індивідуального захисту. 

Взуття робоче (EN ІSO 20347:2012, ІDT). Цей стандарт є перекладом ISO 

20347:2012. Згідно ДСТУ EN ISO 20347:2015 взуття робоче (оccupational 

footwear) – це взуття, оснащене елементами для захисту працівників від 

ушкоджень, які можуть трапитися внаслідок нещасного випадку. 

У ДСТУ EN ISO 20347:2015 встановлена наступна класифікація взуття: 

а) клас І – взуття зі шкіри та інших матеріалів, крім гумового або цілком 

полімерного взуття; 

б) клас ІІ – взуття гумове (з вулканізованої гуму) або полімерне (цілком 
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лите) взуття. 

Взуття, за ДСТУ EN ISO 20347:2015 поділяють на типи: А – 

напівчеревики; B – черевики; C – напівчоботи; D – чоботи; E – чоботи з 

завищеними халявками (з регульованими для працівника частинами верху 

взуття). 

У ДСТУ EN ISO 20347:2015 встановлені основні та додаткові вимоги до 

марковання категорій робочого взуття, табл. 2. 

Таблиця 2 – Марковання категорій робочого взуття 
Категорія Основні 

вимоги  

(для класів) 

Додаткові вимоги 

OB I або ІІ  

O1 І Закрита п’яткова частина 

Антистатичні властивості 

Поглинання енергії в п’ятковій частині 

O2 І Як О1, плюс водопроникність і водопоглинання 

O3 І Як О2, плюс тривкість до проколу рифлення підошви 

O4 ІІ Закрита п’яткова частина 

Антистатичні властивості 

Поглинання енергії в п’ятковій частині 

O5 ІІ Як О4, плюс тривкість до проколу рифлення підошви 

Для категорій комбінованого робочого взуття передбачене наступне 

марковання: категорія OBH, основні вимоги до комбінованого взуття наведені у 

додатку А ДСТУ EN ISO 20347:2015 

Таким чином, представлений аналіз вимог до безпечності та якості взуття 

робочого на світовому ринку може бути використаний суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності під час укладання зовнішньоекономічних 

контрактів, роботодавцями під час вибору робочого взуття для працівників за 

призначенням із урахуванням технічних вимог (задля безпечності, збереження 

життя та здоров’я працівників), експертами та оцінювачами під час проведення 

ідентифікації та досліджень. 
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Світло – одне з найзахопливіших явищ у житті людини. Воно дозволяє 

нам бачити, регулює щоденні ритми, впливає на настрій, самопочуття, 

працездатність і продуктивність праці. Але захоплення світлом виявляється по-

різному в різних культурах, у різних місцевостях і суспільствах. Тим не менш, 

світло є важливим не тільки для самопочуття. Природне світло, як і наявність 

води, є найважливішим чинником фотосинтезу. Таким чином, освітлення є 

запорукою вироблення кисню [1]. Більше 70% всієї інформації, яка отримується 

людиною, сприймається візуально. Вже зі шкільних років на органи зору 

спрямовується надмірне навантаження. З кожним роком збільшується кількість 

факторів ризику, що викликають порушення зору ще з раннього дитячого віку. 

В рамках програми ВООЗ «Зір-2020: право на зір» проблема патології органів 

зору у дітей виділена як один з провідних напрямків для консолідації зусиль по 

ліквідації порушень зору [2]. 
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Більшість високорозвинених країн (США, Японія, Німеччина, Китай) 

інтенсивно займаються вивченням фізичних процесів випромінювання в 

світлодіодних структурах, розробкою оригінальних конструкцій світлодіодів, 

вдосконаленням технологій виробництва, а також розширенням сфер їх 

використання. У розвитку енергоекономічних джерел світла Україна також 

зробила своїм пріоритетом світлодіодну техніку. За розрахунками фахівців 

НАН України, заміна в Україні 30% ламп розжарювання на світлодіодні 

джерела світла дозволить заощадити близько 13,8 млрд кВт х год 

електроенергії на рік та зменшити обсяг викидів вуглецю в атмосферу на 7,8 

млн т [3]. Перспективність використання світлодіодних ламп (LED-ламп) та їх 

перевагам присвячена низка досліджень [4, 5]. Разом з тим, у звіті 

Американської медичної асоціації зафіксована небезпечність розладу сну дітей 

через дію холодного спектру світла у вечірній час, який притаманний 

світлодіодним лампам [6].  

В Україні світлотехнічна продукція регулюється низкою законодавчих та 

нормативних документів гармонізованих з європейськими. Так, світлодіодна 

продукція підлягає енергетичному маркуванню згідно з вимогами Технічного 

регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників. Цей 

регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 

874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного 

маркування електричних ламп та світильників. Маркування 

енергоефективності, яке є основним і найбільш дієвим інструментом 

енергозбереження, – це спосіб класифікації однотипних виробів за 

характеристиками енергоспоживання з присвоєнням відповідного 

маркувального знаку. На теперішній час енергоспоживаюча продукція 

охоплена енергетичним маркуванням у більш ніж 60 країнах світу. Найбільших 

успіхів у цій сфері досягли країни ЄС, де ця робота розпочалась з 1992 р. Клас 

енергоефективності джерела світла визначають за індексом енергоефективності 

(ІЕЕ). У 2019 році в Україні вступив у дію Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і 

пов’язаного з ними обладнання, який розроблено на основі Регламенту Комісії 

(ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву 

Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог щодо 

екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і 

пов’язаного з ними обладнання. Вимоги до світлодіодних світлотехнічних 

пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного 

струму з метою освітлення регламентовано Постановою Кабінету міністрів 

України від 15 жовтня 2012 р. № 992.  

Нормування вимог до якості світлодіодної продукції регулюється низкою 

нормативних документів: ДСТУ IEC 60050-845:2012 Міжнародний словник 

електротехнічних термінів. Частина 845. Світлотехніка (IEC 60050-845:1987, 
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IDT); ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 29440-96) Будинки і споруди. Методи 

вимірювання освітленості. Нормовані значення освітленості визначаються в 

залежності від точності та рівня складності зорових робіт. Показники 

освітленості в навчальних закладах мають відповідати ДСТУ EN 12464-1:2016 

(EN 12464-1:2011, IDT). Ці вимоги доповнюються рекомендаціями зазначеними 

у Державних санітарних правилах і нормах влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). 

Поряд з нормуванням показників якості особливого значення набуває 

контроль за безпечністю світлодіодної продукції. Питання фотобіологічного 

впливу світла на здоров’я людей стають більш важливими, ніж раніше. Лампи 

розжарювання та люмінесцентні «трубки» мають свої недоліки, проте в них 

немає і певних специфічних проблем, які є у світлодіодів. Велика яскравість на 

одиницю площі та можливість миттєвого перемикання, що властиво 

світлодіодам – перевага, яка потребує правильного і обережного 

використання [7]. Велика яскравість джерела світла може призводити до 

пошкодження сітківки ока. При невеликих перевищеннях допустимих рівнів 

яскравості виникає підвищена втомлюваність очей, яка часто проявляється у 

вигляді головного болю і проблем з очима. Для забезпечення безпеки 

розроблено багато різних вимог, серед яких на сьогодні найбільш визнана –

Unified Glare Rating (далі по тексту – UGR) – метод розрахунку відблисків від 

світильників, вікон та інших яскравих джерел світла. Втома очей – поширена 

проблема. Невідповідні світильники викликають надмірну яскравість, яка 

відбивається від поверхонь, таких як екрани комп’ютерів, дошки, скло в 

меблях, глянцеві поверхні приладів та обладнання. UGR розраховується з 

використанням складного рівняння, яке враховує фактори, які можуть впливати 

на відблиски, що викликані світильником – такі як діаграма направленості 

світильника, площа випромінюючої поверхні, ймовірність появи відблисків і 

значення яскравості. Найбільш простим радикальним критерієм оцінки 

безпечності світильників є відсутність видимих яскравих крапок – світлодіодів 

та їх відблисків. Саме тому такі розсіювачі типу «колотий лід» та їм подібні 

неприпустимі для використання. Матовий розсіювач – це гарантія, як мінімум, 

що світильник «не дуже поганий». 

В лампах розжарювання максимально можливий рівень пульсацій 

частотою 100 Гц складає 15–20%, що не є критичним рівнем. Для світлодіодних 

світильників, завдяки швидкодії світлодіодів, можливі пульсації набагато 

вищих рівнів. В дешевому сегменті світильників присутні світильники з рівнем 

пульсації 100% на 100 Гц (подвоєна частота напруги мережі 50 Гц). Більшість 

людей пульсації частотою 100 Гц вже не помічає. Пульсації до 300 Гц людське 

око «обробляє» та передає в мозок, проте, на жаль, навіть такий критично 

великий рівень пульсацій не усвідомлюється – їх «не видно». Є тільки вплив на 

підсвідомому рівні. Саме цей фактор використовувався для впливу на людей – 
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методика «25-й кадр» у фільмах. Довготривале перебування в приміщеннях з 

високим рівнем пульсації світла частотою до 300 Гц призводить до емоційного 

напруження, високої втомлюваності та нервових розладів. 

Зростаючий попит на енергоефективне світлодіодне освітлення вимагає 

також і більшої уваги до параметрів світильників. Особливо, коли серед вимог 

споживачів придбання світильників за незначні кошти. Низька ціна не має бути 

причиною для нехтування вимогами безпеки. Більшість користувачів хочуть 

бути впевненими, що світлодіодне освітлення приміщень, яке вони 

використовують, є не лише якісним та економічно вигідним, але й безпечним 

для здоров’я. Тому варто детально розглянути стандарти, які регламентують 

вплив оптичного випромінювання на організм людини. На основі міжнародних 

стандартів МКО S009 стосовно методів оцінки та класифікації ризиків синього 

та інфрачервоного випромінювання і ІЕС 62471 про фотобіологічну безпечність 

ламп і лампових систем, затвердженому МЕК, в Україні було розроблено та 

впроваджено ДСТУ EN 62471:2017 (EN 62471:2008, IDT; IEC 62471:2006, 

MOD).  

Для визначення ризиків освітлювальних приладів стосовно очей або 

шкіри розглядаються спектральні параметри випромінювань у залежності від 

виду небезпек, таких як опроміненість або просторово-усереднена енергетична 

яскравість. Умови вимірювань пов’язані з потенційно небезпечними умовами 

спостерігання та враховують фізіологічні чинники зору. Згідно з даним 

стандартом, класифікація безпеки оптичних випромінювань виділяє чотири 

основні групи ризиків: 

а) загальна група ГР0 – стосується освітлювальних приладів, які не 

передбачають оптичної небезпеки, в тому числі протягом тривалого, 

необмеженого часу використання; 

б) група 1 малого ризику ГР1 – включає вироби, які є безпечними 

стосовно більшості використань, крім довготривалих експозицій, коли можлива 

напрямлена зорова експозиція; 

в) група 2 середнього ризику ГР2 – вироби взагалі не становлять реальної 

оптичної небезпеки, якщо не досягаються граничні значення експозицій з 

негативними реакціями або триваліші експозиції; 

г) група 3 високого ризику ГР3 – вироби групи високого ризику можуть 

нести небезпеку навіть при миттєвих і коротких експозиціях. Лампи, які 

перебільшують межі групи 2 (середній ризик), належать до групи 3 (високий 

ризик). 

Таким чином, дослідження фотобіологічної безпеки світлодіодних 

світильників для приміщень дозволяє стверджувати, що в абсолютній більшості 

їх відносять до загальної групи (ГР0) та групи малого ризику (ГР1) і вони є 

безпечними для загального освітлення. Проте варто зауважити, що значний 

вплив на фотобіологічні процеси мають такі фактори, як спектр випромінення, 

тривалість експозиції, а також геометрія світлотехнічних приладів. Тому при 
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впровадженні проектів енергоефективного освітлення потрібно 

використовувати світлодіодні лампи, які відповідають вимогам стандартів 

фотобіологічної безпеки та рекомендацій щодо безпечних умов використання 

цих виробів. 
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Обов’язковою умовою забезпечення економічної безпеки держави є 

вирішення проблеми безпеки харчових продуктів. Забезпечення виконання 

даних умов визначається здатністю країни ефективно контролювати 
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виробництво і ввезення продовольства, зокрема такого популярного продукту 

як пластівці вівсяні. Споживач повинен бути впевнений, що придбаний їм 

товар, має більш високі споживчі характеристики ніж його аналоги. 

Завдяки своєму хімічному складу і простоті приготування пластівці 

вівсяні є продуктом, який має стійкий попит у споживачів. Пластівці вівсяні – 

продукт який широко вживається в багатьох країнах. Їх використовують для 

приготування швидких сніданків: каші, мюслі. А також для приготування 

снеків наприклад таких як гранола. 

Пластівці вівсяні, які переміщують в режимі імпорту через митний 

кордон України підлягають державному контролю, який здійснюється органами 

доходів і зборів на підставі інформації, отриманої від державних органів з 

використанням інформаційних технологій. Забезпечення необхідної якості 

продукції повинно мати постійний характер і контролюватися на всіх стадіях 

виробництва і руху товару. Для цього необхідно створити відрегульовану 

систему дій, що буде сприяти задоволенню потреб споживачів як на 

вітчизняних, так і на міжнародних ринках і поліпшенню процесу виробництва. 

Тому аспекти контролю та експертизи пластівців вівсяних при 

зовнішньоекономічних операціях є актуальним питанням. 

Метою дослідження є визначення особливостей і порядку проведення 

документального контролю пластівців вівсяних в ході зовнішньоекономічних 

операцій. Посадова особа митного органу за допомогою єдиної автоматизованої 

інформаційної системи митних органів України, і відповідно до даних 

індивідуальних товаросупровідних документів визначає види державного 

контролю, і форми їх проведення на підставі заявлених в документах контролю 

за переміщенням товарів: коду пластівців вівсяних згідно з УКТЗЕД, описів 

товару, мети переміщення.  

Згідно переліку товарів, які в разі ввезення на митну територію України 

підлягають заходам офіційного контролю пластівці вівсяні згідно коду УКТЗЕД 

належать до переліку товарів, які підлягають фітосанітарному контролю і 

державному контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин (табл. 1, 2) [1].  

Таблица 1 – Перелік товарів, які підлягають фітосанітарному 

контролю [1] 
Код товару згідно з 

УКТЗЕД 
Опис товару 

1104 
1 

 

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, 

лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або 

подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна 

зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130584Z.html
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Таблиця 2 – Перелік товарів, які підлягають державному контролю за 
дотриманням законодавства про харчові продукти [1] 
Код товару згідно з 

УКТЗЕД 
Опис товару 

1104
1
 Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, 

лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або 
подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна 
зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені 

Примітка: 1. Для цілей використання цього переліку слід керуватися кодом згідно 
з УКТЗЕД та описом товару [1]. 

Залежно від виду контролю передбачається перелік документів які 
підлягають перевірці (табл. 3). 

Таблиця 3 – Перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці під 
час попереднього документального контролю [1] 

Вид контролю Документи і відомості, що підлягають перевірці 

Фітосанітарний 
контроль 

Фітосанітарний сертифікат в оригіналі, який видається державним 
органом з карантину і захисту рослин країни-експортера, що засвідчує 
фітосанітарний стан товару (на товари, крім дерев’яного пакувального 
матеріалу як супровідного матеріалу для товарів) фітосанітарний 
сертифікат в оригіналі, який видається державним органом з карантину 
і захисту рослин країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан 
товару, та сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння 
та/або садивного матеріалу, або сертифікат ОЕСР і сертифікат ISTA 
для насіння і садивного матеріалу за умови належності його до сорту, 
занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів 
рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової 
сертифікації яких приєдналася Україна 

Контроль за 
дотриманням 
законодавства про 
харчові продукти 

Міжнародний сертифікат в оригіналі (для товарів, зазначених у 
Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на 
призначених прикордонних інспекційних постах) транспортні 
(перевізні) документи 

Санітарно-епідеміологічний контроль пластівців вівсяних здійснюється в 
зонах митного контролю на митній території України посадовими особами 
органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України. і завіряється на 
товаросупровідних документах відбитком штампа «Ввезення, реалізацію 
(використання) дозволено». Позитивний висновок підрозділу МОЗ України 
засвідчується штампом «Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено» а в 
графі 44 ТД під кодом 5501 вказується код документа в якому цей штамп 
проставлено, та дата коли він проставлений. 

Також обов’язковим під час митного оформлення пластівців вівсяних в 
режимі «імпорт» є проведення контролю маркування харчових продуктів. 
Інформація про продукт повинна бути надана державною мовою України та 
містити наступні дані: загальна назва, склад, харчова та енергетична цінність, 
використання (якщо такі передбачені), наявність компонентів з генетично 
модифікованої сировини (якщо використання компонентів передбачено 
нормативними документами на цей харчовий продукт), застереження щодо 
вживання харчового продукту певними категоріями (групами) населення, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130584Z.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130584B.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31915.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31915.html
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номінальна кількість, кінцевий термін реалізації або дата виготовлення i термін 
придатності, умови зберігання, найменування та юридична адреса виробника, i 
місце виготовлення, умови інша інформація, передбачена нормативними 
документами.  

Якщо в митного інспектора виникають сумніви щодо заявлених 
характеристик товару, можуть бути відібрані зразки для проведення митної 
експертизи [2]. У разі потреби для проведення експертизи здійснюється відбір 
проб і зразків пластівців вівсяних який здійснюється в межах, установлених 
нормативами відбору проб та зразків [3].  

Перелік посилань 
1. Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що 

ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту): 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 960 // База даних 
«Законодавство України» / ВР України. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF/paran46. 

2. Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого 
митного режиму: Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657 // 
Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/nakazi/62415.html. 

3. Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та 
територіальних органів Державної фіскальної служби України із 
Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час 
проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) 
товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб 
(зразків) товарів та висновку: Наказ Міністерства фінансів України від 
02.12.2016 № 1058// База даних «Законодавство України» / ВР України. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1693-16. 
 

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ 

ПАРКЕТНОГО ПОКРИТТЯ 
 

Є. О. Осецький 
магістр; 

Н. П. Ляліна 
професор  кафедри товарознавства та 

комерційної діяльності в будівництві, д.т.н., доцент 
Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Україна, м. Київ 
 

Вважається, що ХХІ століття – це століття революційних конструктивних 
і технологічних рішень, зокрема в будівництві. Матеріали нового покоління 
широко застосовуються при зведенні типових і унікальних будівель і споруд, 
що значною мірою забезпечує комфортне проживання та життєдіяльність 
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людини і зниження матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів. 

Підлога – це важливий конструктивний елемент будівельних об’єктів, що 

зводяться, реконструюються або ремонтуються, який виконує відповідальні 

захисні і декоративні функції [1]. Виходячи з цього, до підлоги та матеріалів 

для її виконання пред’являються високі специфічні і багатогранні вимоги 

технологічності, естетичності, економічності та надійності. 

 Сучасна підлога повинна відповідати ряду вимог: насамперед, – бути 

доволі міцною, без прогинів і деформацій, мати достатню опірність 

зношування. Підлога повинна бути комфортно теплою, звукоізоляційною 

(особливо в спальнях і дитячих кімнатах). Врешті, будучи частиною інтер'єру, 

підлога повинна відповідати певним естетичним вимогам. І, найважливіше, 

конструкція підлоги повинна відповідати функціональному призначенню 

приміщень. Наприклад, у кухні, ванній та санвузлі повинна бути вологостійка 

підлога, відповідати підвищеним гігієнічним вимогам, мати високу міцність і 

високий коефіцієнт тертя навіть у вологому стані. Вартість улаштування 

підлоги сягає 10–15% від витрат на зведення будівлі, 30% – при капітальному 

ремонті і 40% – від вартості оздоблювальних робіт.  

Покриття – це верхній елемент підлоги. Існує декілька видів [2] сучасних 

покриттів. Дерев’яне – може бути дощатим, паркетним, з паркетних дошок або 

щитів. Розглянемо основні переваги й недоліки перерахованих видів покриттів. 

Деревина відноситься до традиційних матеріалів при облаштуванні підлоги й, 

мабуть, ще довго не поступиться своїми позиціями навіть на тлі сучасних 

матеріалів і новітніх технологій. Перевага деревини – висока екологічність. 

Дощата підлога – надійна і зручна в експлуатації, розповсюджена в 

індивідуальному будівництві. З недоліків можна назвати невисокі декоративні 

характеристики. 

Паркет є одним з основних видів покриття для підлоги з натуральної 

деревини. Практичність, екологічна чистота, довговічність, а найголовніше – 

неповторне відчуття тепла, що дарують текстура й кольори натурального 

дерева від бурштинового до всіх відтінків коричневого, – все це ставить це 

покриття поза конкуренцією. Штучний паркет залишається лідером у безлічі 

різноманітних покриттів, він дуже міцний і декоративний: є можливість із 

різних за кольорами паркетних дощечок викласти підлогу з малюнком. 

Матеріал для паркету – це тверді породи дерева: дуб, бук, клен, ясен. 

Порівняно недавно з’явився паркет з бамбука. З недоліків паркету, можна 

відмітити необхідність дотримання температурного режиму й вологості, інакше 

паркет, особливо художній, швидко руйнується. Підлога з паркетних дощок і 

паркетних щитів – це дещо дешевша імітація паркету, хоча при майстерному 

укладанні може конкурувати з ним. Конструктивно цей вид покриття 

складається з основи (дошка або плита), на яку наклеюють тонкі планки з 

паркетних порід дерева. Серед недоліків – недовговічність і недостатня 

звукоізоляційність. 



Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та послуг 

 301 

Масивна дошка для підлоги є альтернативою натуральному паркету, але 

має більші розміри. Варто відмітити, що масивна дошка коштує дорожче, ніж 

паркет. Масивна дошка спрощує укладання, має дуже гарний естетичний 

вигляд особливо у великих приміщеннях, зорово збільшуючи об’єм 

приміщення. Масивні паркетні дошки надходять у продаж з лаковим 

покриттям, нанесеним в заводських умовах, і без нього [3]. 

Український ринок підлогового покриття завжди вважався одним з 

найрозвинутіших ринків будівельних матеріалів в країні. Серед основних 

тенденцій, характерних для сьогоднішнього ринку підлогового покриття, слід 

назвати зсув споживчих переваг до недорогої цінової категорії. Це такі види 

підлогового покриття як лінолеум, ковролін та ламінат. Клієнтів натурального 

паркету поступово відбирає паркетна дошка, на яку перейшла більшість 

платоспроможних покупців [4]. На рис. 1 наведено структуру ринку продажів 

покриття для підлог в Україні. 

 
Рисунок 1 – Структура продажів основних видів підлогового покриття у 

2018 році 

Формування споживних властивостей підлогового покриття залежить від 

багатьох чинників – це сировина, технологія виготовлення, технологія 

укладання, додаткові матеріали, а також зовнішні фактори – вологість та 

температура в приміщенні. Особливо це стосується паркету і паркетної дошки, 

тому що від виду деревини, методів її обробки, а також способів і правил 

укладання залежить якість готової підлоги. 

Паркетні покриття влаштовують у приміщеннях будівель, до яких 

пред’являються підвищення естетичні, санітарно-гігієнічні і 

теплозвукоізоляційні вимоги. У технологіях укладання паркетних покриттів 

основними критеріями є забезпечення надійності, довговічності та безпеки при 

застосуванні, тому особливу увагу необхідно приділяти контролю вологості 

паркетного матеріалу. Відомо, що вологість деревини паркетного матеріалу 

змінюється залежно від вологості повітря. При цьому паркетна дошка може 

деформуватися, змінювати свій об’єм, що приведе до руйнування. 

Таким чином, для отримання якісного і довговічного підлогового 

покриття необхідно звертати увагу не тільки на підлогові матеріали, а ще й на 

допоміжні матеріали (прошарок, основа, клеї, лаки), які застосовуються для 

укладання паркету чи паркетної дошки. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ МАРКУВАННЯ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

І. А. Письменна 

судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень  

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Основний закон України гарантує захист людини, її життя і здоров’я. 

Дане положення передбачає наявність розгалуженої системи законодавства не 

тільки у сфері охорони здоров’я, але й у відповідних сферах діяльності, які 

забезпечують реалізацію положення Конституції. Захист населення від 

шкідливого впливу будь-яких чинників утверджує належний рівень охорони 

здоров’я людей, який передбачає їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

соціальне обслуговування.  

Розглянемо питання захисту життя, здоров’я та інтересів споживачів із 

аспекту безпечності харчових продуктів, а саме відповідності їх маркування 

чинним нормативно-правовим актам. 

Згідно аналізу науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України, визначення відповідності маркувальних 

даних дійсним товарним характеристикам товару є завданням товарознавчої 

експертизи. Судові експерти, які мають відповідну кваліфікацію, та яким 

доручено проведення експертизи з питань відповідності маркування, у ході 

дослідження застосовують аналіз, синтез, узагальнення та інші методи 

дослідження, які забезпечують встановлення необхідних характеристик 

об’єктів. При застосуванні пояснення, як теоретичного методу дослідження, 

судовому експерту необхідно апелювати фактами які стосуються правил чи 

норм щодо досліджуваних об’єктів.  

Обізнаність експерта у нормах чинного законодавства щодо регулювання 

стадій виробництва, обігу та інформації про харчові продукти складає основу 

для досягнення мети експертизи. Розгляд порушеного питання зумовлює 

наступне дослідження вимог до маркування харчових продуктів. 

З метою наближення законодавства України до європейських стандартів 
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був прийнятий Закону України «Про інформацію для споживачів щодо 

харчових продуктів», який вступив у силу в серпні 2019 року та покладає деякі 

обов’язки на операторів ринку, щодо забезпечення наявності та достовірності 

інформації про харчовий продукт. 

Визначаючи чималий перелік обов’язкової інформації, необхідної для 

інформування споживачів, закон встановлює і особливий порядок 

відображення інформації. Точність, достовірність та зрозумілість являються 

загальними вимогами до інформації про харчовий продукт, що стосується 

правил їх нанесення, тому змінюється розмір шрифту на упаковці з 0,9 

міліметра до 1,2 міліметра, а на малих упаковках – до 0,9 міліметрів, зазначені 

алергени мають бути виділені іншим шрифтом, стилем, кольором на вибір 

оператора. 

Основні вимоги до інформації про харчовий продукт, яка повинна бути: 

розміщена на видному місці; не спотворена та неприхована; точно 

сформульована; нанесена так, що її неможливо видалити; чітка та розбірлива; 

легко зрозуміла; без сторонніх графічних елементів та не вводити в оману. 

Законодавчо виділено обов’язкову інформацію, наявність якої вказує на 

безпечність продукту. Аналізуючи упаковку, етикетку (стікер), кольєретку чи 

інший супроводжуючий документ до продукту харчування спершу необхідно 

звертати увагу на його назву. Назвою продукту вважається офіційна назва 

передбачена виробником, у разі її відсутності – вказується зрозуміла для 

споживача назва або відображаються описова назва, що описує харчовий 

продукт, яка дає змогу споживачам дізнатися про категорію харчового 

продукту та вирізнити його серед інших подібних харчових продуктів. Поруч із 

назвою вказується фізичний стан продукту або спеціальна обробка (наприклад, 

чай листовий, банан в’ялений). 

Перелік інгредієнтів зазначається у порядку зменшення їх маси та під 

заголовком «склад» або «інгредієнти». У разі наявності більше ніж 0,9 відсотка 

генетично модифікованих організмів (ГМО), в будь-якому компоненті 

продукту маркування має містити позначку «з ГМО». Інгредієнти, які 

викликають алергічну реакцію зазначені в Додатку №1 до Закону України «Про 

інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», та повинні бути 

виділені окремим шрифтом. Такий перелік не є вичерпним і може змінюватись 

у ході виникнення відповідного наукового обґрунтування щодо певних речовин 

та харчових продуктів [1].  

Кількість харчового продукту зазначається у встановлених одиницях 

виміру: літрах, сантилітрах, мілілітрах, кілограмах або грамах, а інгредієнта – у 

відсотках.  

У залежності від особливостей харчових продуктів позначка з 

попередженням про небезпечність споживання продукту після зазначеної дати 

має дві форми. Мінімальний термін придатності зазначається для продуктів при 

дотриманні умов зберігання яких залишаються безпечними протягом певного 

часу після вказаної дати завершення мінімального терміну придатності «Краще 
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спожити до…» та «Краще спожити до кінця…», а граничний термін 

придатності «Вжито до …» застосовується до швидкопсувних продуктів. 

Оптимальний режим зберігання харчових продуктів залежить від їх 

фізико-хімічних властивостей і може передбачати чималу кількість умов, які 

повинні бути зазначені (наприклад, зберігати в сухому місці при температурі 

від 0 до + 20°С, уникаючи прямих сонячних променів). 

Країна походження може зазначатися для запобігання введення в оману 

споживача та для певних видів м’яса, які зазначені в Додатку №7 до 

вищевказаного закону. Передбачається відображення інструкції з використання 

(наприклад, желе швидкого приготування), а також вміст спирту відповідно до 

Додатку №8 [1]. 

Інформація про поживну цінність, а саме: енергетичну цінність; вміст 

жирів, насичених жирів, вуглеводів, цукрів, білків та солі надається у формі 

таблиці, а у разі відсутності місця у формі рядків. 

Вищевказані положення остаточно будуть впроваджені протягом 

наступних 3 років, і в перехідний період харчові продукти можуть вироблятися 

та/або вводитися в обіг до настання кінцевої дати споживання або закінчення 

строку придатності. Законодавчо передбачені наступні ознаки неправильно 

маркованих харчових продуктів [2]: етикетка підроблена або вводить в оману; 

харчовий продукт продається під назвою іншого продукту; інформація на 

етикетці представлена недержавною мовою; харчовий продукт упакований, 

заповнений у тару або підготовлений таким чином, що це вводить в оману; 

етикетка харчового продукту не відповідає обов’язковим вимогам 

законодавства щодо етикетування харчового продукту; етикетка містить слова, 

словосполучення або дані, які важко прочитати або зрозуміти звичайному 

споживачу за звичайних умов  використання, показу та продажу товару. 

Окрім маркувань харчових продуктів, що відповідають 

загальнообов’язковим державним нормам безпеки на упакуванні, можуть бути 

наявні знаки екологічного маркування (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Приклади знаків екологічного маркування 

Такі знаки вказують на покращені показники безпечності загалом, дію 

продукту на навколишнє середовище на всіх етапах життєвого циклу та 

відповідність міжнародному стандарту ISO 14024. Вищевказана сертифікація 

продукції є добровільною і стимулює конкуренцію операторів ринку, яка 

сприяє появі більш екологічних продуктів. 

Узагальнюючи вищевикладене приходимо до висновку, що інформація 

про харчові продукти та їх маркування відображає споживчі властивості цих 

продуктів і таке відображення залежить від особливостей досліджуваних 
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об’єктів. 
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Одним з визначальних показників формування ергономічних 

властивостей у взутті сьогодні вважається так званий фізіологічний комфорт, 

який взуття може створювати для споживача. Це поняття тісно пов’язане з 

індивідуальними потребами споживачів, які, як відомо, залежать від комплексу 

чинників (вік, тип переважаючих фізичних навантажень, індивідуальні 

особливості людини, наприклад, виділення поту, теплова чутливість тощо) [1, 

2]. Зокрема, посилене виділення поту сприяє посиленню сил тертя між шкірою 

стопи і внутрішньою поверхнею взуття, тому правильна конструкція взуття 

повинна відповідати індивідуальним фізіологічним вимогам споживачів, 

оскільки виникає висока ймовірність травмування [3–5].  

Також відомо, що наявність всередині взуття мікроорганізмів, бактерій, 

грибків тощо – також негативно впливає на здоров’я стопи і може спричинити 

різні захворювання [6]. Тому, іншим важливим чинком формування 

функціональності взуття сьогодні вважається протимікробна і протигрибкова 

профілактики, які в комплексі надають взуттю біоцидні властивості. 

Отже, розробка безпечних, екологічно орієнтованих взуттєвих матеріалів, 

які спроможні одночасно забезпечити високий рівень гігієнічних та механічних 

властивостей, є актуальною проблемою. 
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Одними із завдань роботи, яка здійснюється в означеному напрямі, була 

розробка пакету матеріалів верху взуття з використанням бамбуковмісткого 

текстилю та порівняння фізико-механічних властивостей розроблених пакетів 

матеріалів з аналогами на основі волокон бавовнику. 

Основним компонентом створеного пакету матеріалів була тканина з 

бамбукових волокон, яка характеризується високим рівнем проникності парів 

води, гігроскопічності та м’якості, легкістю випрямлення та фарбування, 

чудовим кольоровим ефектом пігментації. Завдяки наявності у структурі 

бамбукового волокна мікроотворів різного розміру, текстильні матеріали з цих 

волокон поглинають вологу вдвічі краще, ніж бавовняні; завдяки високій 

швидкості поглинання вологи і висушування матеріали, які містять бамбук, 

здатні зберігати тепло в прохолодну погоду та залишатись прохолодними в 

теплу погоду. 

Наявні у волокні бамбуку природні бактерициди забезпечують 

виготовленим з його використанням матеріалам високий рівень 

антибактеріальних властивостей, загальну екологічність та нешкідливість після 

утилізації. А оскільки бамбук у рослинному світі є чемпіоном зі швидкості 

росту, то для найкращої врожайності не потрібні зрошення, хімічні пестициди, 

добрива тощо. 

Оскільки споживні властивості взуття тісно взаємопов’язані, то нами 

було досліджено ті показники гігієнічних (проникність та поглинання водяної 

пари) і механічних властивостей (міцність та видовження на момент 

розтягування), які в комплексі забезпечують ергономічність і функціональність 

взуття.  

Зокрема, було встановлено, що за нормальних умов водопроникність 

матеріалів має позитивний кореляційний зв’язок з повітропроникністю, 

забезпечує хорошу вентиляцію у взутті, і, як наслідок, є важливим для 

підвищення рівня комфорту. З іншого боку, було встановлено, що 

водопроникність має негативний кореляційний зв’язок зі збереженням тепла у 

взутті. Також була досліджена антимікробна здатність розроблених пакетів 

матеріалів, оскільки в певних умовах температури та вологості окремі 

мікроорганізми інтенсивно розмножуються. 

Виходячи з вимог споживачів до взуття, дослідження механічних 

властивостей матеріалів та пакетів матеріалів ми розглядали як важливий 

чинник забезпечення оптимальної конструкції взуття (особливо – взуття для 

дітей та взуття для активного відпочинку).  

Результатами проведених досліджень доведено, що матеріали для взуття, 

які містять бамбукові волокна, є відмінною альтернативою бавовняним 

матеріалам, які традиційно використовують у взутті. Зокрема, пакети матеріалів 

для верху взуття на основі бамбукових тканин кращі, ніж аналогічні пакети на 

основі бавовняних матеріалів, за показниками поглинання та проникності 

водяної пари і подовження при розриві. 

The research work has been carried out within project: “Use of bamboo extract 
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and fibres in the elements of leather, textile and combined leather and textile 

children's footwear” financed by the National Centre for Research and Development 

(Agreement No. LIDER/16/0091/L-8/16/NCBR/2017). 

Перелік посилань 

1. K. Lawinska, W. Serweta, I. Jaruga, N. Popovych Examination of Selected 

Upper Shoe Materials Based on Bamboo Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern 

Europe (published by: ŁUKASIEWICZ Research Network – Institute of Biopolymers 

and Chemical Fibre), 2019, Issue 6 (138). 85–90. 

2. Taylor N. A., Caldwell J. N, Mekjavic I. B. The sweating foot: local 

differences in sweat secretion during exercise – induced hyperthermia. Aviation 

Space and Environmental Medicine 2006; 77 (10): 1020–1027.  

3. Błaszczyk-Kostanecka M, Wolska H. Dermatologia w praktyce. PZWL 

Wydawnictwo Lekarskie, Warsaw, 2009.  

4. Hoath S. B., Maibach H.I. Neonatal skin structure and functions. Second 

Edition. Revised and Expanded, Marcel Dekker Inc., New York 2003.  

5. Rajchel-Chyla B., Skrzyńska B., Wierzbicka I. Tests and Facultative 

Certification of Footwear Designed for Children as well as People with Sensitive 

Feet, Suffering Diabetes Mellitus and Rheumatoid Arthritis. Footwear safety and 

functionality 2012: 182–207.  

6. Sanchez-Navarro M. M., Perez-Liminana M. A., Cuesta-Garotte N., at all. 

Latest Developments in Antimicrobial and Functional Materials for Footwear. 

Microbial Pathogens and Strategies for Combating Them: Science, Technology and 

Education 2013; 1: 102–113.  

 

ПІДВИЩЕННЯ БІОСТІЙКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ 

ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ЇХ ПОВЕРХНЕВОЇ 

МОДИФІКАЦІЇ СИЛІКОНАМИ 

 

Г. О. Пушкар  

в.о. доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, к.т.н.; 

І. С. Галик 

к.т.н., професор;  

Б. Д. Семак 

д.т.н., професор  

Львівський торговельно-економічний університет, Україна, м. Львів 

 

Як відомо, зносостійкість багатьох видів текстильних матеріалів 

(особливо одягового, килимового, взуттєвого, наметового, пакувального 

призначення) переважно визначається їх стійкістю до дії целюлозо руйнуючих і 

грунтових мікроорганізмів, для яких целюлоза є основним споживним 

продуктом [1, 2]. 

Окрім підвищення біостійкості, в результаті поверхневої модифікації 

силіконами покращуються і інші властивості текстильних матеріалів (їм 
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надається потрібна гідрофобність, підвищується їх атмосферостійкість, 

забезпечується їх екологічна безпечність) [3, 4]. 

В даній роботі ми обмежимося дослідженням наступних питань: 

а) розглянемо механізм взаємодії деяких видів силіконових препаратів на 

пригнічення життєдіяльності окремих видів целюлозоруйнуючих 

мікроорганізмів (грибів і бактерій); 

б) для цього були використані такі обробні препарати (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристика обробних силіконових препаратів 

№  

з/п 
Назва препарату 

Концентрація 

препарату у ванні, 

г/л 

1 Дистильована вода – 

2 КЕ 50-17 – 50%-ва толуольна емульсія смоли МБ-1 20 

3 КЕ 50-17 – 50%-ва безтолулольна емульсія смоли МБ-1 20 

4 
ПІНЗ – 35%-ва толуольна емульсія 

поліізононілсілсесквіазану 
10 

Примітка: Для оцінки антимікробного ефекту на досліджуваних текстильних 

матеріалах були обрані дві найбільш активні целюлозоруйнуючі культури мікроорганізмів – 

мікроскопічний гриб Trichoderma lignorum і бактерії роду Cytophaga, виділені нами із 

досліджуваної бязі.  

Виділення відзначених культур мікроорганізмів проводили на елективних 

середовищах, а саме бактерії Cytophaga на агаризованому середовищі 

Гетчінсона, а гриби Trichoderma lignorum на сусло-агарі. Облік росту 

мікроорганізмів проводили вимірюванням діаметру (у см) колоній: гриба на 5-й 

і 7-й день, а бактерій на 15-й і 30-й день. Контактну біоцидну активність 

досліджуваних препаратів оцінювали за їх здатністю гальмувати ріст тест-

об’єктів на поверхні агаризованих середовищ у чашках Петрі, яку вираховували 

за рівнянням Еботта [5]: 

Г = (К-П)/К·100, 

де Г – гальмування росту колоній, %; 

К – ріст колоній мікроорганізмів у контрольному взірці (чашка Петрі без 

препарату); 

П – ріст колоній мікроорганізмів у присутності препарату. 

Отримані результати досліджень на прикладі бязі наведені в табл. 2 і 3. 

Таблиця 2 – Вплив обробних препаратів на ріст колоній 

Trichoderma lignorum 
№ 

рецепту 

(табл. 1) 

Процент гальмування росту колоній 

на 5-й день на 7-й день  

К П Г К П Г 

1 1,2 – – 3,0 – – 

2 1,2 0,47 60,7 3,0 0,92 69,3 

3 1,2 0,83 20,8 3,0 1,7 43,3 

4 1,2 0,64 40,0 3,0 0,95 68,3 
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Таблиця 3 – Вплив обробних препаратів на ріст колоній Cytophaga 

№ 

рецепту 

(табл. 1) 

Процент гальмування росту колоній 

на 15-й день на 30-й день  

К П Г К П Г 

1 2,1 – – 2,6 – – 

2 2,1 0,65 69,0 2,6 0,65 75,0 

3 2,1 1,25 40,5 2,6 0,87 66,5 

4 2,1 0,68 67,6 2,6 0,70 73,3 

 

Як видно з аналізу даних табл. 3, ефективність бактерицидної дії обраних 

обробних силіконових препаратів залежить від декількох чинників, а саме від 

тривалості і контакту мікроорганізмів з обробними препаратами. Вона суттєво 

зростає із збільшенням тривалості цього контакту. Окрім цього, обробка 

толуольними препаратами виявилася більш ефективною порівняно з обробкою 

аналогічними безтолуольними препаратами (рец. 2 і 3). Помітно впливає і  

хімічна природа обробного препарату (рец.2 і 4). Більш чутливими до дії  

аналогічних силіконових препаратів виявилися бактерії Cytophaga, ніж гриби 

Trichoderma lignorum (табл. 2 і 3). 

На основі вивчення вибіркового впливу окремих типів обробних 

силіконових препаратів на гальмування життєдіяльності окремих фізіологічних 

груп мікроорганізмів дозволило визначити особливості їх деструктивної ролі 

целюлозних  текстильних матеріалів та обґрунтувати вибір рецептури їх 

поверхневої модифікації. 
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Хімічне чищення шкіряних виробів – найбільш тривалий, вартісний і 

складний процес у порівнянні з чищення інших матеріалів. Основною 

проблемою є щорічна поява на ринку великої кількості шкіряних виробів з 

різноманітними видами оздоблення. Кожне нововведення при виробництві 

натуральної шкіри хімчистка повинна оперативно вивчити і впровадити нові 

технології хімічного чищення.  

Найпоширенішим методом хімічного чищення досі залишається 

традиційне «сухе» чищення з використанням перхлоретилену (далі по тексту –

ПХЕ) – вуглеводного галогенного розчинника (використовується в понад 90% 

хімчисток світу) [1]. ПХЕ розчиняє жири й разом з ними виводить з виробів 

забруднення, має нижчий поверхневий натяг, ніж вода, що дозволяє йому легше 

проникати у волокна і, як наслідок, забезпечувати більш ретельне й рівномірне 

очищення волокнистих матеріалів. Однак через токсичність ПХЕ та шкоду, яку 

він завдає здоров’ю людини, використання його було обмежене рядом законів у 

США, ЄС, Японії та Китаї. ПХЕ може легко потрапити в організм під час 

дихання, завдати шкоди нервовій та репродуктивній системам, печінці, ниркам, 

збільшити ризик розвитку певних видів раку. Чищення шкіряних виробів в 

ПХЕ дуже часто супроводжується зміною тону кольору виробу, особливо на 

ділянках які контактують з навколишнім середовищем, появою білястості в 

місцях найбільшого тертя й дії потосальних забруднень при експлуатації. У 

шкіряних виробів з покривним оздобленням відбувається часткова або повна 

втрата покриття, стають помітними замасковані дефекти. Інший варіант 

«сухого» чищення – використання KWL-розчинників, негалогенних 

ізопарафінових вуглеводнів з низьким умістом ароматичних сполук. Після 

обробки такими розчинниками шкіряні вироби повністю зберігають свою 

природну м’якість та насиченість відтінків. Однак використання таких 

розчинників обмежене їх високою вартістю [2]. 

«Вологе чищення» (аквачищення, акватекс) – тип хімічного чищення, при 

якому в ролі розчинника виступає вода (при температурі 35–50°С) зі 

спеціальними миючими та пом’якшувальними засобами при обмежених 

механічних діях. Для відновлення належного товарного вигляду майже всі 
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вироби після чищення в середовищі ПХЕ та частину виробів після аквачищення 

необхідно піддати відновному обробленню, яке включає безліч різноманітних 

процесів і операцій. Їх вибір залежить від типу шкіри, з якого виготовлено 

виріб, ступеня його зношеності й зовнішнього вигляду виробу після чищення. 

Так, вироби з ворсових шкір після чищення піддають жируванню з метою 

відновлення не тільки оптимальної концентрації жирових речовин у шкірній 

тканині (а отже, м’якості та еластичності), а й кольорів, особливо якщо вони 

піддались зміні. Вироби, на яких відновити колір після жирування не вдається, 

піддають підфарбовуванню в тон, близький до початкового [3]. 

На відміну від текстильних виробів при хімічному чищенні шкіряних 

необхідно виконувати додаткові технологічні процеси, враховувати 

індивідуальний підхід до кожного виробу: 

а) підфарбовування – при появі дефектів кольору; 

б) жирування – для відновлення еластичності; 

в) гідрофобізація – якщо виріб схильний до намокання шкірної тканини; 

г) ворсування – обов’язковий етап при чищені ворсових шкір: замші, 

велюру та нубуку. 

Авторами [4, 5] доведено, що після обробки органічними розчинниками 

(фреон-113, ПХЕ та уайт-спіріт) шкіряних зразків спостерігається зниження у їх 

складі масової частки вологи (зневоднювання) i незв’язаних жирових речовин. 

Найбільше зниження масової частки незв’язаних жирових речовин 

спостерігається після оброблення зразків у фреоні-113 та ПХЕ.  

Проведені дослідження [5] з визначення жорсткості шкір після хімічного 

чищення показали зниження цього показника, тобто шкіри стають більш 

м’якими та еластичними, а при нанесенні покриття жорсткість навпаки зростає. 

Використання під час чищення спеціальних жирувальних препаратів дозволяє 

поповнювати в шкірі необхідну кількість незв’язаних жирових речовин, 

втрачених після хімічного чищення, підвищити пружно-пластичні властивості, 

наповненість, запобігти «сухості» шкіряного виробу, практично не змінюється 

хімічний склад. Показники шкір після хімічного чищення відповідають 

ДСТУ 3115-95 «Шкіра для швейних виробів». 
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Тема здорового харчування турбує людство протягом багатьох років. 

Здавна вважалося, що кисломолочні продукти оздоровлюють організм, саме 

тому різні види кислого молока часто вживали в їжу Тільки значно пізніше 

було науково обґрунтовано дієтичні і лікувальні властивості цих продуктів. 

Засвоюваність кисломолочних продуктів набагато вища від засвоюваності 

молока, оскільки вони можуть впливати на секреторну діяльність шлунка і 

кишечника. Наслідком такої дії є те, що залози травного тракту починають 

більш інтенсивно виділяти ферменти, а вони, у свою чергу, і прискорюють 

перетравлювання їжі. Дієтичні властивості кисломолочних продуктів 

пояснюють позитивним впливом на організм людини мікроорганізмів і 

речовин, що утворюються під час сквашування молока (молочної кислоти, 

спирту, вуглекислого газу, антибіотиків і вітамінів). 

Відповідно до ДСТУ 4554:2006 [1], сир кисломолочний – це білковий 

кисломолочний продукт, що містить переважно казеїн та сироваткові білки і 

який виробляють сквашуванням молока заквашувальними препаратами із 

застосуванням способів кислотної або кислотно-сичужної коагуляції білка. 

Зазначений стандарт поширюється на кисломолочний сир, який виробляють із 

коров’ячого пастеризованого молока. Основною сировиною для виробництва 

сиру є: 

а) молоко знежирене з кислотністю не більше 20°Т, одержане з 

коров’ячого молока; 

б) вершки, одержані з коров’ячого молока; 

в) закваски або заквашу вальні препарати прямого внесення; 

г) пепсини харчові; 

д) препарати ферментні; 

е) хлорид кальцію двоводний, хлорид кальцію фармакопейний, хлорид 
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кальцію технічний безводний не нижче 1 ґатунку; 

є) вода питна. 

Кисломолочний сир залежно від масової частки жиру поділяють на дві 

групи: 

а) кисломолочний сир нежирний; 

б) кисломолочний сир з масовою часткою жиру понад 2% до 18% [1]. 

Якщо на виробництві застосовують кислотний спосіб, то в попередньо 

пастеризоване молоко вносять закваски чистих культур молочнокислих 

бактерій. Через певний час (близько 6 год.) в молоці утворюється згусток. Після 

цього відокремлюють сироватку, сир пресують, охолоджують і фасують. Для 

прискореного відділення сироватки згусток нагрівають. Схожим способом 

отримують сир в домашніх умовах. За використання кислотно-сичужного 

способу, крім молочнокислих бактерій, до молока додають сичужний фермент і 

хлористий кальцій (для отримання більш щільного згустку і кращого відділення 

сироватки).  

Оскільки кисломолочний сир – це білковий продукт (у сирі міститься 14–

18% білка), то він може бути корисним навіть у знежиреному вигляді. Білок 

сиру містить незамінні амінокислоти, а також мінеральні речовини, серед яких 

особливо важливі – кальцій і фосфор, які легко засвоюються саме з цього 

продукту. Кисломолочний сир містить корисні для організму людини 

молочнокислі бактерії, але їх наявність обмежує термін зберігання продукту.  

Зважаючи, що кисломолочний сир застосовується у дієтичному та 

дитячому харчуванні, а основною сировиною для його отримання є коров’яче 

молоко метою нашого дослідження є перевірка сталості якості кисломолочного 

сиру у різні пори року за органолептичними і фізико-хімічними показниками. 

Для досліджень було відібрано зразки кисломолочного сиру двох 

торгових марок – ТМ «Слов’яночка» та ТМ «Яготинський». 

Дослідження проводили у березні, червні, вересні і грудні 2018 р. Зразки 

було закуплено в один і той самий день; вони мали однакові дати виробництва; 

зберігалися у торговому залі майже поруч; являли собою фасований продукт із 

вмістом жиру 9%. У дослідних зразках оцінювали маркування та пакування, 

досліджували якість за органолептичними і фізико-хімічними показниками, 

визначали наявність крохмалю. Маркування та пакування сиру відповідає 

вимогам. Результати проведеного дослідження якості за органолептичними 

показниками наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Результати досліджень якості кисломолочного сиру 

ТМ «Слов’яночка» та ТМ «Яготинський» за органолептичними показниками 
Показники Березень, 2018 р. Червень, 2018 р. Вересень, 2018 

р. 

Грудень, 2018 р. 

Кисломолочний сир ТМ «Слов’яночка» 

Колір Білий, 

рівномірний за 

всією масою 

Білий, 

рівномірний за 

всією масою  

Білий, 

рівномірний за 

всією масою 

Білий, 

рівномірний за 

всією масою 
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Показники Березень, 2018 р. Червень, 2018 р. Вересень, 2018 

р. 

Грудень, 2018 р. 

Консистенція 

та зовнішній 

вигляд 

Досить м’яка, з 

незначним 

виділенням 

сироватки 

М’яка, мазка М’яка, мазка М’яка, з 

незначним 

виділенням 

сироватки 

Запах Злегка 

кисломолочний, 

без сторонніх 

Злегка 

кисломолочний, 

без сторонніх 

Кисломолочний, 

виражений, без 

сторонніх 

Кисломолочний, 

виражений, без 

сторонніх 

Смак Кисломолочний, 

слабко 

виражений, без 

сторонніх 

Кисломолочний, 

слабко 

виражений, без 

сторонніх 

Кисломолочний, 

виражений, без 

сторонніх 

Кисломолочний, 

виражений, 

без сторонніх 

Кисломолочний сир ТМ «Яготинський» 

Колір Білий, 

рівномірний за 

всією масою 

Білий, 

рівномірний за 

всією масою 

Білий, 

рівномірний за 

всією масою 

Білий, 

рівномірний за 

всією масою 

Консистенція 

та зовнішній 

вигляд 

Досить м’яка, з 

незначним 

виділенням 

сироватки 

М’яка, з 

незначною 

крупинчастістю 

Розсипчаста Досить м’яка, з 

незначним 

виділенням 

сироватки 

Запах Кисломолочний, 

слабко 

виражений, без 

сторонніх 

Кисломолочний, 

без сторонніх 

Кисломолочний, 

без сторонніх 

Кисломолочний, 

слабко 

виражений, без 

сторонніх 

Смак Кисломолочний, 

не виражений, 

без сторонніх 

Дещо прісний, 

кисломолочний, 

не виражений, 

без сторонніх 

Кисломолочний, 

виражений, 

без сторонніх 

Кисломолочний, 

не виражений, 

без сторонніх 

Відповідно до ДСТУ 4554: 2006 Сир кисломолочний. Технічні умови [1] 

колір продукту повинен бути білий або з кремовим відтінком, рівномірний за 

всією масою. Консистенція та зовнішній вигляд – м’яка, мазка або розсипчаста, 

дозволено незначну крупинчастість та незначне виділення сироватки. Смак і 

запах повинні бути характерними, кисломолочними, без сторонніх присмаків і 

запахів. Суттєвих зауважень щодо відповідності органолептичних показників 

чинному стандарту не виявлено. Результати досліджень фізико-хімічних 

показників якості дослідних зразків наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати досліджень кисломолочного сиру 

ТМ «Слов’яночка» та ТМ «Яготинський» за фізико-хімічними показниками  

Показники Березень,  

2018 р. 

Червень, 

2018 р. 

Вересень, 

2018 р. 

Грудень, 

2018 р. 

Кисломолочний сир ТМ «Слов’яночка» 

Масова частка 

жиру, % 

9,1 9,3 9,2 9,0 

Кислотність 

титрована, 
о
Т 

158 186 146 227 
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Показники Березень,  

2018 р. 

Червень, 

2018 р. 

Вересень, 

2018 р. 

Грудень, 

2018 р. 

Масова частка 

вологи, % 

69,4 70,5 69,3 68,2 

Проба на 

крохмаль 

негативна негативна негативна негативна 

Кисломолочни сир ТМ «Яготинський» 

Масова частка 

жиру, % 

9,0 9,5 9,5 9,0 

Кислотність 

титрована, 
о
Т 

198 166 135 212 

Масова частка 

вологи, % 

71,2 73,8 70,9 67,7 

Проба на 

крохмаль 

негативна негативна негативна негативна 

 

ДСТУ 4554:2006 [1] вимагає, щоб кислотність сиру знаходилася у межах 

від 170 до 250°Т. Якщо кислотність сиру низька, то, швидше за все, його 

недостатньо довго сквашували або використовували неактивну закваску. І, 

навпаки, якщо молочнокислим бактеріям надали тривалий час для роботи, то 

сир виявиться занадто кислим. Вологість сиру також регламентується 

стандартом і має становити від 65 до 80%. Якщо під час відділення сироватки в 

сирі залишиться занадто мало вологи, він буде сухим, особливо якщо перед 

відділенням сироватки масу сильно прогріти. Якщо ж в сирі залишити 

надлишок вологи, то пакування з сиром буде «мокрим». Масова частка жиру 

має бути понад 2 до 18%. 

Крохмаль є загущувачем, яким досить просто відкоригувати 

консистенцію, запобігти відділенню сироватки, і навіть збільшити вихід сиру. 

Його наявність у сирі є ознакою фальсифікації і показником низької якості. 

Всі дослідні зразки кисломолочного сиру, незалежно від терміну їх 

виготовлення, відповідали вимогам ДСТУ 4554:2006 Сир кисломолочний. 

Технічні умови [1] за такими фізико-хімічними показниками як масова частка 

жиру, титрована кислотність, масова частка вологи. Наявності крохмалю у 

зразках не виявлено. 

Узагальнюючи результати проведених досліджень можна зробити 

висновок про стабільність якості кисломолочного сиру торгових марок 

«Сло’вяночка» та «Яготинський» за дослідженими органолептичними і фізико-

хімічними показниками протягом календарного року. 

Перелік посилань 

1. ДСТУ 4554: 2006. Сир кисломолочний. Технічні умови. [Чинний від 

2007-01-01]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2007. 10 с.  
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Забезпечення пожежної безпеки є важливим завданням під час створення 

практично любої продукції суспільного споживання. Текстильні матеріали (далі 

по тексту – ТМ) досить широко застосовуються у всіх галузях господарства, 

однак поряд з багаточисельними перевагами володіють підвищеною пожежною 

небезпекою. ТМ, в основі яких лежать легкозаймисті природні або хімічні 

полімерні волокна, швидко поширюють полум’я по поверхні і є джерелами 

можливого займання [1]. 

Дослідження закономірностей займання і горіння матеріалів одягу мають 

важливе практичне значення при створенні пожежобезпечних матеріалів на 

основі їх модифікації сповільнювачами горіння (далі по тексту – СГ). 

Надання негорючості ТМ є необхідною, але недостатньою умовою в 

проблемі теплового захисту людини в надзвичайних ситуаціях [2]. Ступінь 

теплового ураження залежить також і від процесу теплопередачі поглиненої 

теплової енергії від покривного шару через повітряні зазори і внутрішні шари 

пакету матеріалів до шкірного покриву. Стандартні методи випробувань 

дозволяють отримувати корисну інформацію про показники пожежної 

небезпеки ТМ в умовах рівномірного нагріву зразків (групи горючості, 

температури спалаху, спалаху, тління). 

Дослідження взірців текстильних матеріалів, які використовуються для 

виготовлення польового обмундирування військовослужбовців ЗС України 

проводилось за розробленим методом на основі однієї із стандартних методик, 

яка регламентуєтся ГОСТ 30402 [3]. 

 
Рисунок 1 – Схема розташування пальника при регулюванні полум’я:  

1– пальник; 2 – полум’я; 3 – рама утримувача; 4 – елементарна проба;                    

5 – штифт 
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Перед проведенням випробувань проводиться налаштування приладу, для 

чого запалюється газовий пальник, висота полум’я регулюється таким чином, 

щоб воно своєю верхньою частиною точково торкалося верхньої кромки 

нижньої рухомої частини притискної рамки тримача взірця досліджуваного 

текстильного матеріалу. 

Проведення випробувань для кожного взірця здійснювалося в наступній 

послідовності:  

а) зразок розташовується в затискному пристрої таким чином, щоб 

оброблена сторона текстильного матеріалу була обернена до газового пальника; 

б) запалюється газовий пальник; 

в) поворотна кришка встановлюється у відповідне фіксоване положення; 

г) зразок витримується під дією полум’я протягом 40 с, після чого 

газовий пальник відключається; 

д) зразок залишається в приладі для охолодження до кімнатної 

температури. 

Випробування зразка текстильного матеріалу вважається негативним, 

якщо зафіксовано хоча б одне з наступного: 

а) самостійне горіння після відключення газового пальника 

(допускається наявність локального горіння в зоні впливу газового пальника 

протягом не більше п’яти секунд після його відключення); 

б) наскрізне прогорання взірця до утворення отвору; 

в) обвуглювання зразка по всій площині, обмеженою рамкою затискного 

пристрою; 

г) обвуглювання на всю глибину в зоні дії полум’я газового пальника 

при наявності ознак запалення (полум’яне горіння поза зоною впливу полум’я 

газового пальника). 

При оцінці результатів дослідження враховується наступне: 

досліджуваний текстильний матеріал вважається легкозаймистим, якщо при 

випробуваннях отримуються наступні результати: 

а) час залишкового полум’яного горіння більше 5 с у будь-якого з 

зразків, випробуваних при запалюванні з поверхні; 

б) прогорання зразка до однієї з його кромок у будь-якого з зразків, 

випробуваних при запалюванні з поверхні; 

в) поверхневий спалах у будь-якого з зразків, що розповсюджується 

більш ніж на 100 мм від точки запалювання з поверхні або кромки; 

г) середня довжина обвуглюваної ділянки більше 150 мм спостерігається 

у будь-якого з зразків, випробуваних при дії полум’я з поверхні або кромки. 

Якщо з п’яти зразків, вирізаних у напрямку основи (по довжині) або 

утоку (по ширині), одному або більше з вищевказаних вимог задовольняє 

тільки один, то проводять повторне випробування на п’яти зразках. Якщо і 

повторно підтверджено отримані результати, то матеріал класифікується як 

легкозаймистий (табл. 1). 
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Якщо при випробуваннях текстильного матеріалу не спостерігається 

зазначене вище, то матеріал класифікують як важкозаймистий. 

Таблиця 1 – Групування текстильних волокон за параметрами 

спалахування 
Висока 

вогнестійкість 

Тип 

волокна 
Параметри спалахування 

 

Бавовна 

Льон 

Горить з жарким інтенсивним полум’ям, 

слабозабарвленим димом, залишають після горіння 

палаючі вуглинки. Чи не плавиться і не утворює 

палаючих крапель. 

Рейон 

Лиоцелл 

Горить аналогічно бавовні та льону, відрізняючись 

тільки тим, що стискається і щільніше облягає 

ділянки тіла при запаленні. 

Ацетат Горить швидко, плавиться під час горіння. Може 

плавитися і розкидати маленькі краплі без спалаху. 

Розплавлений ділянку одягу може відокремитися і 

впасти на підлогу, поширюючи з собою полум’я. По 

завершенні горіння залишаються краплі 

розплавленого пластику, які важковидалаються з 

будь-яких поверхонь. 

Акрил При горінні поводиться як ацетат, відрізняючись 

лише виділенням щільного, важкого, чорного диму. 

При горінні утворюється більше гарячих крапель. 

Нейлон 

Ластол 

Олефін 

Поліестер 

Спандекс 

Горить повільно, в процесі горіння плавиться. Може 

плавитися, і розкидати маленькі краплі без спалаху. 

Розплавлений ділянку одягу може відокремитися і 

впасти на підлогу, поширюючи з собою полум’я, 

проте не так інтенсивно, як Ацетат і Акрил. По 

завершенні горіння залишаються краплі 

розплавленого пластику, які важковидалаються з 

будь-яких поверхонь. Можливо самозагасання. 

Вовна 

Шовк 

Горить повільно і важкозаймисті (особливо зимовий 

одяг). Можливо самозагасання. 

Модакрил 

Саран 

Горить повільно, плавиться. Може плавитися і 

розкидати маленькі краплі без спалаху. 

Самозгасаючий. 

Арамід 

Новолоід 

Віньйон 

Обвуглюється, не запалюється. 

Низька 

вогнестійкість 

  

 

Однак в природних і техногенних пожежах параметри одностороннього 

нестаціонарного радіаційно-конвективного нагріву ТМ і пакетів одягу істотно 

відрізняються від стандартних лабораторних умов.  
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Остаточний висновок про придатність або непридатність ТМ для пошиття 

польового обмундирування військовослужбовців для експлуатації в умовах 

можливої вогненебезпеки слід враховувати, що для більшості тканин 

досліджуваного асортименту властивості вогнезахисту надаються за рахунок 

технологічного використання різноманітних видів спеціальних обробок або 

просочень, які в свою чергу теж впливають на функціональні властивості ТМ та 

можуть знижувати маскувальні характеристики нанесеного колористичного 

забарвлення. Але цьому напрямку стосовно можливості дешифрування 

військових об’єктів на-сьогодні належної уваги не приділено. 

При цьому, використовуючи в більшості досліджуваного асортименту ТМ 

для польового обмундирування військових синтетичні волокнисті матеріали з 

метою надання їм властивостей вогнестійкості не враховують здатність цих 

волокон плавитися при температурах займання і горіння та «прилипати» до тіла 

військовослужбовців наносячи термічні опіки різного ступеня важкості. 

Пріоритетним напрямом розвитку текстильних матеріалів є впровадження 

наукомістких технологій, зокрема нанотехнологій. Нанотехнологія – це 

сукупність методів та прийомів, які забезпечують можливість контрольовано 

створювати й модифікувати об’єкти, що містять компоненти з розмірами менше 

ніж 100 нанометрів, які мають принципово нові якості та дозволяють 

здійснювати їх інтеграцію в повноцінно функціональні системи більшого 

масштабу.  

На сьогодні в Україні вивчено й узагальнено зарубіжний досвід 

використання сучасних нанотехнологій виробництва текстильних матеріалів і 

виробів різного цільового призначення. Особливу увагу звернено на 

застосування тих нанотехнологій, використання яких дозволяє отримати на цих 

матеріалах і виробах декілька бажаних ефектів (бактерицидності, 

гідрофільності, водо-, масло-, брудовідштовхування та ін.). Але питання 

вирішення проблем «текстильної вогнестійкості» залишається відкритим. 

Перелік посилань 
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ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

 

О. Є.Сисоєва 

генеральний директор; 

Г. Ю. Нєфьодова 

начальник відділу з організаційного забезпечення та наукової діяльності, 

Державне підприємство «Луганський регіональний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації», Україна, м. Лисичанськ 

 

Державне підприємство «Луганський регіональний науково-виробничій 

центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі по тексту – 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ») веде свій літопис з моменту 

створення в жовтні 1929 р. органу державної метрологічної служби – 

Луганської повірочної палатки (відділення Маріупольського управління) у 

складі 4 чоловік. Пройшли роки, змінювався статус та назва організації, 

розширювалась сфера діяльності. 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» належить до сфери 

управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України та забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, 

задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми 

власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та 

метрологічної діяльності, сертифікації, оцінки відповідності та захисту прав 

споживачів згідно з вимогами законодавства. 

Національним агентством з акредитації України засвідчена 

компетентність Органу з оцінки відповідності 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про акредитацію 

зареєстрований у Реєстрі НААУ 27 грудня 2018 р. за № 1О264, дійсний до 26 

грудня 2023 р., дата первинної акредитації 27 грудня 2013 р.) відповідно до 

вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012) в сфері: харчова 

продукція та продовольча сировина. 

Компетентність органу з сертифікації систем управління 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» засвідчена Національним 

агентством з акредитації України (атестат про акредитацію № 8О078 

зареєстрований у Реєстрі НААУ 03 березня 2019 р., дійсний до 02 березня 

2024 р., дата первинної акредитації 03 березня 2014 р.) відповідно до вимог 

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 та ISO/TS 22003:2013 в сфері: 

а) ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 

9001:2015, IDT); 

б) ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements; 

в) ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових 

продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 
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22000:2005, ІDT); 

г) ІSO 22000:2005 Food safety management systems – requirements for any 

organization in the food chain. 

Діяльність ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» у сфері 

метрології направлена на забезпечення єдності вимірювань, захист громадян і 

економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Метрологічні 

підрозділи Центру оснащені сучасним високоточним обладнанням, проводять 

повірку засобів вимірювальної техніки підприємств (організацій) будь-якої 

форми власності та населення. ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

уповноважене на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки 

(свідоцтво про уповноваження № П-37-2019 від 06.08.2019 р., чинне до 

06.08.2024 р., види вимірювань 01-11). 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері стандартизації шляхом надання послуг суб’єктам 

господарювання будь-якої форми власності з актуалізації нормативних 

документів, реєстрації технічних умов та змін до них. 

Системним управлінням якістю надання послуг 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» займається з 2002 р., коли вперше 

був отриманий сертифікат на систему управління якістю. 

На даний час засвідчена відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015, IDT Системи управління якістю. Вимоги стосовно надання послуг з 

повірки засобів вимірювальної техніки, оцінювання стану вимірювань та 

визнання вимірювальних можливостей, атестації методик виконання 

вимірювань, перевіряння нормативних документів, що надаються 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (сертифікат на систему 

управління якістю зареєстрований у Реєстрі органу з сертифікації систем 

управління ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 18 жовтня 2018 р. за 

№ UA.8О068.СУЯ.063-18, дійсний до 17 жовтня 2021 р.). 

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) [1] встановлює вимоги до 

якісного системного управління, виконання яких дозволяє оптимізувати 

процеси, підвищити результативність та ефективність роботи, 

продемонструвати здатність на постійній основі надавати своїм замовникам 

послуги належної якості. 

Забезпечування якості – складова частина управління якістю, 

зосереджена на виконуванні вимог щодо якості [2]. 

Впровадження передових методів і інновацій, постійне поліпшування 

діяльності (процесів) з розумінням та врахуванням потреб і очікувань 

зацікавлених сторін, законодавчих й регламентувальних вимог, безперервне 

підвищення професійного рівня персоналу забезпечують бездоганну репутацію 

та відповідний імідж ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» сьогодні і в 

майбутньому. Все це дозволяє гарантувати своїм замовникам високу якість 

надання послуг, взаємовигідну та плідну співпрацю. 
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Функції управління якістю ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

реалізуються в рамках системи управління якістю за такими сферами [3]: 

а) функції забезпечення якості, що виконуються в межах загальних 

функцій підприємства на кожному етапі життєвого циклу; 

б) функції оперативного управління якістю (функції з коригувальних дій), 

пов’язані з кожним етапом життєвого циклу або з сукупністю деяких із них; 

в) функції стратегічного управління якістю (зокрема, систематичні 

функції поліпшення якості), які охоплюють всі етапи життєвого циклу. 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» є підприємством, 

орієнтованим на якість, яка сприяє формуванню культури, що має результатом 

поведінку, ставлення, діяльність і процеси, які додають цінність через 

задоволення потреб і очікувань замовників й інших відповідних зацікавлених 

сторін. Якість послуг охоплює не тільки їхні передбачені функції і 

характеристики, але також їхні сприймані цінність і користь для замовників. 

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» відстежує рівень 

задоволеності замовників робіт (послуг) якістю виконаних робіт, наданих 

послуг. Моніторинг задоволеності замовників послуг базується на системі 

збору даних, отриманих в процесі анкетування, опитування та інших методів 

отримання інформації. 

Основними джерелами інформації стосовно сприйняття замовниками 

послуг того, чи задовольнило ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» їхні 

потреби та очікування є дані: 

а) прямого анкетування або опитування замовників (власними силами); 

б) розміщення опитувальних анкет або окремих запитів на веб-сайті; 

в) аналізування причин втрати замовників; 

г) розгляду наданих пропозицій, звернень та скарг замовників. 

Діяльність ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» спрямована на 

тих, хто зробив ставку на якість, безпечність та конкурентоспроможність 

продукції (товарів, робіт, послуг). 
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Ceramic products have been known since ancient times. The ceramic tiles are a 

commodity group characterized by large production, various application, large 

consumer demand and a competitive market. For centuries ceramic tiles have 

established themselves as an important construction material with valuable consumer 

characteristics such as functionality, ergonomics, aesthetics, for both internal and 

external application. They are characterized by a very good firmness, lightness, frost 

resistance, water absorption according to application, high aesthetics and variety of 

colour, a possibility for combination with a different interior. These characteristics 

make them applicable both in the household and in the industry, technology and for 

special purposes.   

With the development of the market economy and the possibility for the free 

movement of these construction products in the respective regional and world 

markets, the question arises about their quality, the proper identification of their 

assortment according to their functional purpose. Consumer protection requires strict 

controls and guarantees not only on safety but also on the right quality-price ratio, the 

absence of assortment and quality falsification.  

The assortment of ceramic tiles has a very wide application: for exterior and 

interior cladding of buildings; for floor and wall covering of premises; with special 

purpose in various industries. The specific and versatile purpose also determines the 

production of ceramic tiles from different ceramic materials and the formation of 

suitable usable properties. The protection of the environment and the development of 

the ceramic industry sets new requirements and possibilities to improve the 

assortment of ceramic tiles with the production, etc. «Green» Ceramic Tiles [1]. 

Developments in technology and tougher user requirements on ceramic tile safety 

have helped to diversify the range and offer tiles with new photocatalytic properties 

that have the ability to reduce pollutant molecules present in the air [2]. 

Ceramic tiles of different origin, assortment, price and name are offered on the 

market, which raises the question of their identification and quality depending on the 

functional purpose, about reliable information of consumers, about legal guarantees 

between business partners. Ceramic tiles with incorrect information or no origin are 

often offered. The quality is formed under the influence of several factors – resources 

used, technology, decoration [3]. The assessment and the realization of the quality, 
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though, is done in the process of usage. The consumer chooses ceramic tiles based on 

their purpose and the main consumer characteristics – functionality, reliability, 

ergonomics, aesthetics, safety, cost. The variety of the assortment requires a 

provision of correct orientation and information for the consumer via a suitable 

labeling, a signification of the type of the ceramic material, its characteristics and 

functional purpose.  

The identification of the type of ceramic tiles can be made along the main 

properties and indicators: water absorption; method of production; functional 

purpose; color and structure of the ceramic surface; presence and type of glaze. The 

main indicator for identifying these goods and determining their destination is their 

water absorption.  

These goods and determining their destination is their water absorption. 

According to the harmonized European standard BDS EN 14411: 2016, ceramic tiles 

are classified according to this indicator into the following groups: group I (Е ≤ 3%); 

group IIа (3% < Е ≤ 6%); group IIв (6% < Е ≤ 10%); group III (Е > 10%). 

Depending on their functional purpose ceramic tiles are intended for: inner lining; 

floor covering (floor ceramics); cladding (facade ceramics). Depending on the 

production method used ceramic tiles can be: extruded (formation А); pressed 

(formation В – dry pressing); moltentiles (formation С).  

The smaller the water absorption, the better the performance of the tiles – they 

have higher density, mechanical strength, resistance to pressure, resistance to 

temperature changes and wear resistance of the glaze. Another important indicator, 

determining the functional purpose and longevity of the ceramic tiles is the wear 

resistance of the glaze. Depending on the wear resistance the glazed ceramic tiles are 

classified as following: Class 0 (with wear resistance from 0 to 100 turnovers), not 

recommended for floors; Class 1 (from 100 to 150 turnovers), suitable for low-traffic 

zones, e.g. bathrooms, bedrooms; Class 2 (with wear resistance from 150 to 600 

turnovers), intended for light-traffic zones;Class 3(with wear resistance from 750 to 

1500 turnovers), intended for average-traffic zones – floorings for walking with 

ordinary shoes, living rooms, corridors, terraces in residential buildings; Class 4 

(with wear resistance from 2100 to 12000 turnovers), intended for relatively heavy 

traffic – for use in hotels, premises for commercial activity; Class 5 (with wear 

resistance above 12000 turnovers), intended for heavy traffic for a long period of 

time – for use in shopping centers, lobbies, walking paths in premises.The 

requirements for each product group are indicated in Attachment from A to L in the 

harmonized European standards for ceramic tiles.  

The assortment of the ceramic tiles is extremely varied and is determined by 

the main classificaion characeristics and functional purpose. Depending on the 

production method and the application the main tile types are granitogress terracotta, 

faience, decorations (friezes). 

Granitogress (porcelain) is a modern ceramic material with great applicability. 

The granitogress tiles are strong, with very low porosity and water absorption below 
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1%, with high cold resistance and abrasion resistance. They can be used for internal 

and external premises, for floor covering of bathrooms and wet premises, terraces, 

offices, shops and restaurants, as well as cladding of buildings. They can be two types 

depending on the technology: glazed and unglazed.The glazed porcelain has a water 

absorption 0,5% <Eb ≤ 3% (group Blb, GL). The product is similar to the glazed 

porcelain (group BIa, GL), but the difference is that its water absorption is higher, 

therefore it is not recommended for external application. The non-glazed granitogress 

(porcelain) is a tile, intended for external and internal application with low water 

absorption ≤ 0.5% (group BIa, UL). It is distinguished by a high class of chemical 

resistance, wear resistance, breaking strength, frost resistance and slip resistance. 

The terracotta tiles are also called floor tiles and are used for decorating rustic 

interiors, external areas, making of stairs, etc. They are more fragile, with lower 

mechanical strength than porcelain .The floor ceramic tiles are divided into two 

groups: ceramic tiles with water absorption 3%<Eb≤ 6% (Group Blla); ceramic tiles 

with water absorption 6%<Eb≤ 10% (Group Bllb). For cladding of pools, industrial 

premises, clinker tiles are also used. 

The faience tiles are used for wall cladding of bathrooms, kitchens, 

laboratories, places with water and dirty processes (metro stations, carrepair shops, 

public places, etc.). The wall ceramic tiles have high water absorption > 10% (Group 

BIII). This is the lowest class of ceramic tiles, determined by the standard. These tiles 

are used only for internal laying of walls. Due to their high percent of water 

absorption the wall ceramic tiles are predisposed to freezing and eruption and require 

caution when storing and operating. 

The identification of ceramic tiles by assortment and functional purpose 

requires verification of the water absorption declared in the declaration and the 

marked indicator, determination of the structure of the material (on the non-glazed 

surface) – glazed fracture, fineness and density of particles, transition between skull 

and glaze, additional control of the skull and glaze by other related indicators 

(mechanical strength, frostability, etc.). 

Many materials have similar values of water absorption or wide limits. This 

leads to a difference in the quality of the ceramic material, its usable properties, the 

inability to properly select the functional purpose. These differences and the wide 

limits of the basic ceramic tile identification indicator do not allow for the correct 

identification of the name of the ceramic material and falsification of quality.  

According to a study conducted on the Bulgarian market of offered ceramic 

tiles of national origin and one from Spain and China [4], it was found that the 

Spanish granite tile has higher than the marked water absorption. Because of the 

higher water absorption found for this product, it is not recommended to be used for 

exterior applications.  

The terracotta tiles also have 2 times higher values of water absorption than 

the admissible requirements for the declared and marked group of tiles. According to 

this indicator, they fall into the technological and functional group of BIII wall tiles 
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(with water absorption Eb> 10% – requirements for faience tiles. With this high 

water absorption, the terracotta tiles also have a lower breaking strength – ie. they are 

not suitable for flooring, which is their main purpose. In this case the consumer is 

misled both in terms of assortment and quality. 

Offering a wide range of ceramic tiles with different names and broad 

boundaries of the main quality indicators poses serious problems in their correct 

identification and is a prerequisite for assortment and quality falsification. Solving 

these problems requires closer alignment of the standard requirements for specific 

types of ceramic tiles with the name of their ceramic material and specific functional 

purpose, more rigorous control and supervision by trained professionals – experts to 

prevent counterfeiting and misleading consumers. 
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Масштаби фальсифікації ринку харчових продуктів суттєві. Підроблені 

товари заподіюють суттєві збитки як споживачам, які витрачають кошти і 

можуть завдати шкоди здоров’ю, так і виробникам, оскільки псується їх 

репутація. За експертними оцінками 10% усіх продуктів харчування, які 

реалізуються з комерційною метою, є підробкою [1]. 

Причин такому явищу декілька: використання виробниками 

низькоякісної сировини, нехтування санітарними нормами її зберігання та 

обробки, використання застарілого технічного обладнання, залучення до 
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614001620
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роботи некваліфікованих працівників, попит споживачів на дешеві товари, 

зниження контролюючої функції державних органів у боротьбі з 

фальсифікаторами, відсутність правового захисту базових параметрів 

ідентифікації товарів, котрі дозволяють виявити підробки та наявні дефекти [2]. 

Близько 60% м’ясної продукції зі свинини містить антибіотики. Український 

ринок переповнений підробками органічної продукції, а контроль 

за постачальниками продуктів шкільного харчування здійснюється на дуже 

низькому рівні. 

Прийняття відповідних нормативно-правових документів, зменшення 

ставок ввізного мита згідно з міжурядовою угодою України з державами 

ЄАВТ [3] не запобігають випадкам контрабанди і реалізації споживачам 

фальсифікованої продукції. У зв’язку з цим захист внутрішнього ринку країни є 

однією з найважливіших задач як держави, так і бізнесу. Найбільш актуальною 

проблема ідентифікації харчових продуктів є для роздрібних торговельних 

підприємств, які, як правило, не мають відповідного лабораторного обладнання. 

В країнах Європи та США поняття якості сприймається споживачами як 

рівнозначне поняттю безпечності, що призвело до створення системи НАССР, 

суть якої полягає у виявленні усіх критичних точок і чинників, які б могли 

вплинути на безпечність кінцевого продукту, їх усуненні та постійному 

контролюванні [3].  

Більшість кондитерських виробів характеризується обмеженою 

біологічною цінністю. Найбільш досконалими серед них є фруктово-ягідні 

вироби, оскільки виробляються із натуральних фруктів і ягід та зберігають 

корисні для організму людини властивості, виступаючи як джерело вуглеводів, 

органічних кислот, мінеральних солей і вітамінів [4, с. 211].  

Активний розвиток ринку джемів формує головне завдання 

ідентифікації – визначення та підтвердження достовірності конкретного виду і 

назви продукту, а також відповідність його складу нормативній документації. 

Як засоби ідентифікації продуктів використовують нормативні, технічні та 

товаросупровідні документи, а також маркування [5, с. 148]. Головними 

показниками, які застосовуються як критерії під час ідентифікації товарів, є 

органолептичні та фізико-хімічні. Показники безпеки непридатні для 

ідентифікації харчових продуктів, оскільки на них впливають зовнішні чинники 

та життєдіяльність мікроорганізмів [6, с. 103], проте їх присутність є 

обов’язковою в контексті системи НАССР.  

При ідентифікації для виявлення справжності доцільно використовувати 

комплекс методів – аналітичних, експертних, експрес-методів і фізико-

хімічних. Ідентифікація проводиться за класичною схемою, яка включає 

роздільне й порівняльне дослідження.  

При роздільному дослідженні встановлюються властивості двох 

порівнювальних об’єктів, а при порівнювальному – проводять порівняння 

показників ідентифікованого і порівнювального об’єкта, з’ясовуючи, які 
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показники співпадають, а які відрізняються. Спочатку порівнюють інтегральні 

(групові) властивості, а потім – одиничні (індивідуальні).  

Така послідовність порівнювального дослідження дозволяє виявити 

суттєву різницю вже на початкових стадіях дослідження. В процесі 

дослідження встановлюють різницю, з’ясовують її походження і визначають 

причину виникнення (зберігання, транспортування, використання). 

Виявлення товарознавчих характеристик джемів проводиться за 

допомогою методів вимірювання та порівняння. Метод визначення 

органолептичних показників ґрунтується на застосуванні органів відчуття 

(зору, дотику, смаку) при кімнатній температурі та нормальному природному 

освітленні. 

В Україні фальсифікованим вважається джем, в складі якого містяться 

недозволені харчові добавки [7, с. 157].  

Для ідентифікації джемів як критерії застосовується маркування та 

органолептичні показники: зовнішній вигляд, консистенція, колір, смак і запах. 

Маркування відповідно до законодавства України повинне виконуватись 

українською мовою, для імпортних товарів – додатково іншими мовами. За 

органолептикою джем повинен мати однорідну желеподібну консистенцію; 

масу, що мажеться, але не розтікається; смак та запах, властиві сировині, 

приємні, солодкі або кислувато-солодкі; колір однорідний, властивий кольору 

плодів після уварювання. 

Таким чином, маркування і органолептичні показники є найбільш 

доступними, простими, але не можуть бути єдиними критеріями ідентифікації і 

мають доповнюватись фізико-хімічними показниками, які характеризуються 

більшим ступенем вірогідності та об’єктивності. Проте, виявлення фізико-

хімічних показників у деяких випадках не можливе через умови приймання і 

реалізації товару, а показники безпеки в контексті застосування українськими 

суб’єктами ринку вимог системи НАССР непридатні для ідентифікації 

харчових продуктів, що робить актуальним розробку і впровадження 

компактних засобів експрес-діагностики. 
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Актуальна проблема ринкової економіки – постійне підвищення вимог до 

якості продукції на рівні підприємств та на загальному державному рівні. Тому 

потреба контролювати оцінку якості є важливим етапом в її управлінні, а також 

науковим та практичним завданням, для цього досліджуються та 

розробляються методи з оцінювання якості. 

У зв’язку з тим, що підприємства на сьогоднішній день мають змогу 

виготовляти свою продукцію за власними технічними умовами, які не є у 

відкритому доступі для пересічних споживачів, контролювати якість продукції 

стало майже неможливо у зв’язку з відсутністю загальних норм та вимог. 

Необхідно створити державні стандарти якості продукції, яких будуть 

дотримуватися абсолютно всі підприємства України. 

Щоб вирішити проблему підвищеної якості до продукції треба чітко 

уявляти та розуміти сутність поняття «якість». Стандарт ISO 8402-86 розділяє 

якість «як сукупність властивостей та характеристик продукції або послуги, які 

надають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби» [1]. 

При проведенні судової товарознавчої експертизи перевіряється 

дотримання правових норм, стандартів, договорів, технічних умов поставок та 

інших документів. Важливо брати до уваги те, що вищевказані вимоги мають 

бути зазначені при складанні контракту, нормативна документація вимагає 



Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та послуг 

 330 

виконання умов збереження навколишнього середовища. Якщо не 

дотримуватись більшості установлених вимог можливе притягнення до 

правової чи адміністративної відповідальності. «Передбачувані потреби 

повинні бути виявлені та визначені (результати маркетингових досліджень, нові 

розробки, формування споживчого попиту тощо). Це можуть бути естетичні 

вимоги, відповідність продукції моді, вподобання споживачів, національні та 

культурні особливості» [2]. 

Міжнародний стандарт ISO 9000:2015 розглядає якість, як «ступінь, з 

якою сукупність характеристик продукції, процесу або системи задовольняє 

потреби або очікування, які є встановленими, передбачуваними чи 

обов'язковими» [3]. 

Згідно стандарту ДСТУ ISO 9000:2015 якість – «ступінь, до якого 

сукупність характеристик об’єкту задовольняє вимоги зацікавлених осіб» [3]. 

Ринкові відносини знаходяться в таких умовах, в яких якість певної 

продукції повинна задовольняти потреби споживача, котрі постійно 

досліджуються, займаючи центральне місце, адже неможливо дослідити якість 

продукції не беручи до уваги існуючі суспільні потреби, бо ці категорії тісно 

пов’язані одна з одною. 

Якщо говорити про стан сучасної залежності між поняттями потреби та 

якості продукції, треба зазначити недостатність високого рівня якості 

продукції, залежної від потреб в асортименті та насиченості конкретним 

товаром, які невивчені. Потреби на сьогоднішній день та на перспективу мають 

вивчатися – це буде першим кроком до вирішення задач підвищення якості 

продукції. 

Тобто, вся продукція має володіти певним набором властивостей, які у 

сукупності визначаються показниками якості. Склавши кількісні 

характеристики властивостей продукції, отримаємо показники якості. 

При проведенні судової товарознавчої експертизи необхідно виявити 

відповідність продукції визначеним нормам та вимогам законодавства України. 

Властивості продукції можуть характеризуватись різними показниками та 

поділятись на: показники призначення товару, показники надійності, показники 

технологічності, показники стандартизації й уніфікації, ергономічні показники, 

естетичні показники, показники транспортабельності, патентно-правові 

показники, екологічні показники, показники безпеки. 

Вся продукція має володіти певним набором властивостей, які у 

сукупності визначаються показниками якості. Склавши кількісні 

характеристики властивостей продукції, отримаємо показники якості. 

Будь-яка виготовлена продукція повинна задовольняти потреби 

споживачів щоб мати успіх та успішно конкурувати на ринку. Щоб це 

здійснити, розробляючи стандарти якості, з одного боку потрібно на 

державному рівні врахувати ринкові потреби, а з іншого це також й проблема 

виробника. Виготовлення продукції певної якості та кількості є основною 
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вимогою задоволення потреб. Державне управління якістю продукції повинно 

взяти за основу перед прийняттям управлінських рішень, що потреби 

споживачів та вироблену продукцію потрібно розрізняти за рівнем якості. 

Виготовлення якісної продукції безпосередньо залежить від потреб 

сьогодення, але виробник повинен усвідомлювати, що якість – динамічна 

складова, яка постійно змінюється залежно від часу, бо споживачі змінюють 

свої потреби, а саме, змінюється якість. Коли споживачі змінюють потреби, те, 

що колись вважалось якісним товаром, зараз вже не відповідає технічним 

нововведенням, які здатні ліпше задовольнити потреби. 

Проаналізувавши методи та показники з оцінки якості, можемо сказати, 

що немає чітко вираженої концепції оцінки якості. Кожен виробник повинен 

самостійно контролювати якість своєї продукції, оскільки недоброякісна 

продукція обов’язково буде виявлена при проведенні судової експертизи. 
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Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, лібералізація міжнародної 

торгівлі, зміни в системі міжнародних торговельних відносин разом з 

позитивними наслідками, супроводжуються негативними проявами, зокрема: 

збільшенням випадків правопорушень у сфері митного законодавства України. 

Основними причинами такої ситуації є: низький рівень доходів населення, 

нижча ціна продукції у країні імпорту, недосконалість законодавчої бази 

України, наявність умов для тіньової кримінальної економіки [1]. Сукупність 

зазначених факторів створює загрозу національним інтересам України та її 
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економічній безпеці. Найчастіше порушення митного законодавства пов’язані з 

переміщенням потенційно небезпечних, з точки зору митниці, виробів, в першу 

чергу, високоліквідних підакцизних товарів. До таких товарів належать зокрема 

тютюнові вироби.  

Незважаючи на тенденцію до скорочення обсягів реалізації тютюнових 

виробів, рівень їх споживання населенням України залишається досить 

високим. За офіційною статистикою, Україна посідає 23 місце в світі за 

обсягами продажів тютюнових виробів – 1849 сигарет на особу (віком понад 14 

років) на рік (легально продані сигарети в пачках і самокрутки) [2]. Провідним 

виробником на вітчизняному ринку цигарок (у 2018 р.) є компанія «Philip 

Morris Україна» (32,1% вітчизняного ринку тютюнових виробів); друге місце 

посідає компанія «British American Tobacco Україна» (28,1%); третє – «JTI 

Україна» (22,2%); четверте «Imperial Tobacco Production Україна» (17,6%) [3]. 

Продукція тютюнового ринку представлена різними форматами сигарет 

за діаметром, вмістом смол та нікотину; типами фільтрів та сигаретного паперу. 

Найбільшим попитом користуються тонші, порівняно з традиційними, формати 

сигарет – Super Slims, King Size Super Slims, Queen Size. За останні п’ять років 

їхня частка на ринку збільшилась у понад два рази і сьогодні складає 48 % 

ринку сигарет [4]. Щодо міцності сигарет, то тут також спостерігається 

тенденція до зростаючого на них попиту порівняно меншим вмістом смол і 

нікотину. Вподобання українських курців в основному пов’язані з сигаретами 

невисокої міцності, вміст смол в яких становить 2–8 мг. На частку сигарет 

такого сегменту припадає 78% ринку. 

Окрім власного виробництва тютюнових виробів, Україна бере участь в 

зовнішньоторговельних операціях з тютюновими виробами. Серед країн, що 

імпортують тютюнову продукцію до України, найбільша частка за 2018 р. та 

впродовж січня-вересня 2019 р. припадає на Німеччину, Швейцарію, Польщу та 

інші [5]. 

Варто зазначити, що тютюнова галузь є однією з провідних галузей 

національної економіки за кількістю податкових відрахувань до державного 

бюджету, рис. 1. Так, у 2018 році від виробників тютюнової продукції до 

бюджету країни надійшло понад 50 млрд грн. податків, що складає близько 8% 

від усіх податкових зборів держави. Частка акцизного податку у ВВП України 

за останні роки складає 2,4–4,3 % [3]. 
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Рисунок 1 – Динаміка обсягу постачання тютюнових виробів та 

податкових надходжень в Україні [6] 

Директивою ЄС від 21.06.2011 р. № 2011/64/EU передбачено щорічне 

зростання акцизів на тютюнові вироби на 20–25%. Крім того, збільшення 

ставок акцизного податку в 2019 р. було прив’язане також до індексу 

споживчих цін – 109% (постанова КМУ від 31.05.2017 р. № 411). Загалом, 

впродовж 2008–2018 рр. середня ставка акцизу на пачку сигарет в Україні 

зросла майже у 30 разів, завдяки чому надходження до Держбюджету зросли з 

3,5 млрд грн. до 43,6 млрд грн. у 2018 р. при зменшенні кількості курців в 

Україні з 10 до 6,5 млн [6]. Станом на вересень 2019 р. ставка акцизного 

податку на сигарети складає 36,7 євро за 1000 шт. При цьому, відповідно до 

Угоди про асоціацію, Україна зобов’язана збільшити ставку акцизу на сигарети 

до 90 євро за 1000 шт. 

Характерною особливість сучасного тютюнового ринку є те, що наразі 

майже 70 % всіх реалізованих в Україні сигарет представлені в низькому і 

середньому цінових сегментах. Ціна такої продукції складає до 40 грн. за пачку. 

Високий ціновий та преміальний сегменти мають тенденцію до скорочення – за 

останні п’ять років їхня частка в сумі зменшилася на 10%, що якраз і є 

наслідком значного підвищення ставок акцизного податку і, відповідно, 

зростання цін на сигаретну продукцію.  

Наразі, суттєвою загрозою для українського тютюнового ринку є 

особливо стрімкі темпи зростання обсягів нелегальної сигаретної продукції. 

Так, за період 2017–2018 рр. ринок нелегальних сигарет збільшився майже у 6 

разів [4]. Узагальнений щорічний об’єм ринку нелегальної торгівлі сигаретами 

в Україні складає 2,5 млрд грн. втрат бюджету країни та 250 млн євро тіньових 
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коштів [7]. Незаконна торгівля тютюновими виробами впливає на ефективність 

державної митної та податкової політики, державної політики у сфері охорони 

здоров’я; створює умови для розвитку «тіньової» економіки, зростання 

корупції, сприяє криміналізації суспільства внаслідок розвитку незаконних 

мереж розповсюдження продукції; може бути джерелом фінансування 

організованої злочинності та терористичних організацій; становить загрозу для 

національної безпеки та гальмує економічний розвиток держави; має 

негативний вплив на імідж України на міжнародній арені [8]. Існування ринку 

незаконного обігу фальсифікованих і контрабандних тютюнових виробів є 

однією з найбільш істотних перешкод щодо забезпечення стійкого 

економічного розвитку, підвищення добробуту, рівня і якості життя населення 

та зміцнення національної безпеки України.  

Можна виділити дві групи основних способів вчинення контрабандних 

дій: фізичні (приховування; погрози співробітникам митниці; значні обсяги 

товарів, що перевозяться) та економічні (хабарництво; використання 

дипломатичного захисту; заниження митної вартості товару, що переміщується 

через митний кордон). Щодо фізичних способів, то, найчастіше тютюнові 

вироби переховують у конструктивних порожнинах транспортних засобів (у 

дверях, бамперах, під декоративною обшивкою даху автомобілів, в панелі 

приладів, в повітряних фільтрах, під сидінням), намагаються перевозити під 

виглядом печива, макаронів (в середині коробок харчових продуктів), в пакетах 

будівельного пінопласту, в коробках з під соку,а також в одязі, білизні й навіть 

«прикріплюванням» до тіла [9]. Як правило, на таких зразках відсутні марки 

акцизного податку України та маркування українською мовою, що є 

порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів». Серед економічних способів досить часто застосовується 

заниження митної вартості товару, що переміщується через митний кордон з 

метою зниження ставки ввізного мита та акцизного податку із ввезених на 

митну територію України підакцизних товарів.  

Виявити факти недостовірного декларування товарів; забезпечити 

правильність нарахування й стягнення митних платежів; визначити належність 

до товарів, до яких застосовуються заборони й обмеження, установлені 

відповідно до законодавства держави про державне регулювання 

зовнішньоторговельної діяльності, дозволяє митна експертиза. Так, наприклад, 

відповідно до Митного тарифу України, тютюн і промислові замінники тютюну 

належать до групи 24 УКТЗЕД, зокрема, сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками – до позиції 

2402. Ставка ввізного мита залежить від виду виробів і коливається в межах від 

10% до 1,5 євро за 1000 шт. З метою заниження ставки ввізного мита імпортери 

тютюнових виробів можуть вдаватись до недостовірного декларування товарів. 

Наприклад, товар задекларований як «Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та 
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сигарили, з вмістом тютюну» у товарній позиції 2402 УКТЗЕД (ставка мита 

10%). За результатами досліджень встановлюється, що надані тютюнові вироби 

не відповідають поняттю «сигари» або «тонкі сигари» (сигарили) відповідно до 

УКТЗЕД, що передбачає їх класифікацію як сигарет з фільтром (ставка мита 1,5 

євро за 1000 шт.). 

Таким чином, митними службами вирішується комплекс завдань з 

економічного та екологічного захисту країни, протидії контрабанді, 

забезпечення безпеки державних кордонів,забезпечення безпеки постачання 

товарів в рамках міжнародної торгівлі, захисту інтересів вітчизняних 

споживачів. І саме митна експертиза виступає важливою складовою сучасної 

парадигми національної митної політики та відіграє провідну роль в рамках 

процедур митного контролю та митного оформлення товарів.  
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На ринку рибних товарів, що користується стабільним попитом у 

споживача, представлені різні види риб. Через велику різноманітність рибної 

продукції споживачу на сьогодні важко вибрати якісний продукт. Виробники 

рибної продукції намагаються збільшити обсяги свого виробництва і реалізації 

шляхом розбавлення рибних товарів водою, штучними замінниками тощо. 

Тому виникають проблеми з проведенням комплексної експертизи 

натуральності всіх видів рибних товарів, що поступають на ринки України з 

метою встановлення її ідентифікації та способу фальсифікації риби [1]. 

Серед способів і видів фальсифікації риби мороженої можна виділити 

найбільш поширені (табл. 1). Асортиментна фальсифікація риби може 

відбуватися за рахунок: пересортування мороженої риби; підміни одного 

вигляду риби іншим (невідповідність виду риби маркуванні на упаковці). 

Зокрема, під маркуванням нототенії постачався гладкоголов (риба, що має 

меншу харчову цінність), під маркуванням «макрель» – хорс, макрель 

(ставрида), під видом хеку на складах зберігається південна путасу, зараженість 

паразитами якої є досить значною. 

Таблиця 1 – Способи фальсифікації риби мороженої та методи її 

виявлення 

Показники 

ідентифікації 

Способи фальсифікації Методи виявлення 

Зовнішній 

вигляд, 

розбирання, 

консистенція, 

запах після 

розморожування 

або варіння 

Спотворення способів 

розбирання риби 

(непотрошена реалізується 

як потрошена, приголовна  

1) підтвердження 

відповідності найбільш 

важливих 

анатомоморфологічних 

ознак з використання 

атласів промислових риб, 

комп’ютерних баз даних; 

частина залишається 

невідокремленою при 

реалізації потрошеної 

обезголовленої риби. 

Приголовну частину і 

нерест не відділяють при 

2) дослідження білків або 

ДНК методами 

хроматографії, 

електрофорезу, 

ферментативного і 

моноферментативного 
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Показники 

ідентифікації 

Способи фальсифікації Методи виявлення 

розбиранні риби, хоча вони 

є ліквідними харчовими 

відходами. У кожному філе 

присутні шкіра і кістки 

аналізу; 

3) візуальний огляд 

Фальсифікація за розмірним 

рядом (середня риба 

реалізується як крупна, 

дрібна – як середня) 

Вимірювання довжини 

риби 

Асортиментна 

фальсифікація; видача менш 

цінних видів риб за більш 

цінні (товстолобик за карпа, 

минтай за тріску, горбушу – 

за кету, форель – за сьомгу, 

тощо.) 

Підтвердження 

відповідності найбільш 

важливих анатомо-

морфологічних ознак з 

використання атласів 

промислових риб, 

комп’ютерних баз даних 

Кількісна фальсифікація:  Вимірювання товщини 

льодяної глазурі 

 

Основною причиною фальсифікації якості є низька якість сировини, 

недотримання термінів зберігання риби від вилову до розморожування, високий 

бал наповнення шлунку калянусом, додавання до резервуарів, де зберігається 

виловлена риба, для заморожування хімічних стабілізаторів, дозволених тільки 

для виловів, що направляються на переробку в муку та жир.  

Якісна фальсифікація риби здійснюється наступними способами: 

додавання води; використання неякісної сировини; введення чужорідних 

добавок; введення консервантів і антибіотиків. При заморожуванні часто 

використовують не лише заснулу рибу, але і рибу, з ознаками псування [1]. 

При розморожуванні такої риби процеси інтенсифікуються, і у 

нерозібраної риби швидко збільшуються розміри черевця, починає з’являтися 

запах гнилої риби. Часто рибна продукція, зокрема, морожений оселедець, що 

поступає на український ринок з інших країн, оброблений «стабілізатором» – 

антибіотиками або консервантами. Проте в супровідних документах 

(сертифікат відповідності, сертифікат якості, протоколи випробувань) не 

вказуються хімічні добавки, вживані при заморожуванні, що суперечить 

чинному законодавству в Україні.  

Основною причиною фальсифікації рибної продукції також є якість 

сировини, що поступає, невідповідність її нормативній документації за 

механічними пошкодженнями, способами обробки (окунь, путасу), розмірному 

ряду (використання риби менших розмірів), наповнення шлунків риб 

калянусом, хвору пониженої якості [2].  
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Збільшення маси риби за рахунок додавання води застосовується в 

основному в замороженій рибі. Оскільки стандартами не регламентується 

максимальна кількість глазурі, то як на окремі риби, так і на рибний блок 

наморожується більша кількість води. Є випадки, коли рибу перед 

заморожуванням тривало витримують у воді, внаслідок чого маса її 

збільшується на 15–25%, і потім відразу ж заморожують. У відповідності із 

вимогами ДСТУ наморожувати рибу можна не більше 4% від її маси, тоді як 

при контролі мороженої риби часто виявляють, що вміст льоду на рибі складає 

до 35 %.  

Кількісна фальсифікація риби (обважування) – це обман споживача за 

рахунок значних відхилень параметрів упаковки з рибою (маси), що 

перевищують гранично допустимі норми відхилень. Зокрема, маса нетто 

упаковки з мороженою рибою менша, ніж нанесено на самій упаковці. Виявити 

таку фальсифікацію можна вимірявши заздалегідь масу нетто риби повіреними 

вимірювальними мірами ваги.  

Розміри упакувань для замороженої риби стандартизованi i визначаються 

технологiчними параметрами, тому кожнiй групi видiв риби вiдповiдають рiзнi 

розміри упаковки. Якщо на упакуванні великих розмірів (висота бiльш 20 см i 

довжина – бiльш 70 см) вказано, що це оселедець або скумбрiя, то це є ознакою 

фальсифiкацiї товаросупроводжувальних документів i контрабанди. Кожний 

картонний короб великої дорогої риби (кожна риба понад 1 кг) на вiдмiну вiд 

дрібної дешевої риби, зважується i маркується вiдповiдно до реальної маси 

риби в упаковці. Тому, на упаковках великої дорогої риби зазначення 

трафаретної ваги (однакова) є ознакою підроблення етикетки. 

При інформаційній фальсифікації здійснюється спотворення інформації в 

товарносупровідних документах, маркуванні і рекламі. При фальсифікації 

інформації про рибу досить часто спотворюються або вказуються неточно 

наступні дані: найменування товару; фірма-виробник товару; кількість товару; 

харчові добавки, що вводяться, підроблення сертифікату відповідності, митних 

документів, штрихового коду, дати виробництва [2].  

Крім цього, на транзитних складах в Україну налагодженi роботи з 

переупакування i підроблення фальшивих документiв. Неможливiсть 

iдентифiкувати по маркуванню на упаковцi партiї риби 

товаросупроводжувальним i дозвiльним документам дає можливiсть ввезти 

рибу з простроченими термiнами придатностi пiд iншим найменуванням i 

легалiзувати контрабандну рибу при реалiзацiї її в Українi. 
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Безперебійна робота каналізаційної системи залежить від грамотного 

вибору комплектуючих і правильного монтажу мережі. Система 

водовідведення будинку – мережа інженерних комунікацій, призначена для 

відводу стічних побутових мас з приватних і багатоповерхових будинків. Весь 

комунікаційний комплекс включає мережі внутрішнього та зовнішнього 

трубопроводу.  

Основними споживними властивостями пластикових труб для 

внутрішньої каналізації є:  

а) міцність (здатність витримувати опір тиску води); 

б) пропускна здатність (залежить від діаметру полімерної труби); 

в) біо- і термостійкість (для збільшення терміну експлуатації труби); 

г) гладкість покриття (для уникнення засмічення); 

д) легкість (не потребує значних фізичних зусиль); 

е) зручність монтажу (труби виготовляються різної довжини) [1]. 

Основними споживними властивостями пластикових труб для зовнішньої 

каналізації є:  

а) гідравлічні характеристики: гідравлічна шорсткість, пропускна 

здатність; 

б) температурний режим роботи (для збільшення терміну експлуатації 

полімерних труб); 

в) кільцева жорсткість (для міцності системи трубопроводів) [1]. 

Порівняльна характеристика полімерних труб для внутрішнього і 

зовнішнього водовідведення наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика полімерних труб для 

внутрішнього і зовнішнього водовідведення 

Характеристика Мережа внутрішнього 

водовідведення
 
[2] 

Мережа зовнішнього 

водовідведення
 
[3] 

Матеріал 

полімерних труб 

НПВХ, ПП НПВХ, ПЕ, рідше – ПП 

Тип труби за 

поверхнею 

гладкі одношарові а) гладкі одношарові; 

б) типу А: тришарові гладкі з 
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Характеристика Мережа внутрішнього 

водовідведення
 
[2] 

Мережа зовнішнього 

водовідведення
 
[3] 

обох сторін; 

в) типу В: тришарові з 

гладким внутрішнім шаром і 

ребристим або гофрованим 

зовнішнім шаром 

Тип труби за 

робочим 

середовищем 

а) безнапірні для 

будинків висотою не 

більше 10 м;  

б) напірні – при висоті 

будинку більше 10 м 

а) безнапірні, залежно від 

робочого тиску; 

б) напірні 

Умови 

експлуатації 

Транспортування 

стічних вод з постійною 

температурою не нижче 

75°С із короткочасним 

підвищення її на не 

менше ніж 95°С 

протягом не менше 

однієї хвилини 

а) від 0°С до 45°С (код зони 

застосування U) для труб із 

ПЕ та НПВХ; 

б) від 0°С до 95°С (код зони 

застосування UD) для труб із 

ПП – без обмежень, для труб 

із НПВХ – з обмеженнями 

щодо часу впливу гарячих 

стічних вод та товщини стінки 

труб та фасонних виробів. 

Колір труб Сірий або білий Помаранчевий 

Використання труб з полімерних матеріалів в мережах каналізації набуло 

широкого поширення, як у Європі, так і в Україні і має вражаючу динаміку 

зростання зважаючи на їх безперечні переваги перед чавунними, сталевими і 

бетонними трубами. Проте, незважаючи на високий попит на труби з 

полімерних матеріалів, в Україні немає комплексного підходу до оцінювання їх 

якості. До 2007 року в Україні не існувало взагалі жодного нормативного 

документу, який би регламентував вимоги до показників якості та відповідності 

полімерних труб.  

ДСТУ Б В.2.5-32:2007 [3] був першим національним стандартом України 

в області виробів будівельного призначення, введеним в дію після 

затвердження Кабінетом Міністрів України постанови «Про затвердження 

Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд», в цьому 

стандарті вперше детально розписана процедура підтвердження відповідності 

продукції шляхом декларування відповідності згідно з прийнятим Технічним 

регламентом. 

На сьогоднішній день на ринку представлений широкий асортимент 

продукції. Основоположними факторами, що впливають на виробництво 

якісної полімерної труби, є: 

а) сировина; 

http://polyplastic.ua/ua/production/sewage/
http://polyplastic.ua/ua/news/cast_iron_sewer_pipes.html
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б) обладнання; 

в) відділ технічного контролю; 

г) випробувальна лабораторія [1, 4]. 

До показників якості готової продукції відносяться: опір удару падаючого 

вантажу (показник TIR), номінальна кільцева жорсткість (SN), відносне 

подовження труб при розриві, відносне подовження труб при розриві, зміна 

довжини та зовнішнього вигляду труб після прогрівання, температура 

розм’якшення за Віка, температура займання та самозаймання, визначення 

коефіцієнта димоутворення, показник SDR полімерних труб (стандартне 

розмірне відношення труби, яке можна представити у вигляді відношення 

номінального зовнішнього діаметра труби до номінальної товщини стінки 

труби) [4]. 

Проте одиничний параметр якості не може повною мірою відобразити 

якість полімерних труб, тоді як комплексна оцінка якості має суттєву перевагу, 

яка полягає у використанні сукупності показників якості та виражається однією 

числовою величиною – комплексним показником якості. Комплексна оцінка 

характеризує загальний рівень якості досліджуваного об’єкта й дозволяє робити 

висновки про відповідність споживних властивостей товару потребам 

споживачів, а також вимогам нормативної документації.  

Таким чином, споживні властивості полімерних труб допомагають 

споживачу орієнтуватися серед безлічі пропозицій товарів на ринку. На жаль, 

комплексного підходу до оцінки якості полімерних труб наразі не існує, адже 

на якість полімерної труби впливають не поодинокі параметри, а цілий 

комплекс: фактори технологічного процесу виробництва труб та показники 

готової продукції. 
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Протягом останнього десятиліття значно набрали популярності 

морепродукти. Їх готують у різних варіаціях в домашніх умовах та пропонують 

у закладах громадського харчування. Ці дари моря особливо цінують за 

високий вміст вітамінів, вони є найкращим дієтичним джерелом йоду, селену, 

фтору та інших мікроелементів. Через таку популярність вживання 

морепродуктів дуже важливо правильно обрати корисний продукт, щоб 

вдосталь поласувати та не завдати шкоди своєму здоров’ю.  

На сьогоднішній день різноманіття морепродуктів складається в 

основному з сировини, вирощеної в аквакультурі. Аквакультура – це 

вирощування водних організмів, переважно їстівних. Одна з найчастіших 

проблем, з якими зіштовхуються аквафермери – це, безсумнівно, хвороби риб, 

молюсків та водних безхребетних. Вони бувають різного походження: 

паразитарного, грибкового, бактеріального і вірусного. Тому рибні 

господарства потребують особливого догляду [1, 2]. 

Втім, вирощування в аквакультурі – це чудове вирішення проблеми 

дефіциту морепродуктів для сучасного ринку. Власники таких господарств 

експортують сировину до багатьох країн, що дозволяє гурманам з різних 

куточків світу отримати свою порцію користі та задоволення. Але проблема 

вибору якісних морепродуктів залишається відкритою для багатьох з нас. У 

зв’язку з тим, що доступу до свіжої сировини українські споживачі не мають, 

спектр доступних варіантів, на жаль, обмежується лише замороженою та 

охолодженою продукцією. Втім, чи є вона такою ж корисною, як і свіжа? 

Зручність процесу заморожування полягає у достатньо довгому терміні 
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придатності продукту. Зберігати свіжоморожені морепродукти при температурі 

0°С можна приблизно 3 дні, а при -5°С термін придатності збільшується до 2 

тижнів. При глибокому заморожуванні сировину потрібно зберігати при 

температурі -25°С не більше 21 доби або при -12°С не більше 14 діб. Це ті 

фактори, на які слід звернути увагу під час покупки морепродуктів. Заморожені 

креветки та кальмари достатньо доступні та користуються великою 

популярністю серед покупців [3].  

Але мідії, наприклад, не можна заморожувати, адже вони втрачають не 

тільки свої корисні властивості, а й справжній смак. Тому краще обирати цей 

продукт в охолодженому стані. Такий метод зберігання сировини відрізняється 

невеликим терміном придатності. Температура охолоджених морепродуктів 

має бути знижена приблизно до 0°С [4]. 

Сучасний ринок пропонує споживачам великий асортимент заморожених 

та охолоджених морепродуктів від різних виробників. В ході нашого 

дослідження ми вирішили порівняти продукцію декількох торгових марок, 

таких як «Водный мир», «Veladis», «Nordic Seafood». В якості зразка для 

аналізу ми взяли варено-морожені креветки.  

Таблиця 1 – Товарознавча характеристика креветок варено-морожених 
Харчова цінність «Водный мир» «Veladis» «Nordic» 

Склад Креветки варено-

морожені (65%), 

крижана глазур (35%), 

сіль морська (5%) 

М’ясо креветки варено-

морожене, питна вода 

(захисна льодова 

оболонка 35%) 

Креветки варено-

морожені, вода 

(захисна глазур 

30%) 

Калорійність  90 ккал 94 ккал 70 ккал 

Білки  20 г 16,7 г 15 г 

Вуглеводи  0,1 г 0 г 0 г 

Жири  1 г 1,8 г 1 г 

Дослідивши три відомі бренди, можна зробити висновок, що кожен з 

запропонованих зразків, згідно маркування, має свої переваги. Так, 

морепродукти торгової марки «Veladis» мають високу біологічну цінність 

завдяки вмісту жирів, продукти «Водный мир» переважають за вмістом білку, 

«Nordic» пропонує продукт з меншим вмістом глазурі. Але, зважаючи на те, що 

енергетична цінність формується за рахунок нутрієнтів продукту, її можна 

порахувати, виходячи зі складу продукту. Для продукту «Водный мир» вона 

складає 90 ккал, «Veladis» – 84 ккал, «Nordic» – 70 ккал. Таким чином, 

енергетична цінність продукту торгівельної марки «Veladis» не відповідає 

заявленій на маркуванні, що може розглядатися як прояв інформаційної 

фальсифікації.  
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Тестування продуктів харчування відіграє важливу роль у контролі їх 

якості й споживних властивостей. Часто можуть здійснюватись порівняльні 

тестування зразків аналогічної продукції різних виробників. Це дає споживачеві 

можливість реалізувати своє право на отримання незалежної й достовірної 

інформації про реальну якість та споживні властивості товарів. Незалежне 

тестування становить основу європейської системи захисту споживачів. У 

більшості країн Європейського Союзу існують розгалужені мережі тестування 

товарів та послуг, доступних на ринку.  

Для тестування вафель різних виробників, які реалізуються в роздрібній 

торговельній мережі, було відібрано декілька зразків продукції. Відібрані 

зразки вафель із молочно-жировою начинкою: «Roshen KROCK Milk»; 

«Забодайка» молоко міні; «Молочні» «Загора». Товарознавче тестування 

здійснювалось за важливими для споживача критеріями. Одержані результати 

тестування представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Тест: вафлі із молочно-жировою начинкою 
 

Критерії 

оцінювання 

(показники) 

Виробник продукції 

корпорація «Roshen» 

(ПрАТ «Вінницька 

кондитерська 

фабрика») 

корпорація «Бісквіт-

шоколад» 

(м. Харків) 

ПрАТ КФ «Лагода» 

(м. Кагарлик, 

київскьа обл.) 

Номер зразка № 1 № 2 № 3 

Назва вафель «Roshen KROCK 

Milk» 

 

«Забодайка» молоко 

міні 

 

«Молочні» «Загора» 

 

Маса нетто, г 

регламентована 

фактична 

142,0 

141,8 

80 

80 

80 

80 

Ціна, грн. за уп. 

               за 100 г 

13,23 

9,32 

7,89 

9,86 

8,75 

10,94 
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Критерії 

оцінювання 

(показники) 

Виробник продукції 

корпорація «Roshen» 

(ПрАТ «Вінницька 

кондитерська 

фабрика») 

корпорація «Бісквіт-

шоколад» 

(м. Харків) 

ПрАТ КФ «Лагода» 

(м. Кагарлик, 

київскьа обл.) 

Калорійність 100 г 

продукту, ккал 

 

560 

 

527 

 

516 

Вміст у 100 г 

продукту, г: 

- білки 

- жири 

-вуглеводи 

 

 

7,0 

30,0 

58,0 

 

 

5,7 

29,5 

59,7 

 

 

4,8 

27,2 

63,3 

Пакування, 

маркування  

Відмінно Відмінно Відмінно 

Естетичність 

оформлення 

упаковки 

Добре Відмінно Відмінно 

Фізико-хімічні 

показники 

Відмінно 

(відповідають 

вимогам НТД) 

Відмінно 

(відповідають 

вимогам НТД) 

Відмінно 

(відповідають 

вимогам НТД) 

Склад борошно пшеничне 

вищого сорту, 

цукор, жир 

кондитерський 

(пальмова олія, 

соняшникова олія 

частково 

гідрогенізована, 

емульгатори: Е471, 

Е475; 

антиоксиданти: 

Е320, Е321), молоко 

сухе знежирене 

(8,4%), олія 

кокосова, 

емульгатор соєвий 

лецитин, сіль 

кухонна, 

розпушувачі: Е503іі, 

Е500ІІ; 

ароматизатор 

ванілін 

борошно пшеничне 

вищого ґатунку, жир 

фрітюрний, цукор,  

сироватка молочна 

суха, молоко сухе 

незбиране, олія 

рослинна, крохмаль 

картопляний, молоко 

сухе знежирене, 

ароматизатор 

ідентичний 

натуральному – 

«молоко», концентрат 

фосфатидний, сіль 

кухонна, розпушувач-

бікарбонат натрію 

борошно пшеничне 

першого сорту, 

цукрова пудра, жир 

рослинний (жири 

рослинні та олії в 

натуральному і 

затверділому вигляді 

рафіновані 

дезодоровані), олія 

соняшникова, 

емульгатор, лецитин 

Е322, сіль кухонна, 

розрихлювачі: сода 

харчова Е500, 

вглеамонійна сіль 

Е503, ароматизатор 

«молоко 

концентроване», 

консервант сорбінова 

кислота Е200, 

ензими Е1101 

Смак та запах Добре Відмінно Задовільно 

Зовнішній вигляд  Відмінно Відмінно Відмінно 

Колір Відмінно Відмінно Відмінно 

Будова у розломі  Відмінно Відмінно Відмінно 

Якість начинки Відмінно Відмінно Відмінно 

Загальна оцінка Добре Відмінно Задовільно 
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Перевірка фізико-хімічних показників підтвердила відповідність їх 

значень вимогам нормативних документів [1]. Важливе значення для 

формування споживних властивостей вафель має використана сировина. Для 

вафель № 1 застосовувався жир кондитерський, до складу якого входить 

пальмова олія, та олія кокосова; жировою основою вафель № 2 є жир 

фрітюрний і олія рослинна та зразка № 3 – жир рослинний, а саме жири 

рослинні та олії в натуральному і затверділому вигляді рафіновані 

дезодоровані, а також олія соняшникова. Отже, у зразку № 3 жирова основа 

вказана дещо у завуальованому вигляді, адже це також перероблені жири, які 

також піддаються гідрогенізації.  

Важливим аспектом є використання антиоксидантів. У зразку вафель № 1 

використано антиоксиданти Е 320 і Е 321 (бутилгидроксианизол і 

бутилгидрокситолуол відповідно). Бутилгидроксианизол – харчова добавка, яка 

часто абревіатурою позначається BHA; смесь, яка складається з двох 

органічних сполук, які є ізомерами відносно один одного: 2-трет-бутил-4-

гідроксианізол и 3-трет-бутил-4-гидроксианізол. Харчову добавку отримують з 

4-метоксифенолу і ізобутилену. Бутилгідрокситолуол – харчова добавка, яка 

абревіатурно позначається BHT. Технічна назва – іонол. У промисловості 

добавку Е321 отримують реакцією паракрезолу з ізобутиленом [2]. 

У зразку вафель № 2 не використані антиоксиданти, принаймні у 

маркуванні вони не задекларовані. Зразок вафель № 3 містить консервант 

сорбінову кислоту Е200. Сорбінова кислота (харчова добавка Е200) вперше 

була отримана із соку горобини в 1859 році, звідси бере свою назву (Sorbus лат. –

 горобина). В 1939 році було відкрито її антимікробну дію. Вже у середині 50-х 

років XX століття почалося промислове виробництво сорбінової кислоти і її 

використання в якості консерванту Е200. На сьогодні сорбінову кислоту у 

промислових масштабах отримують шляхом конденсації кетену з кротоновим 

альдегідом за допомогою кислотних каталізаторів. Харчова добавка Е200 має 

антимікробні властивості, не токсична, не канцерогенна. У розумних дозах 

сорбінова кислота виявляє позитивний вплив на людський організм, 

підвищуючи імунітет і сприяючи детоксикації організму. Завдяки цим 

властивостям добавка Е200 широко застосовується у харчовій промисловості як 

консервант, дозволяючи збільшити строки зберігання продуктів харчування.  

Враховуючи отримані дані, зразок вафель № 1 «Roshen KROCK Milk» 

отримав загальну оцінку «добре», зразок вафель № 2 «Забодайка» молоко міні – 

оцінку «відмінно» і зразок вафель № 3 «Молочні» «Загора» − оцінку 

«задовільно».  

Отже, така ситуація свідчить про нагальну необхідність введення на 

державному рівні обов’язкових норм щодо вмісту в усіх жировмісних 

продуктах транс-жирів. Особливу увагу слід звертати на видів інгредієнтів, 

зокрема жирів та антиоксидантів, що застосовуються у виробництві харчових 

продуктів. Це змусить виробників відкорегувати технологію виробництва так, 

щоб звести до мінімуму утворення транс-жирів у харчових продуктах.  
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Рушники паперові є товарами санітарно-гігієнічного призначення. З 

метою формування оптимального асортименту рушників паперових, що 

реалізуються у торговельній мережі України, актуальним є проведення 

порівняльного тестування  рушників паперових різних виробників.  

Об’єктами дослідження обрано зразки № 1–5 (табл. 1) білих двошарових 

паперових рушників, що реалізуються у торговельній мережі України. 

Дослідження зразків № 1–5 проведено на відповідність вимогам 

ДСТУ 8399:2015 Папір для виробів санітарно-гігієнічної призначеності. 

Технічні умови за органолептичними, фізичними та фізико-хімічними 

показниками та даним реквізитів марковання (нанесеного на пакованні зразків 

обраних для порівняльного тестування).  

Таблиця 1 – Характеристика зразків дослідження 
Фотографічне 

зображення 

зразків 

   
  

Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 Зразок № 4 Зразок № 5 

Торговельна 

марка, країна 

виробник 

ТМ «Solo», 

Туреччина 

ТМ 

«Karo Bella», 

Польща 

ТМ «Selpak», 

Туреччина 

ТМ «Zewa», 

Німеччина 

ТМ «Grite», 

Литва 

Матеріал Целюлоза Целюлоза Целюлоза Целюлоза Целюлоза 

Упаковка Пакет без 

форми, 2 од. в 

упаковці 

Пакет без 

форми, 2 од. в 

упаковці 

Пакет без форми, 

2 од. в упаковці 

Пакет без 

форми, 2 од. в 

упаковці 

Пакет без 

форми, 2 од. в 

упаковці 
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Фотографічне 

зображення 

зразків 

   
  

Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 Зразок № 4 Зразок № 5 

Вага, кг 0,300 0,226 0,340 0,450 0,242 

Штриховий 

код 

8690530005198 5900516460549 8690530005129 7322540833270 4770023623925 

Код 

УКТ ЗЕД 

4818209100 

(у рулонах) 

4818209100 

(у рулонах) 

4818209100 

(у рулонах) 

4818209100 

(у рулонах) 

4818209100 

(у рулонах) 

 

За даними табл. 1, для проведення порівняльного тестування слугували 

паперові рушники п’яти торговельних марок закордонних товаровиробників: 

зразок №1 – паперові рушники двошарові, білі, ТМ «Solo», Ipek Kagit Sanayi ve 

Tkarey A. S., Туреччина; зразок № 2 – паперові рушники двошарові, білі, 

ТМ «Karo Bella», Польща; зразок № 3 – паперові рушники двошарові, білі, 

ТМ «Selpak», Biosphere Corporation, Туреччина; зразок № 4 – паперові рушники 

двошарові, білі, ТМ «Zewa», Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Німеччина; зразок 

№ 5 – паперові рушники двошарові, білі, ТМ «Grite», Grite Hey Kids, Литва. 

На першому етапі було досліджено номенклатуру показників якості та 

методи їх визначення, на другому етапі встановлювали відповідність значень 

показників вимогам ДСТУ 8399:2015. Таким чином, для проведення 

подальшого дослідження нами обрано показники: якість марковання, 

органолептичні показники зовнішнього виду та кольору, значення pH водної 

витяжки паперу. 

Зовнішній вигляд паперових рушників характеризувався білістю, 

відсутністю засміченості та дефектів зовнішнього вигляду. Обрані для 

порівняльного тестування зразки № 1–5 мали яскраво білий колір, чітке 

тиснення, не містили засміченості та дефектів зовнішнього вигляду.  

Всі зразки – це вироби в рулонах, які були міцно упаковані з повним 

захистом торців рулону в полімерну плівку без форми. На плівку виробники 

наносили маркування. Для зразків № 1–4 марковання нанесено чітко, 

контрастним кольоровим друком, реквізити виробника розбірливі. У 

маркованні зразка № 5 ТМ «Grite» виробник використовував дуже дрібний 

шрифт, яки майже не доступний для читання. Встановлено, що зразки № 2–4 

м’які, приємні на дотик рулонні відрізи, які розділені перфорацією на сегменти 

та мають 2 шари паперу. На поверхні паперу зразка № 3 наявний міцно 

відтиснений малюнок у вигляді квіткового та геометричного візерунку. 

За результатами дослідження встановлено фактичне значення ширини 

рушників, а саме: зразка № 1 – 303 мм; зразка № 2 – 218 мм зразка № 3 – 222 

мм, зразка № 4 – 250 мм, зразка № 5 – 228 мм. Встановлена кількість відривних 

аркушів в рулоні для зразків: № 1 – 103 од.; № 2 – 100 од, № 3 – 112 од., № 4 – 

117 од., № 5 – 100 од.; загальна довжина рулону – 13,5. Геометричні розміри 
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всіх зразків відповідають зазначеним у марковані даним та вимогам ДСТУ 

8399:2015. Проте зразок № 4 виявився найбільш довгим. 

Згідно вимог ДСТУ 8399:2015 значення pH водної витяжки паперу 

санітарно-гігієнічного призначення має знаходитись у межах 4,5–8,0. Після 

проведеного дослідження встановлено, що найменше значення pH виявлено для 

зразка № 3 – ТМ «Selpak» – 5,7, а найбільше – у зразка № 1 – 6,0, це 

пояснюється тим, що при його виробництві використовується екстракт, якому 

властивий вплив на незначне підвищення рівню pH. Значення pH інших зразків 

знаходяться в межах норми 4,5–8,0 одиниць, визначеної у ДСТУ 8399:2015. 

Отже, згідно порівняльного тестування паперових рушників за такими 

органолептичними показниками, як зовнішній вигляд та колір, було відзначено, 

що зразки № 1–5 відповідали вимогам, наведеним у ДСТУ 8399:2015, та мали 

яскраво білий колір, з тисненням. Вироби в рулонах були упаковані з повним 

захистом торців рулону в полімерну плівку без форми, на яку нанесено чітко 

ясно кольоровим друком інформацію для споживачів. Зовнішній вигляд зразків 

рушників паперових характеризується білістю, відсутністю засміченості і 

дефектів. Вони м’які, приємні на дотик, у формі рулону, що складається із 2 

шарів паперу, розділений перфорацією на сегменти. На поверхні паперу 

видимий малюнок у вигляді квіткового (зразок №1) та геометричного 

(зразки № 2–5) візерунку. За якістю маркування всі зразки, окрім зразку № 5 

ТМ «Grite» отримали відмінні характеристики, що відбулося за рахунок 

використання мілкого шрифту в маркованні. 
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Алгонкінський коледж прикладних дисциплін і технологій,  

Канада, м. Оттава 

 

Учасники молочного ринку в Україні визначали основні результати за 

попередніми підсумками 2019 року: 

а) скорочення поголів’я ВРХ (на 2%) та зниження виробництва молока 

(на 2%);  

б) зростання закупівельних цін на молоко у першому півріччі 2019 року;  

б) зниження загального обсягу експорту основних молочних продуктів, як 

в натуральному виражені, так і грошовому;  
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г) диверсифікація географії експорту молочних продуктів – а саме 

збільшенням частки Азії та Африки;  

д) відкриття нових ринків збуту молочної продукції;  

е) відміна спецрежиму ПДВ та введення прямих дотацій [1]. 

Метою дослідження є порівняльне тестування (за інформацію для 

споживачів щодо сиру твердого та органолептичними показниками) зразків 

сирів твердих: 

а) зразок №1 сир твердий Голландський брусковий, 45% жиру, 

ТМ «Ферма», виробник ТОВ «ТЕРРРА ФУД» Вапнярський сирзавод;  

б) зразок №2 сир твердий Голландський брусковий, 45% жиру, виробник 

АТ «Молочний альянс» Пирятинський сирзавод; 

в) зразок № 3 сир твердий Голландія, 45% жиру, ТМ «Шостка», виробник, 

ПАТ «Бель Шостка Україна»;  

д) зразок № 4 сир твердий Голландський брусковий, 45%, ТМ «Славія», 

виробник ПАТ «Баштанський сирзавод» в структурі АТ «Молочний альянс»; 

е) зразок № 5 сир твердий Голландський, 45%, ТМ «Звени Гора», 

виробник ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат». 

На території України вимоги до марковання та якості сирів твердих 

визначені Законом України 2639-VIII «Про інформацію для споживачів щодо 

харчових продуктів» [2], ДСТУ 6003:2008 [3].  

Згідно результатів порівняльного тестування зразків сирів твердих №1–5, 

за реквізитами марковання, встановлено, що вони містять всю інформацію для 

споживачів, встановлену в Законі України [2]. Разом з тим загальний недолік 

для зразків № 1, 3, 5 в тому, що частина тексту в маркованні розміщена дуже 

дрібним шрифтом і є важкодоступною для читання. Визначено, що текстова 

інформація зразків № 1, 3, 5 надрукована не контрастним тоном до фону 

упаковки, що не забезпечує надання споживачу необхідної, доступної і 

своєчасної інформації про продукт.  

Відповідно до вимог ДСТУ 6003:2008 [3], за органолептичними 

показниками сир твердий має відповідати наступним вимогам: зовнішній 

вигляд – поверхня чиста, рівна, без механічних ушкоджень, сторонніх 

нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита захисним покривом, який 

щільно прилягає до поверхні сиру; смак і запах – специфічний сирний, без 

сторонніх присмаків і запахів. Дозволено наявність присмаку пастеризації; 

консистенція – тісто пластичне, ніжне однорідне, злегка крихке; рисунок на 

розрізі – вічка круглої, овальної чи довільної форми. дозволено відсутність 

рисунка, наявність невеликих пустот; колір – однорідний за всією масою, від 

білого до жовтого; форма головки сиру – бруски, циліндри, сфери тощо.  

У табл. 1 надані результати дослідження зразків сирів твердих № 1–5, за 

органолептичними показниками. 
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Таблиця 1 – Результати порівняльного тестування твердих сирів різних 
виробників за органолептичними показниками 

Назва 
показника 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 

ТМ «Ферма» 

 

ТМ «Пирятинъ» 

 

ТМ «Шостка» 

 

ТМ «Славія» 

 

ТМ «Звени Гора» 

 

Форма 
головки сиру 

Брусок, 
прямокутної 
форми 

Брусок, 
прямокутної 
форми 

Брусок, 
прямокутної 
форми 

Брусок, 
прямокутної 
форми 

Брусок, 
прямокутної 
форми 

Зовнішній 
вигляд 

Поверхня чиста, 
рівна, без 
механічних 
пошкоджень 

Поверхня чиста, 
рівна, без 
механічних 
пошкоджень 

Поверхня чиста, 
рівна, без 
механічних 
пошкоджень 

Поверхня 
чиста, рівна, 
без 
механічних 
пошкоджень 

Поверхня чиста, 
рівна, без 
механічних 
пошкоджень 

Смак і запах Специфічний 
сирний, без 
сторонніх 
присмаків і 
запахів 

Сирний, 
наявність 
присмаку 
пастеризації 

Вершковий, 
злегка 
солодкуватий 
смак та 
вершково-
сирний аромат 

Специфічний 
сирний, без 
сторонніх 
присмаків і 
запахів 

Специфічний 
сирний, 
наявність 
присмаку 
пастеризації 

Консистенція Тісто 
пластичне, 
ніжне 

Тісто пластичне, 
ніжне 

Тісто однорідне, 
злегка крихке 

Тісто 
пластичне, 
туга 
консистенція 

Тісто пластичне, 
ніжне, без 
сторонніх 
включень 

Рисунок на 
розрізі 

Відсутність 
рисунка 

Вічка овальної 
форми, наявність 
сегментів без 
рисунку 

Відсутність 
рисунка 

Вічка 
овальної 
форми, 
наявність 
сегментів без 
рисунку 

Відсутність 
рисунка 

Колір  Однорідний за 
всією масою, 
кремовий 

Однорідний за 
всією масою, 
кремовий 

Однорідний за 
всією масою, 
кремовий 

Однорідний за 
всією масою, 
жовтий 

Однорідний за 
всією масою, 
темно кремовий 

За результатами проведеного дослідженням (табл. 1) встановлено, що за 
органолептичними показниками зразки сирів твердих № 1–5 відповідають 
вимогам ДСТУ 6003-2008 [3] та вимогам задекларованим на офіційних сайтах 
виробників. 

Перелік посилань 
1. Вінтоняк В. Ринок сиру 2019. Аналітичні матеріали 2019. Режим 

доступу: https://infagro.com.ua/ua/rinok-siru-2019/ (дата звернення 03.11.2019).  
2.  Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів: Закон 

України від 06.08.2019 № 2639-VIII // База даних «Законодавство України» / ВР 
України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19 (дата 
звернення 03.09.2019). 

3. ДСТУ 6003:2008. Сири тверді. Загальні технічні вимоги. [Чинний від 
2009-03-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 22 с. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 5 

ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

 

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКВІЗИТІВ МАРКУВАННЯ СИГАРЕТ 

 

Л. В. Берлінова  

старший судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

За даними Державної служби статистики впродовж січня – березня 

2019 р. виробництво сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із 

замінниками тютюну, становило 12 777,1 млн шт., а це порівняно із січнем – 

березнем 2018 р. – 86,7% [1].  

Великою проблемою для українського тютюнового ринку сьогодні є 

нелегальна сигаретна продукція, яка останні два роки зростає особливо 

стрімкими темпами. Дослідження ринку незаконної торгівлі тютюновими 

виробами за даними Kantar TNS засвідчили, що рівень нелегальної торгівлі 

тютюновими виробами у 2018 р. становив 4,4%, внаслідок чого бюджет 

України недоотримав 2,607 млрд грн. Наразі рівень нелегальної продукції 

сягнув найвищої позначки за період з 2015 р. і станом на лютий 2019 р. 

підвищився до 5,6% [1]. 

Незаконна торгівля тютюновими виробами створює ризики для 

споживачів, перешкоджає реалізації державної політики у сферах охорони 

здоров’я та оподаткування. На відміну від легальних тютюнових виробів, 

виробництво та зберігання контрафактної продукції відбувається без 

дотримання вимог законодавства щодо її безпечності та умов зберігання [2]. 

На основі джерел з окремих країн ЄС, доповідей міжнародних агенцій та 

неурядових організацій, галузевих документів, експертних досліджень можна 

виокремити поширені підходи до боротьби з незаконною торгівлею, серед яких 

і маркування – нанесення на тютюнові вироби фіскальних (акцизних) марок, які 

містять дані про дату та місце виготовлення, а також передбачувані шляхи їх 

роздрібної реалізації. Аналіз сучасної практики адміністрування акцизного 

податку з тютюнових виробів дозволяє констатувати, що майже всі країни ЄС 

здійснюють спеціальне маркування тютюнових виробів [3]. 

В Україні вимоги до маркування сигарет регламентується ДСТУ ГОСТ 

3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» [4]. 

Згідно ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», 

відповідно до зміни № 1 [4]: «…Пункт 4.11 Викласти в новій редакції: «Каждая 

сигарета, а также каждая пачка (коробка) сувенирная коробка или блок (бокс) 
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реализующихся в Украине сигарет, должны быть маркированы согласно Закона 

Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта 

этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных 

изделий». Предназначенные для экспорта сигареты, а также пачки (коробки), 

сувенирные коробки или блоки (боксы) таких сигарет, маркируются согласно 

соответствующего соглашения на экспорт». Пункт 4.14 Викласти в новій 

редакції: «Информация, предусмотренная пунктом 4.11, может быть нанесена 

любым способом и должна быть четкой и легко читаемой». 

Згідно ст. 11 п. 3 п. 4 Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та пального» [5]: «3. Маркування тютюнових 

виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на кожній 

одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва 

виробу.  

На кожній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується: 

а) найменування суб’єкта господарювання-виробника або тютюнової 

компанії; 

б) загальна та власна назви; 

в) наявність фільтруючого мундштука; 

г) кількість одиниць у пачці, коробці чи в сувенірній коробці; 

д) відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо 

сигарет), які наносяться на зовнішню поверхню однієї меншої сторони 

упаковки тютюнових виробів і займають не менше 15% площі цієї сторони; 

е) медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, 

зазначених у цій частині статті; 

ж) позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного 

виробництва, призначеної для реалізації на території України); 

з) штриховий код. 

На упаковці (за виключенням прозорих обгорток), в якій вироби 

знаходяться в пачках або коробках, вказується: 

а) загальна та власна назви виробу; 

б) кількість одиниць продукції в упаковці; 

в) медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, 

зазначених у цій частині статті; 

г) штриховий код. 

Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів 

«Куріння вбиває» зазначається на одній більшій зовнішній стороні упаковки 

(коробки, пачки). На другій більшій зовнішній стороні упаковки (коробки, 

пачки) тютюнових виробів зазначається додаткове медичне попередження у 

вигляді одного з десяти текстових написів такого змісту: «Куріння викликає рак 

легенів», «Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) – 

не починайте курити!», «Курці помирають рано», «Куріння викликає старіння 
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шкіри», «Куріння знижує здатність жінок народжувати дітей», «Відмова від 

куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і 

захворювань легенів», «Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та 

інсульт», «Куріння може викликати повільну та болісну смерть», «Куріння під 

час вагітності завдає шкоди вашій дитині», «Куріння пошкоджує сперму і може 

призвести до імпотенції» і кольорового малюнка (малюнків) та/або піктограми 

(піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових медичних 

попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки 

(коробки, пачки) тютюнових виробів почергово. 

Зазначені малюнок (малюнки) та/або піктограма (піктограми) 

затверджуються постановою Кабінету Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і підлягають 

перегляду (перезатвердженню) Кабінетом Міністрів України у такому самому 

порядку один раз на п’ять років. Малюнок (малюнки) та/або піктограма 

(піктограми) наносяться виробником тютюнових виробів на упаковки (коробки, 

пачки) тютюнових виробів не пізніше, ніж через 18 місяців з дня набрання 

чинності постанови Кабінету Міністрів України про їх затвердження 

(перезатвердження)». 

Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а 

також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного 

податку в порядку, визначеному законодавством… 

Відповідно до ст. 11
 

Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та пального» [5] визначено, що «Встановлена 

виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби 

наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом 

з датою їх виготовлення. 

Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку 

наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці 

і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової 

одиниці України. 

Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у 

визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких 

означають день, наступні дві – місяць, останні дві – рік такої дати». 

Згідно ст. 10 п. 1 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо 

харчових продуктів» [6]: «… Мовні вимоги до інформації про харчові продукти 

1. Інформація про харчові продукти надається державною мовою». 

З метою дослідження відповідності вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, 

щодо маркування сигарет проведено експертне дослідження реквізитів 

маркування двох пачок сигарет з фільтром марки «Marlboro» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Загальний вигляд об’єктів дослідження: 

1 – об’єкт дослідження № 1 – сигарети з фільтром торгової марки 

«Marlboro»; 

2 – об’єкт дослідження № 2 – сигарети з фільтром торгової марки 

«Marlboro» 

У ході проведення дослідження з’ясовано, що об’єкти дослідження за 

класифікаційними ознаками відноситься до класу харчових продуктів; 

підкласу – смакові товари; групи – тютюн і тютюнові вироби; підгрупи – 

сигарети [6].  

Опис товарної інформації, яка нанесена на споживчу тару об’єктів 

дослідження наведено у табл.1. 

Таблиця 1 – Товарна інформація нанесена на споживчу тару об’єктів 

дослідження 
Сторона 

пачки 

сигарет 

Об’єкт дослідження № 1 – сигарети з 

фільтром торгової марки «Marlboro» 

Об’єкт дослідження № 2 – сигарети з 

фільтром торгової марки «Marlboro» 

Написи на бічних сторонах пачки 

Лицьова Smoking causes 9 out of 10 lung 

cancers Get help to stop smoking: 

consult your doctor or pharmacist Lung 

Surgery Marlboro SELECTED 

PREMIUM TOBACCOS 

Marlboro SELECTED PREMIUM 

TOBACCOS Куріння вбиває 

Зворотна Lung Surgery Smoking causes 9 out of 

10 lung cancers Get help to stop 

smoking: consult your doctor or 

pharmacist Marlboro SELECTED 

PREMIUM TOBACCOS 

Marlboro SELECTED PREMIUM 

TOBACCOS Куріння знижує 

здатність жінок народжувати дітей 

Ліва FOR DUTY FREE SALE ONLY 20 

CLASS A CIGARETTES Smoking 

Kills 

20 CLASS A CIGARETTES 20 

СИГАРЕТ З ФІЛЬТРОМ ПрАТ 

«ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» ВМІСТ 

В ДИМІ ОДНІЄЇ СИГАРЕТИ:  

СМОЛ – 9 МГ, НІКОТИНУ – 0.7 МГ 

Права Made under authority of Philip Morris 

Brands Sari Neuchatel, Switzerland 

FOR ADULT USE ONLY  

штриховий код:7622100972334 

Made under authority of Philip Morris 

Brands Sarl, Neuchatel, Switzerland 

TM FIRM FILTER ROUND TASTE 

ДСТУ ГОСТ 3935:2004  

штриховий код:4823003205557 

Верхня Marlboro Marlboro 
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Сторона 

пачки 

сигарет 

Об’єкт дослідження № 1 – сигарети з 

фільтром торгової марки «Marlboro» 

Об’єкт дослідження № 2 – сигарети з 

фільтром торгової марки «Marlboro» 

Нижня Marlboro 49L 3CB 2EW G46 Marlboro 

9RJ EWW 026 X6L 24-00 ГРН 

12.10.16 

Марка 

акцизного 

податку 

Відсутня МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

УКРАЇНИ ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ 

26 ААЧД 264055 ТВЗФ 15/3 

У ході встановлення відповідності наявного маркування нанесеного на 
споживчу тару досліджуваних об’єктів (табл. 1), здійснено аналіз товарної 
інформації, результати якого подані в табл. 2.  

За результатами дослідження відповідності маркування досліджуваних 
об’єктів вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 можна констатувати, що маркування 
об’єкта дослідження № 1 не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, а 
об’єкта дослідження № 2 – відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004. 

Таблиця 2 – Результати дослідження відповідності маркування 
досліджуваних об’єктів вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 

Вимоги до маркування на споживчій тарі згідно 
ДСТУ ГОСТ 3935:2004 

Об’єкт 
дослідження № 1  

Об’єкт 
дослідження № 2  

Загальна та власна назви + + 

Найменування суб’єкта господарювання-
виробника або тютюнової компанії 

Н
ая

в
н

іс
ть

 і
н

ф
о
р
м

ац
ії

 

д
ер

ж
ав

н
о
ю

 м
о
в
о
ю

 

– + 

Наявність фільтруючого мундштука – + 

Кількість одиниць у пачці – + 

Медичні попередження (основні та 
додаткові), малюнок (малюнки) та/або 
піктограма (піктограми) 

– + 

Відомості щодо вмісту смоли та нікотину в 
диму однієї сигарети (щодо сигарет) 

– + 

Позначення нормативного документа – + 

Чіткість нанесення, читаємість – + 

Штрихований код + + 

Наявність марки акцизного податку – + 

Максимальна роздрібна ціна, дата виготовлення – + 

Відповідність маркування згідно ДСТУ – + 

На основі результатів дослідження маркування тютюнових виробів, 
можна стверджувати, що маркування може бути одним із засобів боротьби із 
незаконною торгівлею тютюновими виробами. 
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На сьогоднішній день одним з основних завдань, які вирішуються 
судовою товарознавчою експертизою є визначення фактичного стану та 
вартості (початкової, залишкової, ринкової) товарів. Важливим напрямком 
таких досліджень є визначення залишкової вартості специфічного за своїм 
призначенням майна, в тому числі майна, яке використовується військовими 
формуваннями, що визначає необхідність звернути увагу на відповідну 
методику, яка використовується при оцінці військового майна. 

До вказаних товарів можуть належати засоби зв’язку, медичне, авіаційне, 
лабораторне обладнання, різні види майна військового призначення (зброя, 
боєприпаси, військова техніка) та інше. Крім цього, дані вироби досить часто 
давно зняті з виробництва. У своїй сукупності вказані обставини становлять 
певні методичні труднощі для експертів-товарознавців та інших суб’єктів 
оціночної діяльності. 

Методика [1] використовується не лише Збройними Силами України, а і 
іншими, утвореними відповідно до законів військових формувань для цілей 
відчуження, реалізації, утилізації, списання та оренди рухомого військового 
майна. Вона відображає витратний підхід до оцінки майна за методом прямого 
відтворення і містить відповідні розрахунки. 
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В цілому, порядок визначення залишкової вартості майна за вказаною 
Методикою складається з двох окремих етапів: завдання першого з них – це 
встановлення первинної вартості товару на визначений день, другого – 
встановлення сукупного коефіцієнту зносу. На вимогу вказаної Методики 
органами забезпечення Збройних Сил України у 2000 – 2001 роках складались 
прейскуранти (каталоги) з первинними цінами на майже всі матеріальні 
цінності, які використовувалися військовими формуваннями, в тому числі на 
майно, виготовлене до 1991 року.  

Так, визначення первинної вартості товарів на певну дату здійснюється за 
допомогою такого показника, як індекс інфляції.  

Первинна вартість товарів на певну дату визначається шляхом 
помноження розрахованого індексу інфляції за період з часу виготовлення 
товару та вартості відповідного товару за прейскурантом цін. 

У разі, коли оцінюється недоукомплектоване майно, з його первісної 
вартості виключається первісна вартість комплектуючих виробів, агрегатів, 
систем, яких не вистачає. 

Під час розрахунку залишкової вартості майна вказана Методика 
передбачає використання первинної вартості майна, встановленої шляхом 
використання ціни придбання з урахуванням індексів інфляції. 

Наведемо приклад використання зазначеної Методики для визначення 
первинної та залишкової вартості лісопильної рами ЛРВ-1 1975 року 
виготовлення, яка має працездатний стан, капітальний ремонт вказаного майна 
не проводився.  

Згідно Методики, залишкова вартість лісопильної рами ЛРВ-1 складала 
16 888,73 грн. 

За своїми технічними характеристиками лісопильна рама ЛРВ-1 має масу 
8,9 т, вартість лісопильної рами за ціною вторинних ресурсів складатиме 
близько 50 000,00 грн. 

Дослідженням цінових пропозицій на лісопильну раму ЛРВ-1 на 
внутрішньому ринку України встановлено, що вартість подібної за станом 
лісопильної рами коливається в межах 260 000,00 грн. [2], тобто більше ніж у 
15 разів залишкової вартості, обчисленої за Методикою. Виходячи з отриманих 
результатів на даному прикладі можна дійти обґрунтованого висновку про те, 
що Методика визначає залишкову вартість на рівні, значно нижчому ніж 
ринкові ціни. 

Разом з цим, на сьогоднішній день лісопильна рама ЛРВ-1 є морально та 
фізично застарілим зразком військового майна та поступово виводиться з 
забезпечення Збройних Сил України, тому реалізація вказаного майна у 
справному стані за цінами, близькими до ринкових, а не за ціною брухту 
металів, є економічно обґрунтованою. 

Значні темпи переозброєння військових формувань України призводять 
до вивільнення застарілого майна, яке найближчим часом підлягатиме 
реалізації для цивільних потреб. Разом з цим, постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 лютого 2019 р. № 224 [3] внесено зміни до Методики оцінки 
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майна, які стосувалися майна державних і комунальних підприємств, об’єктів 
приватизації, що повертаються у державну або комунальну власність, але 
питання оцінки військового майна вказаними змінами затронуто не було. 

Методика визначення залишкової вартості майна, яка на даний момент 
використовується збройними формуваннями України для визначення вартості 
матеріальних цінностей, є єдиною зареєстрованою на території України для 
оцінки військового майна, але має, на наш погляд, ряд недоліків: ринкова 
вартість об’єктів оцінки перевищує вартість, отриману за розрахунками 
відповідно до вказаної Методики, вартість справного майна може відповідати 
лише вартості вторинних ресурсів у його складі. Враховуючи вказані недоліки, 
зауважимо, що вказана методика потребує подальшого вдосконалення. 
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У період військово-політичного загострення особливої актуальності 

набули дослідження за виокремленою у 2015 році експертною спеціальністю 
12.5 «Товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння». 
Об’єкти вказаного виду експертизи мають принципові відмінності від товарів 
народного споживання [1, с. 235]. Проведення зазначених експертиз 
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ускладнене, насамперед, унаслідок: 

а) технічної складності об’єктів дослідження. Не є таємницею, що 

пріоритетом бюджетного забезпечення науково-технічних інновацій у 

більшості країн світу є потреби військово-промислового комплексу; 

б) пов’язаний з зазначеною вище специфікою режим обмеження доступу 

до інформації стосовно військового майна, насамперед, зброї та систем її 

виявлення. Навіть після відносного морального застарівання об’єктів доступ до 

інформації щодо її характеристик часто продовжує залишатися засекреченим; 

в) спричинені попередньо вказаними аспектами – специфіка ринку 

озброєнь та військової техніки. Маркетинговий інструментарій вимірювання 

ринків товарів і послуг цивільного призначення у даному випадку виявляється 

безсилим. Інформація щодо укладених угод з постачання зброї, як правило, 

також є конфіденційною; 

г) наявність в обігу (у використанні) значної кількості зразків зброї 

різного технологічного рівня, у тому числі морально застарілого, знятого 

з виробництва, і виробництва країнами, що наразі вже не існують, наприклад, 

СРСР. Зазначене особливо актуальне для Збройних Сил України [2, с. 440]. 

Також слід вказати, що специфіка об’єктів дослідження суттєво звужує 

можливості застосування традиційних оціночних підходів. Так, оскільки власне 

зброя не призначена для господарського використання й генерування грошових 

потоків (скоріше, навпаки, для знищення живої сили супротивника та об’єктів 

матеріального світу), то про застосування доходного підходу мова не йде. 

Критична інформаційна недостатність унеможливлює коректне 

застосування й порівняльного підходу, особливо щодо вживаних об’єктів з і 

значним відпрацьованим ресурсом (настрілом, пробігом, часовим наробітком 

тощо). Тому при оцінці військового майна широко використовується витратний 

підхід, зокрема, визначається залишкова вартість відтворення (заміщення). При 

застосуванні останнього, як і при порівняльному підході, однією з основних 

проблем є визначення вартості об’єкта за його початковими параметрами 

корисності (початкової вартості) для подальшого коригування на величину 

сукупного зносу. 

Витратний підхід, відповідно до п. 39 Національного стандарту № 1 [3], 

ґрунтується на принципах корисності (тобто, за умови потенційної цінності для 

покупця) та заміщення. Застосовуючи базову оціночну гіпотезу про поведінку 

раціонального інвестора, за придбання майна, зазвичай, сплачується сума, що 

не перевищує мінімальну ціну аналогів об’єкта оцінки. Вказане обґрунтовує 

застосування властивості транзитивності при моделюванні вартості об’єкта 

оцінки відповідно до вартості об’єктів-аналогів: 

    oiioiaa VkNkVNVV  ,   n,1i ,   (1) 

де aV  – усереднене значення вартості аналогів об’єкта експертизи; 

iN  – значення i-го вартісноутворюючого параметру об’єкта-аналога; 

n – кількість вартісноутворюючих характеристик (параметрів); 
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 n,1  – визначена кількість набору параметрів моделі; 

Vo – вартість об’єкта дослідження; 

ki – значення коригувального коефіцієнта при порівнянні за і-тою 

ознакою (параметром) об’єкта; 

k – інтегральний коефіцієнт коригування відмінностей між об’єктом-

аналогом та об’єктом оцінки. 

Таким чином, з метою нівелювання розбіжностей між властивостями 

певних об’єктів, що порівнюються, можуть застосовуватися коригувальні 

коефіцієнти. Саме таким чином моделюється вартість подібного майна. 

Відповідно до теорії подібності, подібними є явища і процеси, які при 

використанні масштабних коефіцієнтів за заданими характеристиками одного 

достатньо достовірно вказують на відповідні характеристики іншого. Загалом, 

критерії подібності застосовують при описі фізичних процесів, та враховують 

складні явища (наприклад, турбулентність у гідродинаміці). 

У разі, коли можливо виокремити один домінуючий параметр корисності, 

що зумовлює вартість об’єкта в цілому, досить успішно застосовується 

аналого-параметричне моделювання, що також враховує нелінійність зміни 

цільової функції вартості [4, с. 11]. 

Натомість, при визначенні вартості зразків зброї, експертом має 

враховуватися одночасний вплив набору експлуатаційних параметрів. 

Наприклад, для стрілецької зброї до вказаного набору належать маса, лінійні 

розміри, ємність магазину, скорострільність, прицільна дальність стрільби 

тощо. При цьому, кожен параметр у різних обставинах може виявитися 

критичним. Наприклад, якщо при носінні значна довжина гвинтівки викликає 

незручності, то у рукопашному бою ця властивість створює додаткові переваги. 

Значущість окремих властивостей також повинна враховуватися. Не може 

бути однакової статистичної ваги при порівнянні, наприклад, у параметра маси 

(її збільшення, зазвичай, є негативною тенденцією, оскільки зменшується 

зручність експлуатації та можливість прихованого носіння), а пов’язана зі 

значенням маси місткість магазину – це позитивна ознака (збільшується 

потенційна вогнева щільність). 

Вказане також свідчить про наявність автокореляції факторних 

вартісноутворюючих параметрів, спричиненої взаємопов’язаністю окремих 

характеристик виробу (наприклад, масогабаритні ознаки суттєво впливають на 

балістичні властивості вогнепальної зброї). Вказане слід враховувати при 

використанні іншого математичного інструментарію моделювання вартості, 

наприклад, методу найменших квадратів. 

Загальновідомим є постулат про обернену залежність між ефективністю 

окремих властивостей виробу та універсальністю його застосування. 

Абстрактна цінність виробу в уявленні різних користувачів є результатом 

складних, іноді – стохастичних, когнітивних процесів. Вказані протиріччя 

зумовлюють застосування коефіцієнтів масштабування окремих ознак виробів 
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за наступним алгоритмом: 

1 етап – пряме порівняння окремих властивостей; 

2 етап – застосування статистичних ваг (так званих «коефіцієнтів 

важливості»). Останні визначаються шляхом оцінювання пріоритетності 

кожного показника опитуванням фахівців; 

3 етап – узгодження попередніх даних, отриманих на першому етапі, за 

ступенем їх важливості; 

4 етап – врахування фактичного стану об’єкта експертизи (зносу). 

Наприклад, за необхідності встановлення залишкової вартості пістолета 

Макарова (ПМ), який прийнятий на озброєння у 1951 році і наразі знятий 

з виробництва, можливо виходити з відомого значення вартості вітчизняного 

пістолета Форт-12. Після прямого порівняння окремих характеристик, які 

загалом є співставними величинами, встановлюємо, що за умовного стану з 

початковими параметрами корисності (без фізичного зносу) вартість ПМ 

становить 84,6% від вартості Форт-12 (інтегральний індекс, обчислений за 

середньою геометричною, становить 0,846) (табл. 1). 

Слід зазначити, що при застосуванні уточнених порівняльних 

коефіцієнтів, які враховують значущість окремих характеристик (вказаний 

приклад є умовним, відповідне опитування не здійснювалося) значення вартості 

пістолета ПМ становить 78,8 % вартості пістолета Форт-12. 

Коригувальні коефіцієнти як інструменти переводу фізичних 

характеристик функціонально подібних об’єктів, у кожній експертизі слід 

застосовувати, виходячи з наданої вихідної інформації. Також слід враховувати 

мету застосування таких коефіцієнтів – для визначення вартості як динамічної 

величини, що відображає фундаментальне економічне поняття еквівалентності 

обмінних процесів. 

Таблиця 1 – Приклад застосування коригувальних коефіцієнтів 

порівняльного аналізу тактико-технічних характеристик при оцінці пістолету 

Макарова (ПМ) 
Параметр ПМ Форт-12 ПМ відносно 

Форт-12, 

коефіцієнт 

Умовна 

вага 

показника 

за 

важливістю 

ПМ відносно 

Форт-12, 

уточнений 

коефіцієнт 

Маса у спорядженому 

стані, г (обернений 

індекс) 

810 980 1,210 0,100 0,121 

Загальна довжина, мм 161 180 0,894 0,050 0,045 

Скорострільність, 

пострілів/хв  
30 40 0,750 0,350 0,263 

Прицільна дальність, м 50 50 1,000 0,200 0,200 

Максимальна ємність 

магазину, патронів 
8 15 0,533 0,300 0,160 

Інтегральний коефіцієнт 0,846 1,000 0,788 
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Таким чином, застосування коефіцієнтів порівняльного аналізу тактико-

технічних характеристик знятої з виробництва зброї, з сучасними зразками, 

дозволяє уникнути інформаційної недостатності при проведенні експертиз з 

оцінки військового майна. При цьому слід приділяти увагу обґрунтуванню 

коефіцієнтів, що застосовуються, з урахуванням ступеня приоритетності 

(значущості) окремих характеристик виробів. 
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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОАПАРАТУ «ФЕД-5» 

 

Я. О. Діденко 

судовий експерт відділу товарознавчих та  

гемологічних досліджень  

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Основним завданням експерта-товарознавця є дослідження об’єкта, яке 

дозволяє визначити різноманітні параметри, суттєві ознаки, властивості, 

обставини, пов’язані із споживними властивостями; відповідність стандартам, 

технічним умовам, зразкам з метою визначення їх фактичного стану або їх 

вартості. 

Метою товарознавчої експертизи було визначення ринкової вартості 

фотоапарата «ФЕД-5» на момент вчинення правопорушення для з’ясування 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. Особливістю 

даного об’єкта дослідження є те, що він є морально застарілим та знятий з 
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виробництва. Вихідні дані щодо нього було взято із пояснень потерпілого. 

Дослідження об’єкта проводилось шляхом зовнішнього огляду при 

природному та штучному освітленні, вивчення і аналізу нормативної бази та 

інформаційних джерел. 

Об’єктом дослідження є фотоапарат «ФЕД-5» (рис. 1). 

  
Рисунок 1 – Фотографічне зображення загального вигляду об’єкта 

дослідження 

Фотографічний апарат – це прилад, призначений для одержання на 

фотографічному матеріалі дійсного зображення предмета. Кожен фотоапарат 

має марку, яку йому присвоюють або за місцем розташування заводу, або за 

назвою-виготовлювача (ФЕД), або з урахуванням особливостей конструкції [1]. 

У ході проведення товарознавчого дослідження з’ясовано, що об’єкт 

дослідження фотоапарат «ФЕД-5» за класифікаційними ознаками відноситься 

до класу – промислові товари народного споживання, підкласу – культурно-

побутові товари, групи – фотокінотовари, підгрупи – фотоапарати і кінокамери, 

виду – фотографічний апарат [1], за назвою – «ФЕД-5», виробник – 

«Харківський машинобудівельний завод ім. Ф. Е. Дзержинського». 

Фотоапарат «ФЕД-5» є другою моделлю з уніфікованої однойменної 

серії, в яку також входили камери ФЕД-5В і ФЕД-5С. Виготовлявся 

Харківським машинобудівним заводом ім. Ф. Е. Дзержинського з 1977 по 

1990 рік. Від своїх побратимів відрізняється наявністю експометра (в 

порівнянні з ФЕД-5В), а від ФЕД-5С – наявністю діоптрійного підстроювання і 

відсутністю рамок видошукача. 

Серія «ФЕД-5» стала останньою з популярної лінійки дальномірних 

камер ФЕД: 2, 3, 4, 5, яка серійно випускалася. У 90-і роки завод припинив 

випускати камери. Але навіть зараз на вторинному ринку можна знайти майже 

нові фотоапарати ФЕД за вартістю 10–20 дол. США. 

Фотоапарат «ФЕД-5» складається з наступних основних вузлів та 

механізмів: знімального об’єктиву, фотографічного затвору, видошукача, 

механізму транспортування плівки; вбудований експонометричний пристрій. 

Всі вузли фотоапарата монтуються на корпусі. Корпус – металічний, зі знімною 

задньою стінкою [1]. 

Технічні характеристики об’єкта дослідження [2]: 

а) найменування фотокамери – ФЕД-5; 

б) номер ТУ – ТУ 1-01-0237–74; 
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в) об’єктив – Індустар-61 і/д 2,8/50; 

г) спосіб фокусування об’єктивів – по дальноміру; 

д) тип затвору, діапазон витримки, с – фокальний матерчатий;  

В, 1–1/500; 

е) автоспуск – є; 

ж) ступінь автоматизації встановлення експозиції – ручна установка 

експозиційних параметрів вбудованому експонометру; 

з) видошукач, інформація про візир – простий телескопічний, сумісний з 

дальноміром; 

и) транспортування плівки і взвід затвору – курком; 

к) експлуатаційна характеристика – дальномірна камера зі змінними 

різьбовими об’єктивами та вбудованим об’єктивом. 

Отже, фотоапарат «ФЕД-5» завдяки наявності експонометра і далекоміра, 

являє собою цілісне закінчене рішення, яке дозволяє визначати і задавати 

необхідні параметри зйомки без будь-яких додаткових пристроїв. Фотоапарат 

надійний, трохи компактніший від дзеркальних фотоапаратів і має потенціал, 

щоб отримувати гарні знімки. Може стати непоганим вибором фотолюбителя, 

що вирішив познімати на плівку. 

На визначення критеріїв, що характеризують якість речей, істотно 

впливає показник морального старіння, який залежить від того знято чи не 

знято товар з виробництва, випускаються чи не випускаються запасні деталі, 

користуються вони попитом чи ні. 

Моральний знос не залежить від часу і умов експлуатації об’єкта і 

виникає з появою на ринку більш нових модифікованих аналогів по яким-

небудь параметрам, що перевищують об’єкт оцінки. 

Моральний знос характеризується зміною властивостей виробу, що 

характеризується невідповідністю їх сучасному напрямку моди, стилю, 

технології, зниженням ефективності використання даного технічного об’єкта в 

порівняно із сучасним аналогом (при заміщенні) [3]. 

На момент проведення експертного дослідження фотоапарат «ФЕД-5» 

має часткову втрату первісних технічних та технологічних характеристик, 

ознаки користування – забруднення, подряпини та потертості, які свідчать про 

його експлуатацію. Також на експертизу надано футляр, який входить до 

комплектації фотоапарату. 

Інформацію щодо технічного стану об’єкта не надано. Судовими 

експертами з правом проведення судово-товарознавчої експертизи не 

проводиться технічне діагностування техніки та не вирішується запитання 

щодо визначення технічного стану техніки. За відсутності вихідних даних щодо 

технічного стану техніки в постанові (ухвалі) та/або матеріалах, наданих для 

проведення судово-товарознавчої експертизи, подальші дослідження 

проводяться за умови, що техніка знаходяться у справному та працездатному 

стані, про що зазначається у дослідницькій частині висновку експерта. 
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Для визначення ринкової вартості фотоапарата «ФЕД-5» було 

застосовано порівняльний методичний підхід, який передбачає аналіз цін 

продажу та пропонування подібного майна з відповідним коригуванням 

відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки. 

Для визначення ринкової вартості об’єкта дослідження у матеріальній 

формі із застосуванням порівняльного підходу інформація про подібне майно 

повинна відповідати таким критеріям [4]: 

а) умови угод купівлі-продажу або умови пропонування щодо укладення 

таких угод не відрізняються від умов, які відповідають вимогам, що 

висуваються для визначення ринкової вартості; 

б) продаж подібного майна відбувся з дотриманням типових умов оплати; 

в) умови на ринку подібного майна, що визначали формування цін 

продажу або пропонування, на дату оцінки істотно не змінилися або зміни, які 

відбулися, можуть бути враховані. 

Основними елементами порівняння є характеристики подібного майна за 

місцем його розташування, фізичними та функціональними ознаками, умовами 

продажу тощо. Коригування вартості подібного майна здійснюється шляхом 

додавання або вирахування грошової суми із застосуванням коефіцієнта 

(відсотка) до ціни продажу (пропонування) зазначеного майна або шляхом їх 

комбінування [4]. 

Судовий експерт проводив дослідження виходячи зі своїх спеціальних 

пізнань. При цьому встановлювалось найменування, товарні характеристики, на 

підставі чого визначена можлива ринкова вартість об’єкта дослідження. 

Для проведення аналізу ринку вище вказаного об’єкту, що може 

розглядатись як подібне майно (вироби, які за своїми споживчими 

властивостями, товарною характеристикою і показниками якості аналогічні 

представленому на експертизу), здійснено дослідження інформації мережі 

Інтернет про пропонування до продажу. 

Визначені для зіставлення значення пропозиції до продажу майна, що є 

подібним до об’єкта дослідження із ступенем корисності, що відповідає стану 

об’єкта дослідження наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розрахунок ринкової вартості об’єкта дослідження 
Фотоапарат «ФЭД-5» у футлярі 

Подібне майно № 1 № 2 № 3 

Назва подібного майна «Фотоаппарат 

ФЭД-5» 

«Фотоаппарат ФЭД 

5» 

«Фэд-5» 

Ціна пропозиції, грн 200,00 200,00 200,00 

Джерело інформації https://www.olx.ua/

obyavlenie/fotoapp

arat-fed-5-

IDDKGiy.html#6cf

b8d4c9a 

https://www.olx.ua/ob

yavlenie/fotoapparat-

fed-5-

IDnoSak.html#01d37a

cbd7 

https://www.olx.ua/o

byavlenie/fed-5-

IDoBACo.html#6cfb

8d4c9a 

Ринкова вартість, грн (200,00+200,00+200,00)/3=200,00 
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У ході дослідження вартість визначалась за наступних умов: інформація, 

яка була надана ініціатором проведення експертизи про об’єкт 

і використовувалася в процесі дослідження, а також інформація, одержана із 

незалежних інформаційних джерел, мережі Інтернет приймається експертом як 

достовірна та відповідає визначенню ринкової вартості згідно з Національним 

стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [4]; об’єкт 

експертизи на дату визначення ринкової вартості знаходився у справному і 

працездатному стані та придатному до використання за призначенням. 

У ході дослідження встановлено, що ринкова вартість фотоапарату 

«ФЭД-5» у футлярі станом на дату вчинення кримінального правопорушення 

могла становити 200,00 грн. 
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І. О. Дудла 

професор кафедри підприємництва і торгівлі, д.т.н., професор; 

М. М. Юхновець  

магістр 

Чернігівський національний технологічний університет, Україна, м. Чернігів 

 

Ринок зоотоварів в Україні почав розвиватися приблизно в 90-х роках. 

Дана галузь економіки є доволі новою та специфічною. Звичайно, за своєю 

структурою і розвитком український сегмент цього виду бізнесу дещо 

поступається іноземним аналогам. За кордоном дана сфера бізнесу почала 

розвиватися набагато раніше, протягом десятків років [1]. 

Український ринок кормів для тварин є швидкозростаючим. Об’єми 

ринку кормів для тварин в Україні збільшуються з кожним роком. Якщо в 2015 
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році обсяги склали 179 млн дол. США в грошових одиницях і 59 тис. тон у 

натуральному вимірі, то в 2016 році вони зросли до 223 млн дол. США і 64 тис. 

тонн відповідно[2]. 

На ринку кормів для тварин в Україні більшу частку займають іноземні 

виробники, такі, як Франція, Польща, Німеччина, Чехія, Росія. Проаналізовано 

асортимент кормів для котів та собак в спеціалізованій мережі зоомагазинів 

«Кіт і пес» міста Чернігова. Питома вага країн-виробників корму для тварин в 

загальній кількості кормів розподілилася наступним чином: Франція – 31%, 

Чехія – 26%, Україна – 21%, Італія – 14%, Росія – 6%, інші виробники – 2%. За 

останні роки конкуренцію іноземним виробникам складає вітчизняний 

виробник – компанія «Кормотех», яка за 17 років зайняла лідируючу позицію 

серед вітчизняних виробників. У 2017 році компанія «Кормотех» зайняла 30 

місце в «ТОП 50 виробників корму для тварин у Європі» [3].  

В обсязі реалізації зоотоварів друге місце займають гігієнічні 

наповнювачі кошачих туалетів, асортимент яких є доволі широкий. На 

українському ринку реалізуються в основному наповнювачі з деревини, глини, 

сілікогелі вітчизняних та іноземних виробників. На рисунку 1 зображено 

структуру ринку наповнювачів туалетів для тварин в різних країнах світу. 

 
Рисунок 1 – Структура ринку наповнювачів з різних видів сировини в 

країнах світу 

За даними мережі зоомагазинів «Кіт і пес» м. Чернігів обсяги 

реалізованих наповнювачів з різних видів сировини у відсотковому відношенні 

є такими: деревний наповнювач – 47%, глиняний – 39%, силікогелевий – 14%. 

Тобто, більшість покупців віддають перевагу деревному та глиняному 

наповнювачам, адже вони не тільки екологічно безпечні, але й мають нижчу 

вартість. 

Якщо порівнювати частку різних груп зоотоварів в загальному 

асортименті, то в магазинах «Кіт і Пес» структура асортименту має такий 

вигляд (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структура асортименту зоотоварів у мережі магазинів «Кіт і 

Пес», м. Чернігів 
На рисунку 3 показано структуру місць купівлі зоотоварів в Україні. 

 
Рисунок 3 – Реалізація зоотоварів в торговельній мережі України за 2018 

рік, % 
Як бачимо з діаграми (рис. 3), найбільше здійснюється покупок в 

спеціалізованих магазинах, адже дана група товарів є специфічною і деякі 
товари потребують професіональної консультації продавців.  

Проаналізувавши стан українського ринку зоотоварів, можна зробити 
висновок, що зообізнес в Україні лише починає своє зростання. Основну частку 
ринку зоотоварів займають корма для домашніх тварин. Об’єми ринку кормів 
для тварин в Україні збільшуються з кожним роком, так в 2016 році обсяг їх 
продажів збільшився до 223 млн дол. США і 64 тис. тонн у порівнянні з 2015 
роком. Лідерами на українському ринку є продукція іноземних фірм, але за 
останні роки конкуренцію їм складає українська компанія «Кормотех». 
Найбільший товарообіг зоотоварів спостерігається в спеціалізованих 
зоомагазинах та супермаркетах.  
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НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРИ 
ВИКОНАННІ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ПАРФУМОВАНОЇ ВОДИ В ЗВ’ЯЗКУ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ 

МАРКУВАННЯ 
 

О. А. Єременко  
старший судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень 
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Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 
 
Парфумерно-косметичні вироби – це вироби, які використовують для 

ароматизації шкіри, волосся, одягу, догляду за волоссям, шкірою, порожниною 
рота, нігтями та ін. Парфумерними називають товари на основі запашних 
речовин, що мають приємний запах і використовуються для ароматизації 
волосся, тіла, одягу, а також у якості освіжаючих і гігієнічних засобів. До них 
відносять парфуми, одеколони, туалетну (запашну) воду, парфумерні набори. 

Об’єктом дослідження є парфумована вода бренду виробника «Andre 
L'arom», виробник «Dominion», за об’ємом вмісту 100 мл.  

Парфумована чоловіча вода має споживче упакування у вигляді флакону 
прямокутної форми, розмірами сторін 102 х 67 х 29 мм, виготовленого із 
непрозорого скла бордового кольору. На передній частині флакону наявне 
марковання, виконане барвником золотистого кольору (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Фотографічне зображення парфумованої води з лицьової 

сторони 
На верхній частині наявний пульверизатор (розпилювач) циліндричної 

форми, виготовлений із металевого сплаву, має хромоване покриття 
золотистого кольору. 

Характеристики об’єкта дослідження згідно мережі Інтернет [1]: тип 
парфумована вода, категорія – для чоловіків, клас парфумерії – люкс, 
обсяг/об’єм – 100 мл, кількість в упаковці – 1 шт, переважний запах – 
шкіряний, країна-виробник товару – Україна, країна реєстрації бренду –
Україна. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
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провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 
на ринку споживчих товарів» [2] забороняється продаж товарів, що не мають 
відповідного маркування, етикетування або інструкції про їх застосування (в 
установлених випадках), а також належного товарного вигляду, на яких строк 
придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-
правових актів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без 
документів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та 
безпеку. 

Згідно вимог Державних санітарних правил і норм безпеки продукції 
парфумерно-косметичної промисловості визначено [3]: «Пакування, 
маркірування, умови транспортування, умови та термін зберігання конкретних 
асортиментних груп (видів) продукції парфумерно-косметичної промисловості 
вітчизняного виробництва повинні відповідати вимогам чинних в Україні 
нормативних документів і гарантувати безпечність продукції для здоров’я 
людини». 

Парфумерно-косметичну продукцію фасують у спожиткове паковання, 
яке забезпечує збережність спожиткових властивостей і товарного виду під час 
транспортування, зберігання та використовування протягом терміну 
придатності. Відповідно до ДСТУ 3993-2000 [4] термін придатності – це період, 
протягом якого товар за органолептичними, фізико-хімічними, медико-
біологічними та іншими показниками, у разі додержання належних умов 
зберігання, визнається виробником придатним для використання за 
призначенням. 

Положеннями Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами 
визначено [5]: «… Під час продажу непродовольчих товарів вітчизняного та 
іноземного виробництва працівники суб’єкта господарювання зобов’язані 
надати споживачам необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію в 
супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у 
маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для 
окремих видів товарів, щодо: назви товару, найменування або відтворення 
знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; основних властивостей 
товару, номінальної кількості (маси, об’єму тощо), умов використання; вмісту 
шкідливих для здоров’я речовин, що встановлені нормативно-правовими 
актами, та застереження щодо застосування окремих товарів, якщо такі 
застереження встановлені нормативно-правовими актами; наявності у складі 
продукції генетично модифікованих організмів; ціни (тарифу), умов та правил 
придбання товару; дати виготовлення; умов зберігання; гарантійних 
зобов’язань виробника (виконавця); правил та умов ефективного і безпечного 
використання товару; строку придатності (строку служби) товару, необхідних 
дій споживача після його закінчення, а також можливих наслідків в разі 
невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника 
(виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо 
прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне 
обслуговування». 
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Методикою визначення вартості майна [6] встановлені вимоги до 
визначення вартості товарів парфумерно-косметичної продукції, а саме 
відповідно до розділу 3.2. Особливості експертного дослідження парфумів і 
косметики  визначено: «…при дослідження парфумів і косметики не 
визначаються відсотки зниження якості товару, який має будь-які 
пошкодження, у тому числі повністю або частково втрачений товарний вигляд. 
Парфуми і косметична продукція за наявністю дефектів заборонена до 
реалізації, бо вважається неякісною та небезпечною для здоров’я людини. 
Вартість на неякісну продукцію не визначається». 

Методом візуального огляду були визначені органолептичні показники 
наданої парфумованої чоловічої води згідно з чинними нормативно-правовими 
актами. Кришка флакону (внутрішнього споживчого паковання) відсутня. 
Зовнішня споживча тара – коробка із щільного паперу – відсутня. Маркування 
споживчої тари (флакону) містить лише інформацію щодо бренду та виробника 
виробу. Відсутня передбачена чинними нормативно-правовими актами 
інформація, яка наноситься на споживче паковання: назва і призначеність 
виробу; назва виробника і його місцеперебування (юридична адреса) або місце 
виготовлення, термін придатності; перелік складників, штриховий код та інше. 

Отже, враховуючи вищезазначені вимоги, та дослідивши об’єкт, 
встановлено, що в зв’язку з відсутністю обов’язкових реквізитів маркування 
споживчої тари, порушення вимог щодо її оформлення (порушення цілісності), 
визначити ринкову вартість парфумованої води «Andre L'arom» не є можливим. 
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МОДИФІКОВАНИХ БІОПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ  
 

Е. Є. Касьян  

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., професор 

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, м. Київ 

 

Застосування акрилових і уретанових композицій для емульсійного 

оздоблення дозволяє поєднати позитивні властивості кожного компонента і 

отримати необхідні для оздоблення шкіряного напівфабрикату 

плівкоутворювальні матеріали, які б володіли перевагами окремих складових, 

тобто формували покриття з високими, як у поліуретанів, фізико-механічними й 

термодинамічними характеристиками та задовольняли, як поліакрилати, 

хорошим гігієнічним властивостям покривних плівок [1]. 
Нижній шар покриття (пігментований грунт) головним чином визначає 

характер і властивості покриття. Він забезпечує рівномірність забарвлення 

шкіри, нівелювання незначних лицьових дефектів, а також еластичність 

покриття при низьких температурах і необхідну адгезію до шкіри. З цією метою 

використовують м’які полімери з невисоким модулем еластичності, хорошою 

плівкоутворювальною здатністю і високою пігментною ємністю, зокрема 

співполімерну акрилову емульсію МБМ-3. Для середніх шарів покриття 

застосовують полімери, що утворюють більш тверду у порівнянні з нижніми 

шарами плівку, оскільки вона має бути стійкою до механічних впливів та різних 

деформацій у процесі виготовлення й експлуатації виробів [1]. 

У роботі [2] показана можливість модифікації акрилових, уретанових 

композиційних плівкоутворювачів екзополіакриламідом і структуруючим 

агентом ОСХ, що дозволяє отримати плівкоутворювачі з активними 

функціональними групами, здатними до взаємодії при формуванні покриття на 

шкірі. Така модифікація акрилових і уретанових полімерів дає можливість 

змінювати їх фізико-механічні, реологічні та гідрофільні властивості і, таким 

чином, забезпечити отримання покриття на шкірі з необхідними 

технологічними й експлуатаційними характеристиками. 

Метою даної роботи є оцінка впливу пігментного матеріалу на 

властивості покривних плівок, отриманих на основі модифікованих 

біополімерних композицій. 

Попередні дослідження показали, що присутність препарату ЕПАА в 

покривній плівці дещо підвищує адгезію покриття до сухої шкіри, однак 

внаслідок своєї гідрофільності ЕПАА впливає негативно на адгезію до мокрої 

шкіри та на стійкість покриття до мокрого тертя. Збільшення вмісту 

структуруючого агенту в полімері сприяє взаємодії активних груп колагену й 

полімеру (насамперед, гідроксильних), однак не безпосередньо, а шляхом 

утворення місточка взаємодії у вигляді структуруючого агента і модифікатора. 

Комплексний вплив ЕПАА і ОСХ найпомітніше проявляється у модифікованих 
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полімерних композиціях на базі МБМ-3, СЗПУ-7 та їх суміші, що обумовлено 

кращою здатністю цих плівкоутворювачів до взаємодії завдяки наявності 

активних функціональних груп у структурі полімерів. Помітне зростання 

експлуатаційних показників відбувається при вмісті в композиції ЕПАА понад 

3–4% та ОСХ понад 2–2,5% [3]. 

Для формування емульсійного покриття на шкірах з натуральною 

лицьовою поверхнею пропонується використання наступних модифікованих 

полімерів: у середньому шарі – поліакрилату МБМ-3, а у верхньому – 

композиції на основі МБМ-3 і поліуретану СЗПУ-7, що характеризуються 

необхідними фізико-механічними властивостями для забезпечення формування 

більш м’якого нижнього та більш твердого верхнього шарів покриття. 

Дослідження впливу пігментного матеріалу на властивості покривних 

плівок засвідчило, що невеликий вміст пігменту (у межах пігментної ємності 

полімеру) спричиняє помітне зростання міцності й модуля еластичності 

покривних плівок, у порівнянні з аналогічними показниками чистих полімерних 

плівок. Така закономірність пояснюється більш компактним формуванням 

об’єму покриття при додаванні невеликих кількостей пігментів та поступовим 

розпушуванням їх структури при подальшому зростанні вмісту пігментів у 

покривних плівках. Для всіх композицій характерна наявність максимумів 

міцності й еластичності плівок в межах 15–25% вмісту пігменту.  

Подальше збільшення вмісту пігменту в композиції призводить до 

помітного зниження даних показників внаслідок неповного обволікання 

пігментних часток полімером і порушення гомогенної структури полімерної 

плівки, тобто у цьому випадку пігменти можна розглядати як наповнювачі 

полімерних плівок. Однак, навіть при вмісті пігменту близько 30–40% маси 

полімеру міцність і еластичність пігментованих плівок залишається на рівні 

вільних непігментованих. Таке зростання показника критичної об’ємної 

концентрації пігменту в композиції можна пояснити стабілізуючим впливом 

складових ЕПАА, тобто поліакриламіду і ксантану, що виконують роль 

захисного колоїду і природного згущувача. Збільшення вмісту пігментів у 

покривній композиції помітно знижує відносне видовження плівок, однак 

отримані результати цілком відповідають вимогам покривного фарбування.  

Таким чином, враховуючи результати досліджень вільних і пігментованих 

полімерних плівок, отриманих на основі модифікованих препаратами ЕПАА і 

ОСХ поліакрилату МБМ-3 і поліуретану СЗПУ-7, для формування покриття на 

шкірі слід рекомендувати модифіковані біополімерні композиції з вмістом 

пігментного матеріалу в межах 25–30% маси полімеру. 
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В рамках судово-товарознавчої експертизи можуть вирішуватися 

питання, з метою встановлення товарної приналежності шляхом вивчення 

споживних властивостей товарів, ідентифікаційного дослідження за 

результатами якого досліджувані товари можуть бути однозначно віднесені до 

певного загальноприйнятого класу. Результати проведеного товарознавчого 

дослідження дозволяють експерту віднести досліджувані об’єкти до 

відповідного класу із відомим комплексом властивостей відповідно до 

класифікації, в тому числі в рамках класифікації на базі Гармонізованої системи 

опису і кодування товарів представленої в УКТЗЕД. 

Класифікація товарів відповідно до УКТЗЕД є одним із найбільш 

актуальних питань для учасників зовнішньоекономічної діяльності, оскільки: 

а) від того, до якого класифікаційного коду УКТЗЕД буде віднесено 

товар залежить ставка ввізного/вивізного мита, а відповідно, і розмір 

сплачуваних митних платежів, застосування до товарів і транспортних засобів 

нетарифних заходів, заборон і обмежень; 

б) віднесення товару до того чи іншого коду УКТЗЕД вимагає 

найчастіше наявності спеціальних технічних знань і проведення додаткових 

експертиз, пов’язаних з визначенням технічних характеристик товарів, способів 

його виробництва і т.д. 

Найважливіше питання класифікації за відповідним кодом УКТЗЕД – це 

правильний вибір ознак, за яким той чи інший товар буде віднесений до 

певного класифікаційного угрупованню. Основними ознаками класифікації 

продукції є: 

а) єдність технологічних процесів її виробництва. При цьому до одного 

класифікаційного угруповання можна віднести різні за зовнішнім виглядом і 
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призначенням товари; 

б) мета використання товарів. За цією ознакою їх поділяють на товари 

виробничо-технічного призначення і товари широкого споживання;  

в) фізико-хімічні властивості. Товари можуть класифікуватися за 

формою, габаритними розмірами, а в окремих випадках доцільно здійснювати 

поділ матеріалів на тверді, рідкі, сипучі або газоподібні. 

Процес встановлення відповідності товару характеристикам УКТЗЕД 

регламентується чинними нормативно-правовими актами: Законом України 

«Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII зі змінами, 

доповненнями та додатками [1] та Наказом Державної фіскальної служби 

України «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності» від 09.06.15 № 401 [2]. 

Для прикладу розглянемо процес визначення характеристик товару 

відповідно до УКТЗЕД на прикладі роторної горизонтальної пакувальної 

машини бренду виробника «SN Maschinenbau GmbH».  

У ході проведення товарознавчого дослідження з’ясовано, що об’єкт 

дослідження відповідно до інформації з мережі Інтернет [3, 4] ідентифіковано 

як роторну горизонтальну пакувальну машину серії FBM 20. 

За класифікаційними ознаками об’єкт дослідження належить до класу 

промислових товарів народного споживання; підкласу – машини та 

устатковання загальної призначеності; групи – устатковання для миття, 

наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, 

пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки; 

підгрупи – устатковання для наповнювання, закривання, закупорювання, 

закорковування та наклеювання етикеток пляшок, банок, ящиків, мішків чи 

іншої тари, устатковання для газування напоїв [5]; виду – роторна 

горизонтальна пакувальна машина; серія – FBM 20; типу – 225 DUPLEX; за 

брендом виробника – SN Maschinenbau GmbH; за країною походження – 

Німеччина [3, 4]. 

Відповідно до Руководства по эксплуатации FBM20 (мовою оригіналу) 

«… Машины серии FBM предназначены для формирования, наполнения и 

укупорки пакетов со сварными краями. Машина может работать с любыми 

встречающимся на рынке стандартными комбинациями. С помощью 

соответствующих наполнительных устройств машина может фасовать 

порошки, грануляты, пасты, жидкости и штучные продукты…». 

Відповідно до інформації з мережі Інтернет [3, 4] об’єкт дослідження 

являє собою (мовою оригіналу): «… FBM 20 и FBM 22 представляют собой две 

роторных упаковочных машины с цикличной работой, с восемью станциями 

каждая. Они подходят для изготовления и заполнения пакетов с плоским дном, 

сашет или дой пак, включая возможность установки зип замка или других форм 

закрытия (колпачок, слайдер и пр.). Поэтому они подходят для широкого 

спектра продуктов и типов упаковки, имеют высокое качество и чрезвычайно 

гибкие. Продукты питания, специи, приправы, многокомпонентные смеси, 
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напитки, снеки, фармацевтика, непищевые продукты, бытовая химия, 

косметика». 

На основі аналізу керівництва з експлуатації FBM20 та відповідно до 

інформації з мережі Інтернет [3, 4] можна констатувати, що порядок роботи 

об’єкта дослідження складається з наступних операцій: подачі полотна 

пакувального матеріалу; складання у V-подібну форму полотна пакувального 

матеріалу; зварювання V-подібно складеного полотна пакувального матеріалу з 

боків по вертикалі та знизу (в основі) по горизонталі; розділення сформованих 

пакетів в ножовому відділі; наповнення пакетів; закупорювання пакетів у вузлі 

зварювання з верхньої (головної) частини; передача пакету на транспортерну 

стрічку. 

Таким чином, етапи роботи роторної горизонтальної пакувальної машини 

серії FBM 20 складаються із формування, наповнення, закупорювання пакетів. 

Оскільки, об’єкт дослідження є нехарчової продукцією, були 

проаналізовані V – XXI розділи УКТЗЕД. Згідно вищезазначених назв розділів 

V – XXI УКТЗЕД та відповідно до основних правил інтерпретації УКТЗЕД, 

враховуючи що об’єкт класифікації являє собою обладнання для харчової 

промисловості, а саме роторну горизонтальну пакувальну машину, отже може 

бути віднесеним до розділу XVI «Машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та 

звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення 

телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя». За результатами 

аналізу чинних нормативно-правових актів [1, 2] встановлено, що об’єкт 

дослідження класифікується в групі 84 «Реактори ядерні, котли, машини, 

обладнання і механічні пристрої; їх частини». 

Поясненнями до групи 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і 

механічні пристрої; їх частини» [2] визначено: «(2) До товарних позицій 8402 – 

8424 включаються інші машини та пристрої, класифіковані переважно за їхніми 

функціями незалежно від галузі промисловості, в якій вони застосовуються». 

Виходячи з назв товарних позицій групи 84 [1, 2] визначено, що об’єкт 

дослідження може класифікуватися в товарній позиції 8422 «Машини 

посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей; 

обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, 

мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання 

на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та 

аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв 

(включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального 

матерiалу); обладнання для газування напоїв».  

Відповідно до положень пояснень до товарної позиції 8422 [2] 

встановлено: «… До цієї товарної позиції також включаються пристрої різних 

типів для миття і сушіння пляшок або інших ємкостей, для заповнення і 

закупорювання подібних посудин (включаючи обладнання для газування 

напоїв) та в загалом для упакування товарів (у тому числі з термоусадкою 
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пакувального матеріалу) для торгівлі, транспортування або зберігання. Вони 

включають: 

(1) Обладнання (парове чи непарове) для очищення, миття, полоскання і 

сушіння пляшок, глечиків, банок, коробок, каністр, маслоробок, олійниць, 

камер сепараторів для вершків або інших ємкостей. Ці машини іноді 

забезпечуються системами дезінфекції чи стерилізації. 

(2) Обладнання для заповнення ємкостей (наприклад, барил, бочок, банок, 

пляшок, глечиків, тубусів, ампул, коробок, пакетів чи мішків), часто оснащене 

допоміжними приладами контролю об’єму або ваги, а також пристроями для 

закривання самих ємкостей. 

(3) Обладнання, яке закриває пляшки та закорковує їх корками або 

ковпачками (кришками); обладнання для закривання та опечатування банок 

(включаючи герметизацію пайкою). 

(4) Пристрої, що обгортають предмети або упаковують їх у картон, 

включаючи такі їхні типи, в яких передбачене надання форми, друкування, 

зв’язування, скобкове кріплення, закупорювання, склеювання, закривання та 

інші операції, які завершують упакування. До цієї товарної позиції 

включаються пристрої для упакування наповнених банок або пляшок у 

зовнішні контейнери (коробки, ящики і т.п.). 

(5) Обладнання для етикетування, у тому числі такі його види, що також 

друкують, розрізають та наклеюють етикетки. 

(6) Обладнання для газування напоїв. Практично це пристрої для 

заповнення і закорковування пляшок, які забезпечують подачу газоподібного 

діоксиду вуглецю одночасно з подачею рідини. 

(7) Пакувальні чи обв’язувальні машини, включаючи ручні переносні 

пристрої, які мають опори або подібні приладдя, які забезпечують їхнє 

установлення під час роботи на тюки, ящики та інші види упакування, що 

підлягають зв’язуванню. 

Обладнання цієї товарної позиції часто використовується для здійснення 

декількох зі згадуваних операцій. Воно може також містити обладнання для 

наповнення або герметизації в вакуумі чи за інших регульованих зовнішніх 

умов». 

Відповідно до структури товарної позиції 8422 класифікація обладнання 

здійснюється в межах двох товарних категорії: 

а) 8422 30 00 – «обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, 

банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації 

пляшок, банок, тюбикiв та аналогічних ємкостей; обладнання для газування 

напоїв»; 

б) 8422 40 00 – «інше обладнання для пакування та загортання товарів 

(включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального 

матеріалу)». 

Виходячи із структури товарної позиції 8422 та пояснень до неї 
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встановлено, що класифікація обладнання для пакування здійснюється залежно 

від виконання основних операцій: 

а) якщо порядок роботи пакувального обладнання включає операції з 

формування пакувальної ємності, наповнення, дозування, закупорювання та 

передачу готового пакету на транспортерну стрічку, то класифікацію 

обладнання з такими характеристиками необхідно здійснювати в межах 

товарної категорії 8422 30 00; 

б) якщо порядок роботи пакувального обладнання включає операції з 

обгортання продукції в пакувальний матеріал, надання форми та інших 

операції, що можуть завершувати процес упакування, то класифікацію 

обладнання з такими характеристиками необхідно здійснювати в межах 

товарної категорії 8422 40 00. 

Виходячи з наданих ініціатором проведення матеріалів та інформації з 

мережі Інтернет [3, 4] можна констатувати, що об’єкт дослідження згідно з 

УКТЗЕД відповідає характеристикам в межах товарної категорії 8422 30 00. 

З врахуванням вищевикладеної інформації, виходячи із основного 

призначення об’єкта дослідження, встановлено, що роторна горизонтальна 

пакувальна машина бренду виробника «SN Maschinenbau GmbH» згідно з 

УКТЗЕД відповідає таким характеристикам:  

а) машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх 

частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для 

запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та 

приладдя; 

б) реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх 

частини; 

в) машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або 

інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, 

закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, 

закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації 

пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для 

фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару 

з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв; 

г) обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання 

ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, 

тюбикiв та аналогiчних ємкостей; обладнання для газування напоїв; 

д) інше. 
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Громадська організація «Науково-дослідний центр  

«Незалежна експертиза», Україна м. Полтава 

 

Відповідно до положень статті 43 Конституції України 1: «…Кожен має 

право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 

від визначеної законом…». Закон України «Про охорону праці» 2 статтею 6 

визначає, що: «Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а 

також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам 

законодавства…». 

Найбільш травмонебезпечними є підземні гірничі роботи у вугільних, 

рудних та нерудних шахтах. Наприклад, у вугільній промисловості України 
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виникає велика кількість аварій: вибухи метано-повітряної суміші, пожежі, 

раптові викиди вугілля та метану, раптові прориви води тощо, при яких у 

рудничну атмосферу викидаються небезпечні для дихання людини гази (метан, 

оксид вуглецю, діоксиду вуглецю, оксиди азоту, сірководень тощо), 

зменшується процент кисню у повітрі, що вдихається.  

Найважливішим заходом щодо забезпечення охорони праці та безпеки 

ведення підземних гірничих робіт є забезпечення всіх працівників шахт 

надійними засобами індивідуального захисту органів дихання. Тому, в 

Правилах безпеки у вугільних шахтах 3, Правилах безпеки під час розробки 

родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом 4 

вказано, що всі працівники і посадові особи, які знаходяться в гірничих 

виробках, повинні мати при собі засоби індивідуального захисту органів 

дихання та вміти ними користуватися і застосовувати за необхідністю. 

До недавнього часу єдиним виробником, а також постачальником 

ізолюючих саморятівників на підприємства України був Донецький завод 

гірничорятувальної апаратури, який в березні 2017 року призупинив виробничу 

діяльність у м. Донецьку. Тому, на митну територію України стали активно 

імпортувати китайські, російські й польські виробники саморятівників. Цьому 

сприяють надто ліберальні умови їх сертифікації. Фактично всі експертно-

технічні центри, що входять до структури Державної служби України з питань 

праці, видають сертифікати, які просто підтверджують наявність у виробників 

певного переліку документів, проте, не проводять повноцінних випробувань 

апаратів й досліджень у вітчизняних лабораторіях з визначенням фізико-

механічних властивостей. Таким чином, продукція іноземних виробників, у 

спрощеному порядку, отримує дозвільні документи і допускається до реалізації 

на території України. При цьому, польський виробник у себе на батьківщині 

цього року вже відкликав власну продукцію з шахт через проблеми з якістю. 

Що ж до китайських саморятівників – відомі випадки, коли ці виробники 

копіювали зовнішній вигляд українських саморятівників, не забезпечуючи 

необхідного рівня якості. Також останнім часом в Україну почали проникати 

«гаражні» виробники з РФ.  

Зважаючи на це, перед митними органами Державної фіскальної служби 

України стоїть задача не допустити на митну територію країни ізолюючих 

саморятівників іноземного походження низької якості, які не відповідають 

вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. Статями 356, 357 

Митного Кодексу України 5, визначено порядок проведення експертизи 

товарів, що ввозяться на митну територію України з метою випуску у вільний 

обіг. Але спеціалізований орган з питань експертизи та досліджень 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, 

не має можливості провести експертизу з метою встановлення характеристик 

«складної» продукції – ізолюючих саморятівників. Тому, на нашу думку, для 

технічної експертизи ізолюючих саморятівників необхідно залучати 
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випробувальні лабораторії, які мають акредитацію Національного агентства з 

акредитації України у відповідності з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ІSO/ІEC 

17025:2005, ІDT) та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) 

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 

лабораторій у сфері «Дослідження індивідуальних та колективних засобів 

захисту органів дихання». 

Саморятівники, допущені до експлуатації на шахтах України, повинні 

відповідати таким вимогам безпеки: 

а) під час використання саморятівника в органи дихання людини не 

повинні потрапляти пил регенеративного продукту, а також шкідливі гази, пари 

і аерозолі, які дратівливі для дихальних шляхів або мають неприємний запах; 

б) конструкція повинна передбачати захист людини від опіків 

регенеративним патроном, який нагрівається в процесі роботи; 

в) матеріал, з якого виготовлений саморятівник, повинен бути стійкий до 

нагрівання, що відбувається в процесі регенерації повітря;  

г) не допускається використання алюмінію, магнію, титану та їх сплавів 

для виготовлення незахищених деталей апарату, так як вони сприяють появі 

іскор від ударів, можливих при експлуатації саморятівника; 

ґ) при виготовленні футляра саморятівника з неметалевих матеріалів їх 

поверхневий електричний опір має бути не більше 109 Ом; 

д) матеріали деталей, які безпосередньо контактують з шкірою і повітрям, 

не повинні давати токсичний, дратівливий вплив на організм людини. 

Випробувальні лабораторії на запит митних органів можуть: 

а) встановлювати відповідність експлуатаційної документації, 

маркування, пакування, комплектності вимогам ДСТУ EN 13794:2005 Засоби 

індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з 

замкненим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, 

маркування(EN 13794:2002, IDТ); 

б) проводити перевірку експлуатаційних параметрів саморятівників;  

в) проводити перевірку герметичності повітропровідної системи; 

г) проводити перевірку герметичності корпусу і кришки в зібраному 

вигляді; 

ґ) проводити перевірку міцності з’єднання елементів повітропровідної 

системи; 

д) проводити перевірку об’єму дихальних мішків саморятівників; 

е) проводити перевірку саморятівників на механічну міцність (ударні при 

вільному падінні та вібраційні випробування); 

є) проводити перевірку стійкості саморятівників до кліматичних впливів; 

ж) проводити випробування саморятівників на займистість частин, на які 

впливає зовнішнє середовище.  

Таким чином, дослідження ізолюючих саморятівників на відповідність: 

експлуатаційній документації та комплектності, маркуванню та пакуванню, 
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вимогам законодавства за конструкцією та функціональністю (працездатністю) 

необхідні для використання їх результатів при митному оформленні і технічній 

експертизі під час ввезення апаратів на митну територію України. Це дозволить 

запобігти ввезенню та використанню на вугільних, рудних та нерудних шахтах, 

промислових підприємствах продукції низької та сумнівної якості, яка може 

бути смертельно небезпечна для працівників. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ, ЯКІ ВТРАТИЛИ СВОЇ 

ВЛАСТИВОСТІ ЯК ВИРОБИ 

 

Я. О. Кулик 

судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень  

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Харків 

 

В останні роки підвищилась увага наукових досліджень щодо розв’язання 

питань вартості споживчих товарів, які втратили свої властивості як вироби. 

З’явилася проблема уцінки товарів та їх списання з різних причин. 

Товар – це продукт праці, який задовольняє потребу людини і 

призначений для обміну на ринку [1]. 

Відмітимо, що не всякий продукт праці є товаром. Щоб стати товаром, 
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продукт праці повинен: 

а) задовольнити потребу людини; 

б) обмінюватися на інші товари або гроші. 

Першим, на що хочеться звернути увагу – це споживчі властивості 

товару. 

Споживчі властивості товару – це властивості, які виявляються в процесі 

споживання або використання товару споживачем для задоволення 

матеріальних і культурних потреб. Як правило, споживчі властивості є 

складними властивостями (зручність використання, надійність, безпека товару), 

утвореними сукупністю простих властивостей. Споживчі властивості 

визначають споживну вартість товару (цінність, корисність для людини) [2]. 

Споживчі властивості у свій час формують якість товару. 

Не менш важливою властивістю товару є споживна вартість. 

Споживна вартість – це здатність товару задовольняти ті чи інші потреби. 

Її характеризують певні відмінні риси. Споживна вартість товару має бути 

продуктом праці, людської діяльності. Якщо якась корисна річ не є результатом 

такої діяльності, то ця річ не має споживної вартості товару. 

Попри позитивні сторони, споживна вартість має також і певні дефекти. 

Вони знижують споживчі властивості товарів, а також їх вартість та 

класифікуються за багатьма ознаками:  

а) місця розташування, ступеня впливу на якості (малозначні, значні, 

допустимі, критично неприпустимі); 

б) дефекти виникнення в результаті різних негативних факторів; 

в) стадії виникнення (сировинної, виробничої та невиробничої, 

експлуатаційної); 

г) можливості усунення; 

д) умовами прояву (явний або прихований). 

Товари, які втратили свої властивості можуть бути уцінені, списані, 

знецінені [3]. 

Розглянемо списання товарів, які втратили споживчі властивості, і товарів 

з вичерпаним терміном придатності. 

Відомо два види списання товару: 

а) списання товару на внутрішні потреби;  

б) списання товару який втратив, або частково втратив свої властивості, 

та не підлягає продажу. 

У разі необхідності списання товару, який втратив товарний вигляд, або 

свої властивості та не підлягає продажу, скликається комісія у складі: 

начальника відділу, представника служби безпеки, бухгалтера, економіста з 

фінансової роботи, бухгалтера та комерційного директора. 

На мою думку, порушення технології збереження, переробки, 

розкрадання, призводить до втрати товарів, що виникають на підприємствах 

роздрібної торгівлі. 
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Наступною розглянемо уцінку товарів, що є зараз найбільш поширеною 

на ринку збуту. Ставлячи уцінку на товар, продавець пропонує споживачеві 

придбати той чи інший товар за привабливою ціною. Але «гарна» ціна не 

завжди відповідає якості товару. 

Зниження цін на товари застарілих фасонів і моделей, які не мають 

попиту у споживачів, а також на товари, що частково втратили свою первісну 

якість є уцінкою. Тож висновок щодо передумов перегляду цін знаходимо в 

Положенні про уцінку: «Проводиться уцінка товарів широкого споживання, 

залежалих (які не мають збуту більше трьох місяців) і не мають попиту у 

споживачів, а також таких товарів, які частково втратили своє первинну 

якість» [4]. 

Уцінка товарів (запасів) у торгових підприємствах здійснюється 

відповідно до Положення про порядок уцінки і реалізації залежаної продукції з 

групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення 

та зайвих товарно-матеріальних цінностей, затвердженого наказом 

Мінекономіки і Мінфіном України від 15.12.1999 №199/300 [5]. 

Уцінка проводиться у два етапи. 

Перший етап визначає обсяг товарів, що підлягають уцінці. 

На другому етапі проходить проведення уцінки. 

Після визначення обсягів товарів, що підлягають уцінці, особливу увагу 

займає визначення суми уцінки, яка повинна бути економічно обґрунтованою. 

Зменшення ціни на уцінений товар можливо в межах торгової націнки.  

Товари, строк придатності яких минув, повинні бути вилучені із обігу [6]. 

Тож бачимо, що товари, які втратили свої споживчі властивості мають 

сенс існувати. За допомогою уцінки товар знову з’являється на торгових 

полицям, а за допомогою списання – товар утилізується. 

З викладеним вище можна зробити висновок, що питання визначення 

вартості споживчих товарів, які втратили свої властивості як вироби є 

відкритим. На сьогодні товарознавці з такими товарами працюють у двох 

напрямках: списання товару або уцінка.  
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МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ 
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У процесі аналізу наявної літератури щодо методичного регулювання 

процесу оцінки, в тому числі відповідних нормативно-правових актах з оцінки 

майна [1, 2] встановлено, що під час проведення товарознавчих експертиз із 

визначення ринкової вартості споживчих товарів порівняльним методичним 

підходом підібрати абсолютно ідентичний об’єкт порівняння часто буває 

важко. Тому доводиться коригувати вартість досліджуваного об’єкта в 

залежності від наявності (або відсутності) характеристик порівняно з 

аналогами. Проте наявні літературні джерела не відображають особливостей 

обґрунтування величини коригування під час визначення ринкової вартості 

споживчих товарів, однак містять загальні підходи, які можна адаптувати. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України Фонду державного 

майна України «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та 

оцінки колісних транспортних засобів» розробниками визначено критерії за 

якими необхідно здійснювати коригування, але не деталізовано та 

аргументовано алгоритм їх розрахунку [3]:  

«Коригування, які застосовуються в порівняльному підході, приймаються 

у вигляді коефіцієнта (відсотка) до середньої ціни колісних транспортних 

засобів (далі по тексту – КТЗ) або у вигляді грошової суми, що додається або 

вираховується з цієї ціни, а також комбінування зазначених засобів. 

Коригування вартості КТЗ з причин різниці в пробігу здійснюється 

коефіцієнтом коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу; 

з причин різниці технічного стану – процентом додаткового збільшення 

(зменшення) ринкової вартості КТЗ залежно від умов догляду, зберігання, 

використання та ін.; з причин функціонального зносу КТЗ – коефіцієнтом 

функціонального зносу; з причин особливостей економічного стану в різних 

регіонах України і різних країнах світу – коефіцієнтом ринку регіону та 

коефіцієнтом коригування вартості КТЗ у країні придбання до його вартості в 
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провідних країнах-експортерах. 

Вартість КТЗ коригується відповідною грошовою сумою, яка враховує 

його комплектність, укомплектованість, наявність пошкоджень, які потребують 

відновлювального ремонту, відновлення і (чи) оновлення складників». 

Авторами [4, 5] запропонована методика розрахунку величини поправок 

при оцінці підприємств, що визначаються за допомогою цін порівняних продаж 

та розраховуються за допомогою порівняних пар. Для цього на ринку 

вибирають два об’єкта, один з яких має елемент, що потребує коригування, а 

інший ні. Розрахунок поправки здійснюється за формулою 1 [2]: 

=Св – Сс       (1) 

де  – величина поправки; 

Св – вартість об’єкта-аналога, який має характеристику, що потребує 

коригування; 

Сс – вартість об’єкта-аналога, який не має характеристику, що потребує 

коригування. 

Вартість об’єкта оцінки з урахуванням поправки розраховується за 

формулою 2: 

С = Сс +       (2)  

де С – вартість оцінюваного об’єкта з урахуванням поправки; 

Сс – вартість об’єкта-аналога, який не має характеристику, що потребує 

коригування. 

 – величина поправки. 

З урахуванням різниці в кількості одиниць порівняння досліджуваного 

об’єкта та об’єктів аналогів формули 1 та 2 набувають наступного вигляду: 

в = Свв – Свс      (3) 

де в – величина поправки для одиниці порівняння (площа або 

будівельний об’єм); 

Свв – вартість одиниці порівняння об’єкта-аналога, який має 

характеристику, що потребує коригування; 

Свс – вартість одиниці порівняння об’єкта-аналога, який не має 

характеристику, що потребує коригування. 

Вартість об’єкта оцінки з урахуванням поправки для одиниці порівняння 

визначається за формулою 4: 

С = (Ссв+в) Е       (4) 

Де С – вартість об’єкта оцінки з урахуванням поправки; 

Е – кількість одиниць порівняння у досліджуваному об’єкті. 

Як правило між двома продажами існує більш ніж одна відмінність. 

У такому випадку коригування вносяться по кожній із відмінностей, а також із 

врахуванням кількості одиниць порівняння в оцінюваному та аналогічному 

оцінюваному об’єктах. 

Більш детально описана практика розрахунку величини коригування під 

час визначення вартості нерухомості [6]. Порівняння характеристик аналогів і 
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оцінюваного об’єкту дозволяє виявити відмінності, які впливають на ціну і, 

отже, вимагає її зміни. Для правильного моделювання вартості необхідно 

ідентифікувати вид коригування, розрахувати його величину і правильно 

скорегувати ціни аналогів. Вид застосовуваного коригування впливає на 

порядок його розрахунку і сам процес коригування. Коригування відмінностей, 

що використовуються при оцінці, можуть бути відсотковими і грошовими. 

Вартісні коригування, у свою чергу, поділяються на грошові відносні і грошові 

абсолютні. Розглянемо зміст і використання в оцінці нерухомості вказаних 

коригувань. Відсоткові коригування змінюють ціну нерухомості на певний 

коефіцієнт і вносяться шляхом множення на цей коефіцієнт коригованої ціни 

аналога. Відсоткове коригування може вноситься як в ціну аналога в цілому, 

так і в ціну одиниці порівняння аналога. Грошові коригування змінюють на 

певну суму ціну аналога і вносяться шляхом збільшення або віднімання 

переваги у вартості. Грошові відносні коригування змінюють на певну суму 

ціну одиниці порівняння аналога. Проте якщо коригування, що застосовується 

до ціни одиниці порівняння, однакове, то її загальна величина для об’єкту в 

цілому залежить від кількості одиниць порівняння. Грошові абсолютні 

коригування змінюють на певну суму ціну аналога в цілому. Це вартісне 

коригування, величина якого не залежить від кількості одиниць порівняння і 

вноситься до ціни аналога в цілому. 

Внесення коригувань – це процес моделювання вартості оцінюваної 

нерухомості шляхом внесення коригувань в ціну аналогів у зв’язку із 

неспівпадінням ціноутворюючих параметрів об’єкта оцінки і аналогів. 

Коригуванню підлягають ціни усіх відібраних схожих об’єктів, якщо їх 

характеристики не співпадають з об’єктом оцінки. При внесенні коригувань 

ціноутворюючі характеристики аналогів послідовно співставляються із 

ціноутворюючими характеристиками оцінюваного об’єкту, а розрахунок 

вартості оцінюваної нерухомості – це, по суті, відповідь на гіпотетичне 

питання: «Скільки б коштував аналог, якби він був таким же, як оцінюваний 

об’єкт?».  

Істотний вплив на результат оцінки робить послідовність внесення 

коригувань. Це питання не має однозначного рішення і визначається видом 

коригованого елементу порівняння, видом самого коригування, і крім того 

індивідуальними особливостями оцінюваного об’єкту і аналогів, проте 

практика оцінки виокремила найбільш загальні рекомендації.  

Оцінювач може використовувати різні методи розрахунку коригувань, 

проте математичні розрахунки не повинні переважати над здоровим глуздом і 

професійними судженнями оцінювача. Нині найбільше поширення отримали 

наступні методи розрахунку величини коригувань: метод аналізу витрат; метод 

аналізу парних продажів; метод прямого порівняння характеристик; метод 

капіталізації орендних платежів; експертний метод; метод статистичного 

аналізу [6]. 

Найбільш близьким методом розрахунку коригувальних коефіцієнтів 
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вважаємо алгоритм запропонований Гохбергом І. І. [7]. У процесі приведення 

ринкових цін об’єктів порівняння до рівня об’єкта оцінки коригуванню 

підлягають виключно характеристики об’єктів порівняння. Внесені в 

розрахунок коригування повинні відображати різницю в ціноутворювальних 

характеристиках об’єкта оцінки та об’єктів, що виявлені в результаті 

дослідження ринку. При проведенні розрахунків доцільно використовувати 

якомога менше коригувань, оскільки мультиколінеарність характеристик, яка 

має місце завжди, може значно спотворити результат. 

У практиці оцінки машин і обладнання послідовність внесення 

коригувань у вартість об’єктів порівняння досить регламентована. Традиційно 

спочатку вносяться «комерційні» коригування, потім коригування на 

параметричні і конструктивні відмінності, а в останню чергу – на відмінність у 

фізичному стані [7]. 

Коригувальні поправки, що вносяться до вартості об’єкта порівняння, 

поділяють на два види: коефіцієнтні (вносять шляхом множення або ділення на 

той або інший коефіцієнт); грошові (вносять шляхом додавання або віднімання 

абсолютної поправки). 

Спочатку застосовують коефіцієнтні коригування, а потім грошові. 

В оцінці машин та обладнання найбільшого розповсюдження набула 

послідовність внесення поправок, яку наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Елементи коригування 
Показник Пояснення 

 

1. Ціна об’єкта порівняння на 

дату оцінки 

Застосовується в разі різниці в датах ціноутворення і дати 

оцінки 

2. Умови продажу та мотивація 

покупця 

Ринок поділений за умовами продажу на сегменти і 

використання цінової інформації із суміжних сегментів 

вимагає додаткових поправок; так, актив, придбаний 

посередником на аукціоні за вимушеного продажу (мета - 

перепродаж), у подальшому може бути проданий за вищою 

ціною кінцевому власникові з метою подальшого 

користування 

3. Кількість об’єктів Ціна за одиницю обладнання коливаються залежно від 

кількості одиниць у партії однакового обладнання і 

методологічно неправильно порівнювати ціну одиниці, яка 

отримана із загальної ціни партії обладнання, для оцінки 

однієї машини 

4. Місцерозташування Географічне розташування того місця, де відбувся продаж, 

або цінова пропозиція, безсумнівно, має вплив на ціну 

продажу. Для реалізації цього коригування слід урахувати 

такі чинники: мито; транспортні витрати; витрати на 

демонтаж 

5. Різниця в основних 

ціноутворювальних 

характеристиках 

Оцінювач повинен намагатися порівнювати продажі 

подібних активів, які виготовлені одним і тим же 

виробником, в ідеалі для порівняння слід використовувати 

обладнання однакового типу і характеристик 
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Показник Пояснення 

 

6. Дата виготовлення або дата 

введення в експлуатацію 

Оцінювач повинен намагатися обирати об’єкти порівняння 

одного року випуску з об’єктом оцінки 

7. Поточний стан Дуже складна для порівняння характеристика, оскільки 

оцінювачеві достеменно відомо стан об’єкта оцінки, але 

майже нічого не відомо про стан об’єкта порівняння. За 

найменшої можливості слід провести дослідження об’єктів 

порівняння 

8. Комплектація У разі різниці в комплектації та додаткових пристосуваннях 

потрібно врахувати цей факт в оцінці 

Цей перелік не є вичерпним, оскільки практика оцінки набагато 

складніша і час від часу оцінювачеві потрібно вводити індивідуальні 

коригування. 

На практиці не слід захоплюватися внесенням максимально можливої 

кількості коригувань, бо їх визначення є досить проблематичним, достовірність 

не завжди висока, а вплив на вартість може бути настільки незначною, що не 

матиме суттєвого впливу на кінцевий результат. Крім цього, у реальному житті 

існує явище гальмування впливу коригувань на вартість, яке полягає в тому, що 

за великої кількості коригувань їхній вплив на кінцевий результат є нелінійним, 

а врахувати достовірно цю нелінійність не можливо. 

Виходячи зі свого досвіду і особливостей ринку та самого об’єкта оцінки, 

оцінювач сам приймає рішення про використання того чи іншого коригування в 

конкретній оцінці. Проте очевидною лишається проблема відсутності 

методичних рекомендації, щодо проблеми обґрунтування прийнятих до 

розрахунку коригувальних коефіцієнтів під час застосування порівняльного 

методичного підходу, які б дозволили підвищити результативність та повноту 

рішення експертних задач, зменшити трудомісткість та часові затрати на 

проведення товарознавчих експертиз споживчих товарів.  
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Шампуні для волосся мають визначену тенденцію розвитку завдяки 

освоєнню нових видів сировини та сучасних технологій виробництва. 

Виробники прагнуть постійного вдосконалення з метою задоволення вимог усіх 

споживачів, для яких, в умовах сьогодення, шампуні для волосся є 

повсякденною необхідністю у цивілізованому житті.  

Метою даного дослідження є визначення якості шампунів для волосся 

вітчизняного та закордонного виробництва в лабораторних умовах, а також 

визначення їх відповідності вимогам нормативної документації України. 

Об’єктами даного дослідження є шампуні для волосся наступних торгових 

марок: зразок № 1 – «Nivea men» (Німеччина), зразок № 2 – «Ziaja» (Польща), 

зразок № 3 – «Diplona Professional» (Німеччина), зразок № 4 – «Сто рецептов 

красоты» (Україна), зразок № 5 – «Зеленая аптека» (Україна), зразок № 6 – 

«Oleo» (Україна). 

Слід зазначити, що останнім часом відбулися зміни в технічному 

регулюванні засобів для догляду за волоссям. Так, згідно з наказом 

ДП «УкрНДНЦ» від 10.07.2018р. № 2041.2 скасовано чинність ДСТУ 5010:2008 

«Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування 

і зберігання» [1] з 1 липня 2019 року. На заміну з 01.07.2019 р. введено 

ДСТУ ISO 22715:2019 (ISO 22715:2006 IDT) «Косметична продукція. 

Пакування та маркування» [6]. А з 01.10.2019 наказом ДП «УкрНДНЦ» від 24 

червня 2019 року № 173 скасовано дію ДСТУ 4315:2004 «Засоби косметичні 

для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови» [2] та 
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ДСТУ 3796:1998 «Засоби піномийні. Технічні умови» [3]. На заміну цим 

нормативно-технічним документам підприємствам-виробникам рекомендовано 

розробляти технічні умови на косметичну продукцію. Але, оскільки зразки 

шампунів були вироблені і відібрані з торгових мереж раніше термінів 

скасування вказаних стандартів, то дослідження здійснювалося на відповідність 

стандартам [1–3]. 

Першим кроком в дослідженні була перевірка маркування зразків 

шампуню, відповідно до нормативних документів [1, 2]. Результати перевірки 

маркування відібраних зразків шампуню наведений у табл.1. 

Отже, маркування на кожному із зразків шампуню здійснено українською 

мовою (крім назв зразків 1 та 5), його легко зрозуміти й шрифт є читабельним. 

Але зразки 2, 3 та 4 (шампуні «Ziaja», «Diplona PROFESSIONAL» і «Сто 

рецептов красоты») не мають інформації щодо сертифікації продукції (табл. 1). 

Таблиця 1 – Ідентифікація шампуню за маркувальними даними 
Ознака Характеристика зразків 

1 2 3 4 5 6 

Найменува-

ння виробу та 

його 

призначення 

«Nivea men. 

Энергия и 

сила» для 

всіх типів 

волосся 

«Ziaja. 

Натуральний 

оливковий» 

для сухого та 

рівного 

волосся 

«Diplona 

Professional» для 

довгого та 

посіченого 

волосся 

«Сто рецептов 

красоты. 7 

активних олій» 

для нормального, 

ламкого та посі-

ченого волосся 

«Зеленая аптека. 

Лопух большой 

и протеины 

пшеницы» для 

всіх типів 

волосся 

«Oleo. 7 трав» 

для всіх типів 

волосся 

Назва 

підприємства-

виробника, 

його місце-

знаходження 

«Байєрсдорф 

Мануфекчурі

нг Берлін 

ГмбХ», 

Франкліншт

рассе 1, 

Берлін, 

Німеччина 

Фармацевтич

на фабрика 

«Жиайя Лтд», 

Польща, 

м. Гданськ 

«Mann&Schröder 

GmbH», 

Банхофштрассе, 

14, Зігельсбах, 

Німеччина 

ТОВ «Інтерфіл», 

Україна, 

м. Ужгород на 

замовлення ТОВ 

«Юнілівер 

Україна» 

ПП «Фармацев-

тична фабрика 

«НВО «Ельфа», 

Україна,  

м. Київ 

ТОВ 

«МейнПак», 

Україна, 

м. Чернігів 

Код (номер) 

прод. 

93151790 L000122 095174 67565120 16005 ПО475 

Об’єм, мл 250 400 600 380 350 300 

Склад 

шампуню 

Aqua, Sodi-

um Laureth 

Sulfate, Coca-

midopropyl 

Betaine, Sodi-

um Chloride, 

Polyquater-

nium-10, 

Orysanol, 

Maris Sal, 

Glicerin,  

PEG-40 

Hydrogenated 

Castor Oil, 

Citric Acid, 

Sodium Ben-

zoate, Lina-

lool, Parfum  

Aqua (Water), 

Sodium Lau-

reth Sulfate, 

Ammonium 

Lauryl Sulfate, 

Cocamidopro-

pyl Betaine, 

PEG-4, Urea, 

Guar 

Hydroxypropyl

-trimanium 

Chloride,  

Panthenol, 

Sodium Oliva-

mphoacetate, 

PEG-7, Glyce-

ryl Cocoate, 

Sodium Chlo-

ride, Sodium 

Benzoate, 2-

Bromo-2-

Nitropropane-

1,3-Diol, 

Parfum 

(Fragrance), 

Linalool, 

Butylphenyl 

Aqua (Water), 

Sodium Laureth 

Sulfate, Coca-

midopropyl 

Betaine, Sodium 

Chloride, Diste-

aryl ether, 

Panthenol, Citric 

Acid, Niacinami-

de, Parfum 

(Fragrance), 

PEG-4, Distearyl 

Ether, Hydroxy-

propyl Guar, 

Hydroxypropyl-

trimonium 

Chloride, Sodium 

Benzoate, 

Hydrolyzedwheat 

Protein, Potas-

sium Sorbate, 

Parkii Butter, 

Dicaprylyl Ether, 

Hexyl Cinnamal, 

Laurdimonium 

Hydroxypropyl, 

Butylphenyl, 

Aqua, Sodium 

Laureth Sulfate, 

Sodium Chloride, 

Mangifera Indica 

(Mango) Juice, 

Mel, Mentha 

Piperita 

(Peppermint) Oil 

(м’ятна олія), 

Olea Europaea 

(Olive) Fruit Oil 

(оливкова олія), 

Oryza Sativa 

(Rise) Germ Oil, 

Persea Gratissima 

(Avocado) Oil 

(олія авокадо), 

Pistasia Vera Seed 

Oil (фісташкова 

олія), Prunus 

Amygdalus  

Dulcis (Sweet 

Almond Oil 

(мигдальна олія), 

Prunus Armeniaca 

(Apricot) Kernel 

Oil, Prunus 

Вода, лаурет-

сульфат натрію, 

кокамідопропіл-

бетаїн, діетанол-

амід кокосового 

масла, гліцерат-

2 кокоат, ПЕГ-7, 

гліцерил кокоат, 

екстракт лопуха, 

гідролізат 

протеїнів 

пшениці, полі-

кватерніум-10, 

хлорид натрію, 

гліцерин, ли-

монна кислота, 

ароматична 

композиція, 

бензиловий 

спирт, метил-

хлороізо-

тіазолінон, 

метилізотіазо-

лінон, феніксі-

етанол, бензоат 

натрію, сорбат 

калію 

Вода 

підготовлена, 

лауретсульфат 

натрію, хлорид 

натрію, 

кокамідопропіл-

бетаїн, 

диетаноламід 

жирних кислот 

кокосової олії, 

бензиловий 

спирт, метил-

хлороізо-

тіазолінон, 

метилізотіазо-

лінон, лаураміну 

оксид, полі-

кватерніум-7, 

універсальний 

комплекс VS, 

ароматична 

композиція, ли-

монна кислота, 

тетраборат 

натрію, 

барвники 

CI42090, 
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Ознака Характеристика зразків 

1 2 3 4 5 6 

Methylpropio-

nal, Alpha-Iso-

methyl Ionone, 

Limonene, 

Citric Acid, CI 

42090 (FD&C 

Blue No.1), CI 

19140 (FD&C 

Yellow No.5), 

CI 147005 

(FD&C 

Yellow 

No.10), CI 

16035 (FD&C 

Red No.40)   

Methylpropional, 

Benzyl Alcohol 

 

Persica (Peach) 

Kernel Oil, 

Sapindus Muko-

rossi Fruit Extract 

(екстракт миль-

ного горіха), 

Simmondsia 

Chinensis (Jojoba) 

Seed Oil (олія 

жожоба), Vitis 

Vinifera (Grape) 

Seed Oil (олія 

зародків пшени-

ці), Citric Acid, 

Cocamidopropyl 

Betaine, Coco-

Glucoside, Diso-

dium EDTA, Gli-

cerin,  Parfum, 

Sodium Benzoate, 

Benzyl Alcohol, 

Coumarin, Hexyl 

Cinnamal, Lina-

lool, CI14720, 

CI19140, CI42090 

CI19140 

Товарний знак 

виробника 

Beiersdorf Ziaja Mann&Schröder 

GmbH 

Unilever Эльфа 

Laboratory 

МейнПак 

Інформація 

щодо 

сертифікації 

EAC – Знак відпо-

відності держав-

ної системи 

сертифікації 

України  

– EAC Знак відпо-

відності держав-

ної системи 

сертифікації 

України, EAC 

Позначення 

стандарту на 

продукцію 

– – – ТУ У 20.4-

34022671-

011:2017 

ISO 9001 ТУ У 

23584759.001- 

2001 

ISO 9001:2008 

Штриховий 

код виробу 

4005900016416 5901887034123 4003583135677 8714100715994 4823015904950 4820046581463 

Термін 

придатності 

З 08/19 

до 07/22 

12 міс. після 

відкриття 

Дата 

виробництва 

– 

за 30 місяців 

до закінчення 

терміну 

придатності. 

Дата 

виготовлення 

03.2019 

36 місяців. 

З 01.2019 

12 міс. після 

відкриття 

З 04.02.19 

до 04.02.22 

30 місяців з дати 

виготовлення. 

З 24.08.19 до 

23.02.22 

24 місяці від 

дати 

виробництва 

(01.07.2019) 

Примітка: «– » інформація на упаковці відсутня 

 

Також відсутнє позначення нормативної документації на продукцію на 

зразках 1–3 (імпортні шампуні «Nivea men», «Ziaja» та «Diplona 

PROFESSIONAL»). Термін придатності та умови зберігання шампунів наявні 

на кожному зразку, проте знак «Термін придатності», що позначає кінцевий 

термін використання шампуню після відкриття упакування, а саме 

«використати протягом 12 місяців після відкриття» нанесений лише на двох 

зразках (шампуні «Nivea men» та «Diplona PROFESSIONAL»). 

Наступним кроком в проведенні товарознавчої експертизи якості 

шампунів є ідентифікація відібраних зразків за органолептичними 

показниками [2, 4]. Результати проведеного дослідження висвітлено у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Ідентифікація шампунів за органолептичними показниками 
Назва 

показника 

Характеристика зразка Характеристика 

за стандартом 

[2] 
1 2 3 4 5 6 

Консис-

тенція 

Гелеподібний засіб Рідкий, геле-

подібний або 

кремоподібний 

засіб 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна 

драглеподібна 

прозора маса 

Однорідна 

драглеподі-

бна непро-

зора маса. 

Наявний 

перламутр 

Однорідна драглеподібна прозора 

маса 

Однорідна 

драглеподібна 

або кремопо-

дібна маса. 

Допускається 

наявність 

перламутру 

Колір Безбар-

вний 

Безбар- 

вний 

Білий, з 

перламутро-

вими 

переливами 

Зелений Безбар-

вний 

Яскраво-

салатовий 

Повинен 

відповідати 

кольору виробу 

певної назви 

Запах Приєм-

ний 

запах 

Приєм-

ний 

запах, 

аромат 

оливок 

Без запаху Аромат 

оливи, 

винограду, 

м`яти, 

авокадо  

Трав’я-

ний, ви-

ражений 

аромат 

лопуха 

Трав’я-

ний 

Повинен 

відповідати 

запаху виробу 

певної назви 

 

Отже, за органолептичними показниками (консистенція, зовнішній 

вигляд, колір, запах) всі досліджувані зразки шампунів відповідають 

ДСТУ 4315:2004. 

Наступним кроком було дослідження фізико-хімічних показників 

шампунів. Результати проведеного дослідження висвітлено в табл.3. 

Таблиця 3 – Характеристика фізико-хімічних показників якості шампунів 

Назва показника 
Характеристика зразка Нормативне 

значення 

показника [2] 1 2 3 4 5 6 

Водневий показник (рН), 

од. рН 
5,10 4,92 4,98 4,64 5,37 6,14 3,5 – 8,5 

Масова частка ПАР, % 6 8 8 5 10 5 не більше 15 

Масова частка хлоридів, % 2,77 3,48 2,9 5,25 4,35 9,4 не більше 6 

Піно-утворювальна 

здатність: 

- пінне число 

- стійкість піни 

 

 

 

240 

0,91 

 

 

 

210 

0,9 

 

 

 

220 

0,86 

 

 

 

270 

0,9 

 

 

 

245 

0,91 

 

 

 

305 

0,88 

 

 

 

не менше 

145,0 

0,8 – 1 

Масова частка сухої 

речовини, % 
15,95 12 16,71 9,3 21,18 8,54 не менше 7 

 

Отже, за рівнем рН, масовою часткою ПАР, піноутворювальною 

здатністю всі зразки відповідають ДСТУ 4315:2004. Визначення вмісту 

хлоридів показало, що зразок 6 (шампунь «Oleo») має в своєму складі надмірну 

кількість хлоридів – 9,4%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4315:2004 [2]. В 

усіх інших зразках вміст хлоридів не перевищує норми. 
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Отже, при проведенні товарознавчої оцінки якості шампунів встановлено, 

що всі досліджувані зразки відповідають встановленим вимогам за 

органолептичними показниками. За фізико-хімічними показниками встановлена 

відповідність всіх зразків, крім зразка № 6 (шампунь «Oleo» українського 

виробництва), в якого зафіксовано перевищення вмісту хлоридів. Хлориди 

застосовуються в якості загущувача в шампунях і можуть призвести до сухості, 

подразнення шкіри голови, а також ламкості та випадіння волосся. 

Практично у всіх зразках зафіксовані певні невідповідності щодо 

маркування: назви шампунів «Nivea men. Энергия и сила» та «Зеленая аптека. 

Лопух большой и протеины пшеницы» нанесені російською мовою; шампуні 

«Ziaja. Натуральний оливковий» та «Сто рецептов красоты. 7 активних олій»  не 

містять інформації про сертифікацію; позначення нормативного документу на 

продукцію відсутнє у маркуванні шампунів «Nivea men. Энергия и сила» «Ziaja. 

Натуральний оливковий» та «Diplona Professional», на зразку № 5 (шампунь 

«Зеленая аптека. Лопух большой и протеины пшеницы») вказана лише 

інформація про наявність на підприємстві-виробнику сертифікованої системи 

управління якістю (ISO 9001). Крім того, знак, що позначає кінцевий термін 

використання шампуню після відкриття упакування, нанесений лише на двох 

зразках (шампуні «Nivea men» та «Diplona Professional»). На нашу думку, це 

значною мірою спричинено перехідним періодом, пов’язаним із заміною 

нормативних документів, що регламентують вимоги до маркування. 
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ОЦІНКА УМОВ ВТРАТИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ДЕЯКИХ 

КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВ, ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Н. М. Ляпун 

головний судовий експерт відділу товарознавчих та  

гемологічних досліджень; 

Д. Г. Павліченко 

начальник відділу товарознавчих та  

гемологічних досліджень 

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Харків 
 

В сучасних умовах економіки України найбільшу увагу необхідно 

приділяти захисту споживачів, оскільки вони основні учасники ринкових 

відносин. Так відповідно до нормативно-правових актів, що містять положення 

про захист прав споживачів та регулюють торговельну діяльність в Україні [1, 

2], мається затверджений перелік товарів належної якості, що не підлягають 

обміну (поверненню).  

Було проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють відносини 

між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, 

виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, а також містять 

положення про захист прав споживачів та регулюють торговельну діяльність в 

Україні. 

Проблемі яка висвітлена в даній статті, не приділено достатньо уваги, 

оскільки, в області товарознавчих експертиз приділяється найбільша увага 

експертизам якості товарів, та їх відповідності нормативно-правовим актам, 

тому вона вимагає більш ретельних досліджень. 

Важливість впровадження однорідних підходів та умов, при яких деякі 

категорії товарів належної якості, після їх придбання споживачами в приватне 

користування, втрачають інвестиційну привабливість, в процесі проведення 

судових товарознавчих експертиз. 

Проблеми, які виникають у судових експертів при призначенні ним 

судовими органами товарознавчих експертиз, в яких необхідно встановити 

ринкову вартість [3] таких категорій товарів як продовольчі товари, лікарські 

препарати та засоби, предмети сангігієни, а також деякі види непродовольчих 

товарів належної якості, які були придбанні споживачами в приватне 

користування. Та, зазвичай, на момент проведення оцінки вищезазначені групи 

товарів знаходяться в стані бувших в використанні. 

Перехід до ринкових відносин призвів до значного збільшення обсягу 

ринку споживчих товарів та розширенню їх асортименту, що супроводжується 

насиченням ринку різноманітними товарами та послугами, що в свою чергу 
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призводить до росту таких негативних явищ, як продаж неякісної та 

простроченої продукції. 

На вторинному ринку України представлений широкий асортимент 

вищезазначених видів продукції бувшої в використанні, що в супереч 

нормативним актам заборонено, оскільки довести безпечність продукції, його 

належну якість, відповідність нормам встановлених для конкретних товарів, 

споживач не може. Також при можливому спричиненні шкоди здоров’ю 

споживача або при несправності майна, відсутня можливість вимагати 

відшкодування шкоди, завданої його здоров’ю або понесеного матеріального 

збитку, а також післягарантійного обслуговування (ремонт). 

Обмеження на повернення товарів даних категорій пояснюється також 

тим, що, наприклад, предмети особистої гігієни використовуються строго 

індивідуально, їх неможливо повернути в магазин після відмови покупця, 

навіть при умові, що покупець не використав товар, оскільки цей факт в 

більшості випадків складно довести. Збережена цілісність упаковки не є 

достатньою умовою для повернення, оскільки дана норма відсутня в 

законодавчих актах. 

Оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами на території України 

може здійснювати лише підприємства, установи, організації та фізичні особи, 

які отримали, в порядку, встановленому законодавством, ліцензію [4]. 

Така група товарів як духи, одеколони, туалетна вода на розлив, а також 

тестери парфумерної продукції, взагалі в роздрібній торговельній мережі, 

відповідно до законодавчих актів, продавати забороняється [5]. 

Також, вторинний ринок ювелірної продукції досить розвинений, але ж, 

продаж ювелірних виробів у дрібнороздрібній торговельній мережі, ринках та з 

рук забороняється [6]. Але при призначені на судову товарознавчу експертизу 

завдання щодо визначення ринкової вартості товарів даної категорії в стані 

бувших в використанні, експерт може вирішити дане питання одним з двох 

методів. Перший заснований на можливості замінити об’єкт дослідження на 

інший об’єкт, який має аналогічні корисні властивості, з подальшим 

коригуванням цієї вартості, в зв’язку з експлуатацією, на суму зносу. Другий 

метод застосовується для визначення вартості досліджуваного об’єкту в вигляді 

брухту дорогоцінних металів. 

При реалізації продовольчих товарів працівник (продавець) при 

оформленні на роботу повинен пройти санітарний мінімум; володіти та 

дотримуватись вимог нормативних документів і правил з торговельного 

обслуговування, мати всю необхідну документацію на продукцію, для надання 

споживачеві повної та достовірної інформації про товари та їхні властивості, а 

також документи, підтверджуючі належну якість товарів, що ускладню 

досягнути цієї мети в разі придбання одним споживачем товарів у іншого 

такого ж самого споживача. 
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Захист прав споживачів є важливим для ефективної діяльності, а саме 

надання якісного обслуговування покупців, задоволення всіх потреб 

споживачів та дотримання всіх правил роботи торговельних мереж. 

На основі проведеного дослідження можна резюмувати, що товари належної 

якості, що не підлягають обміну (поверненню), після придбання кінцевими 

користувачами, мають цінність лише для споживача такої продукції. Відповідно, 

дана продукція втрачає ринкову вартість у зв’язку з впливом суб’єктивних 

суджень споживача товарів даної категорії на вторинному ринку, навіть при умові, 

що товар з малим терміном експлуатації. В зв’язку з втратою товаром деяких або 

всіх споживчих властивостей в результаті використання його за призначенням. 

В разі постановки перед експертом завдань з визначення ринкової 

вартості товарів даної категорії, він повідомляє особу (ініціатора), яка залучила 

його, або слідчого суддю, що доручив проведення судово-товарознавчої 

експертизи, про неможливість вирішення поставленого перед ним завдання.  
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Для запобігання розвитку мікроорганізмів, текстильні матеріали 

піддаються антимікробному обробленню, у результаті чого, ріст 

мікроорганізмів надійно і надовго затримується, текстильні матеріали 

зберігають свій зовнішній вигляд і споживні властивості, стають не тільки 

безпечними, але можуть виконувати захисні функції для людини. 

Для захисту текстильних матеріалів і виробів різного цільового 

призначення та їх волокнистого складу, від негативної дії волокноруйнуючих і 

патогенних мікроорганізмів можуть використовуватись різні за хімічною 

будовою універсальні та спеціалізовані типи антимікробних препаратів.  

Тому, пошук ефективних, нетоксичних біоцидних препаратів та надання 

біоцидних властивостей целюлозовмісним текстильним матеріалам, які 

застосовуються в умовах підвищеної вологості, є актуальним завданням щодо 

запобігання розвитку або зменшенню росту бактерій, забезпечення належного 

рівня санітарії та гігієни, забезпечення високого рівня зносостійкості 

текстильних матеріалів тощо[1–3]. 

Для захисту бавовняно-поліефірних текстильних матеріалів і виробів одягового 

призначення від негативної дії волокно-руйнуючих і патогенних 

мікроорганізмів нами були обрані нові тіосульфонатні біоцидні препарати [4], 

які успішно застосовуються для антимікробного захисту в інших галузях 

промисловості, а саме етилтіосульфанілат (ЕТС), алілтіосульфанілат (АТС), 

метилтіосульфанілат (МТС). 

Оцінку величини антимікробного ефекту на досліджуваних бавовняно-

поліефірних одягових тканинах після їх оброблення препаратами ЕТС, МТС та 

АТС проводили за критерієм зниженням коефіцієнту біостійкості 

досліджуваних тканинах (у %) після їх оброблення названими препаратами 

після контакту тканин з комплексом ґрунтових мікроорганізмів (ГОСТ 9.060-

75).  

Слід відмітити, що в наших дослідженнях використовувалась авторська 

методика оцінки біостійкості текстильних матеріалів. Суть цієї методики 

полягає в тому, що зразки тканин до і після їх антимікробного оброблення 

поміщали в чорнозем, на глибину 15 см, який не містив ні піску, ні навозу, а 
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тільки городній грунт, який розміщувався на відстані 200 м від берега Чорного 

моря. Ми його назвали «Чорнозем чорноморського берега». 

Отже, ефективність антимікробного оброблення на досліджуваних 

бавовняно-поліефірних тканинах визначали за зниженням розривного 

навантаження тканин до і після їх контакту із ґрунтовими мікроорганізмами до 

і після оброблення ЕТС, МТС та АТС після їх видалення з чорноземного 

ґрунту. Отримані результати досліджень наведені у таблиці. 

Таблиця 1 – Характеристика біостійкість текстильних матеріалів до та 

після оброблення  
№ 

з/п 

Волокнистий 

склад 

Вид 

оброблення 

Коефіцієнт біостійкості (К, %) після 

контакту з ґрунтовими 

мікроорганізмами, дні 

в природних умовах 

10 30 

1 

 

бавовна 

100% 

 

Без оброблення 50,92 39,92 

ЕТС 89,83 77,96 

МТС 84,53 70,9 

АТС 81,38 65,26 

2 
50% бавовни, 

50% поліефіру 

Без оброблення 54,96 37,08 

ЕТС 83,03 66,62 

МТС 79,29 67,51 

АТС 80,66 64,08 

3 
35% бавовни,  

65% поліефіру 

Без оброблення 55,4 38,68 

ЕТС 89,32 61,43 

МТС 82,8 48,2 

АТС 85,18 47,38 

4 
20% бавовни,  

80% поліефіру 

Без оброблення 88,88 64,12 

ЕТС 92,06 66,03 

МТС 88,74 63,39 

АТС 88,88 63,49 

Як свідчить аналіз даних таблиці, суттєвий вплив на біостійкість 

досліджуваних тканин має їх волокнистий склад. Тканини із домінуючим 

вмістом поліефірних волокон виявились більш біостійкими у порівняні з 

чистобавовняними тканинами. За коефіцієнтом біостійкості кращими 

виявились тканини, оброблені препаратом ЕТС. У порівнянні з іншими 

препаратами, вони забезпечують вищий коефіцієнт біостікості.  

Порівняльна характеристика коефіцієнтів біостійкості досліджуваних 

тканин до і після оброблення препаратами ЕТС, МТС та АТС за даною 

методикою підтверджує можливість і доцільність використання в практиці 

оцінки біостійкості досліджуваних тканин і авторської методики, яка 

характеризується більшою зручністю і доступністю.  
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Глобальна торгівля круглим лісом, паперовими виробами, меблями та 

іншою продукцією, що виготовляється з незаконно добутої деревини, є 

частиною багатомільйонної індустрії. Незаконна порубка лісу – це умисне 

посягання на встановлений порядок порубки дерев і чагарників, що завдає 

істотної шкоди лісовому фонду України, або порушує порядок охорони і 

використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, відтворення 

його природних комплексів [1]. Незаконна порубка лісу є однією із найбільших 

загроз для лісів у світі, і Україна не є винятком. У той час, як офіційна 

статистика демонструє низький обсяг незаконних рубок у країні, проведені 

дослідження дають підстави вважати цей рівень значно більшим, зокрема, за 

рахунок ряду системних порушень на етапах планування та проведення 

легальних вирубок [2].  

Окрім прямих матеріальних збитків, незаконна порубка лісу несе реальну 

загрозу, оскільки може становити небезпеку лісам, людям та живій природі. 

Особливої шкоди така діяльність завдає біорізноманіттю різних форм життя, 

адже правопорушники часто цілеспрямовано нищать ліси високої 

природоохоронної цінності, не зважаючи на охоронний статус території з 

рідкісними видами деревних порід, які вже вирубано в інших лісових масивах.  

Всесвітній фонд природи використовує термін «нелегальна вирубка лісу 

та реалізація необробленої деревини», що включає крадіжки лісоматеріалів у 

малих та великих розмірах, а також таку протиправну діяльність, як трансферне 
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ціноутворення, порушення податкового законодавства, протиправне постачання 

лісової сировини, наприклад, «відмивання» деревини у країнах реекспортерах, 

а також ухиляння від концесійних договорів та отримання доступу до 

управління та торгівлі лісовими ресурсами через підкуп та корупцію [3]. 

В Україні кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу (стаття 

246 Кримінального кодексу України) настає у випадках, коли остання 

здійснювалася з порушенням нормативних актів, які регулюють порядок 

порубки дерев і чагарників, у лісах, захисних та інших лісових насадженнях 

(якщо при цьому заподіяно істотну шкоду), або в заповідниках чи на територіях 

та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних 

лісах. Зокрема, визнається незаконною порубка дерев і чагарників, вчинена: без 

відповідного дозволу; за дозволом, виданим із порушенням чинного 

законодавства; до початку чи після закінчення установлених у дозволі строків; 

не на призначених ділянках чи понад установлену кількість; не тих порід дерев, 

які визначені в дозволі; порід, вирубку яких заборонено [4, 5]. 

Успішне розслідування незаконної порубку лісу в значній мірі залежить 

від правильного, своєчасного, всебічного і якісного використання спеціальних 

знань. У процесі розслідування незаконної порубки лісу часто виникає 

необхідність у вирішенні запитань, що потребують спеціальних знань, які 

дозволять забезпечити всебічність, повноту та об’єктивність дослідження усіх 

обставин події, що сталася. 

Для порушення кримінальної справи за фактами незаконних порубок 

лісу, що зафіксовані лісогосподарськими підприємствами, працівникам 

правоохоронних органів необхідно зібрати достатньо доказів, які б свідчили 

про вчинення злочину. Під час незаконної порубки лісу взаємодія злочинця із 

навколишнім середовищем відбувається протягом тривалого часу, що створює 

сприятливі умови для залишення ним значної кількості слідів своєї діяльності. 

Таким чином, в ході попереднього розслідування незаконної порубки лісу для 

забезпечення повноти слідства по вилученим речовим доказам можуть бути 

призначені різноманітні судові експертизи, висновки яких, після об’єднання у 

єдиний комплекс, дадуть змогу підтвердити або спростувати наявні слідчі 

версії, уявити більш чітку картину подій, що сталася, встановити осіб, які 

вчинили, цей злочин тощо.  

Як правило, проведена експертиза виступає однією із можливих форм 

застосування даних, отриманих у результаті оперативно-розшукових заходів й 

слідчих дій на практиці, та спрямована на визначення і виявлення ознак 

незаконної порубку лісу. Слідчий, знаючи про основні цілі та завдання 

експертизи, її можливості та об’єкти дослідження, має можливість не тільки 

правильно підготувати матеріали для експертизи, але й правильно організувати 

та ефективно провести огляд місця події, вилучити об’єкти для подальшого 

дослідження, оглянути їх – від продуктивності таких результатів залежить 

результат експертизи і розслідування справи в цілому [6].  
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Аналіз спеціальної літератури дозволяє запропонувати такий перелік 

судових експертиз, призначення яких допоможе швидкому, повному та 

всебічному розкриттю злочинів, пов’язаних із незаконною порубкою лісу: 

ґрунтознавча, біологічна, дактилоскопічна, трасологічна, екологічна, 

економічна, товарознавча, земельно-технічна [6, 7]. Даний перелік судових 

експертиз є, певною мірою, приблизним, оскільки в інтересах швидкого, 

повного та всебічного розкриття й розслідування злочинів, пов’язаних із 

незаконною порубкою лісу, зазначені експертизи доцільно призначати 

в комплексі.  

Особливу увагу хотілося б приділити судовій-товарознавчій експертизі. 

Об’єктами судової-товарознавчої експертизи є лісоматеріали круглі листяних та 

хвойних порід, деревина дров’яна, лісоматеріали пиляні листяних та хвойних 

порід. Коло питань, що вирішуються судовою-товарознавчою експертизою 

наступний: яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським 

класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності; до якого класу якості 

відноситься лісоматеріали; чи відповідає клас якості лісоматеріалів вимогам 

технічних умов за візуальними характеристиками; яка ринкова вартість 

лісоматеріалів. 

Проаналізувати особливості судової-товарознавчої експертизи всіх видів 

лісоматеріалів у межах однієї наукової доповіді не є можливим, тому 

зупинимося на специфіці проведення експертизи лісоматеріалів круглих 

хвойних порід. Метою дослідження є визначення ринкової вартості 

лісоматеріалів круглих породи сосна.  

Початковим етапом дослідження є ідентифікація об’єктів. За умови 

легальності проведення рубок лісоматеріалів круглих, ідентифікація об’єктів 

дослідження спрощується, оскільки для простежуваності, круглі лісоматеріали, 

відповідно до вимог чинного законодавства, обов’язково заносяться в 

автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему (інформаційна 

простежуваність продукції). На видимі торцеві сторони кожної колоди 

прикріплюють уніфікований засіб маркування з номером та відповідним 

штриховим кодом для обліку – биркою. За номером бирки, на офіційному сайті 

державного агентства лісових ресурсів України Державне підприємство 

«Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр» можна он-лайн 

перевірити не лише легальність вирубки деревини, але й ідентифікувати 

об’єкти. У номері бирки закодована наступна інформація: постійний 

лісокористувач/власник лісів; вид продукції; діаметр; об’єм; група діаметрів; 

сорт/клас якості; кількість; довжина; порода. 

Після здійснення ідентифікації об’єкта обов’язковою є процедура 

віднесення об’єкта дослідження до відповідного класифікаційного угрупування. 

У процесі класифікації об’єкта дослідження необхідно визначити належність 

об’єкта до відповідних класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-

торгівельній сфері (клас, підклас, група, підгрупа, вид, бренд, марка, модель, 
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сорт, розмір, комплектність тощо). У ході товарознавчого дослідження було 

з’ясовано, що об’єкт дослідження відноситься до класу промислових товарів 

народного споживання; підкласу – продукція сільського господарства, лісового 

господарства та рибного господарства; групи – продукція лісового 

господарства, лісозаготівлі та послуги, пов’язані з лісівництвом; підгрупи – 

деревина необроблена; виду – колоди дерев хвойних порід [8]. 

На етапі встановлення кількісних і якісних характеристик об’єкта 

дослідження необхідно здійснити аналіз зовнішнього вигляду та фактичного 

стану об’єкта. На даному етапі доцільно провести огляд лісоматеріалів із 

обов’язковим залученням спеціалістів лісового господарства, які проведуть 

вимірювання розмірів (наприклад, для круглих лісоматеріалів – серединний 

діаметр, довжина) із фіксуванням візуальних характеристик (ознак окремих 

ділянок лісоматеріалу, що впливають на якість деревини і обмежують 

можливості її використання). 

Крім того, при визначенні ринкової вартості лісоматеріалів необхідно 

враховувати, що з 1 січня 2019 року лісові господарства повинні 

використовувати національні стандарти, гармонізовані із стандартами ЄС, в 

яких суттєво змінені підходи до визначення розмірно-якісних характеристик 

лісоматеріалів. До розмірно-якісних особливостей лісоматеріалів відносять – 

довжину, діаметр, об’єм колод, візуальні характеристики (ознаки окремих 

ділянок лісоматеріалу, що впливають на якість деревини і обмежують 

можливості її використання). 

Наприклад, положеннями чинних нормативних документів визначено, що 

кожна колода чи довгомірний лісоматеріал можуть бути сортовані в одному або 

у кількох класах якості, з використанням умовних позначок для поділу. Кожна 

колода, довгомірний лісоматеріал або комбінований лісоматеріал з умовним 

позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та зовнішнім 

виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних візуальних ознак за 4-ма 

класами якості (А, В, С, D). Для круглих лісоматеріалів хвойних порід якісна 

класифікація базується на наступному загальному описі класів якості: 

а) клас якості А – лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого 

відноситься до нижньої частини колоди з чистою деревиною або з незначними 

вадами, які не обмежують його використання; 

б) клас якості В – це лісоматеріал середнього класу якості, без особливих 

вимог до чистої деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для 

кожної породи; 

в) клас якості С – це лісоматеріал нижче середнього класу якості, 

дозволяються всі якісні особливості, які не значно знижують природні 

властивості деревини. 

г) клас якості D – лісоматеріал, що не задовольняє ж одному з класів 

якості А, B т а C і який може бути розпиляно на товарну продукцію, придатну 

для подальшого використання. Зі всіма допустимими візуальними 



Експертні дослідження товарів та послуг 

 405 

характеристиками, до класу якості D слід відносити лісоматеріал, у якому 

більше 40% об’єму деревини придатні для використання (наявні якісні ознаки 

не знижують природні властивості деревини). 

На етапі аналізу застосування підходів до оцінки об’єкта, необхідно 

здійснити вибір методів оцінки та проведення необхідних розрахунків. Експерт 

зобов’язаний самостійно обрати та обґрунтувати методичний підхід, який буде 

використано для вирішення конкретного запитання, що поставлене на 

вирішення перед судовим експертом. 

При здійсненні порівняльного дослідження експерту необхідно також 

проаналізувати ринок реалізації об’єкта дослідження. При визначенні ринкової 

вартості круглих лісоматеріалів хвойних порід доцільно використовувати 

порівняльний підхід, оскільки витратний підхід не застосовується, у зв’язку з 

тим, що в його основі лежить визначення витрат на створення об’єкта 

дослідження, а застосування дохідного підходу суттєво ускладнено, оскільки 

лісоматеріали не відносяться до спеціалізованого майна та відсутні необхідні 

достовірні відомості для здійснення достовірного прогнозу доходів від їх 

майбутнього використання. При визначенні ринкової вартості круглих 

лісоматеріалів хвойних порід порівняльним підходом необхідно здійснити 

аналіз цінової інформації, що наявна на офіційних сайтах лісових господарств в 

конкретному регіоні в конкретний період часу (зазвичай лісгоспи оновлюють 

відпускні ціни на лісопродукцію один раз на квартал). Крім того, на даному 

етапі необхідно проаналізувати дані, що характеризують економічні, соціальні, 

адміністративні та інші фактори, що впливають на ринкову вартість об’єкта та 

вивчити ринок лісоматеріалів, поточну кон’юнктуру і тенденції, а також 

здійснити підбір аналогів об’єктів оцінки.  

Завершальним етапом судової-товарознавчої експертизи лісоматеріалів 

круглих хвойних порід є оцінка одержаних результатів проведеного 

експертного дослідження з письмовим оформленням її результатів. 

Виходячи із вище викладеного, можна стверджувати, що судова-

товарознавча експертиза з метою визначення ринкової вартості є інструментом 

для з’ясування обставин, що можуть бути використанні під час розслідування 

кримінальних правопорушень пов’язаних із незаконною порубкою лісу. 
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В настоящее время в Республике Беларусь (далее по тексту – РБ) 

потребность проведения судебных и досудебных независимых экспертиз в 

различных сферах постоянно возрастает. С экспертизами чаще всего 

сталкиваются физические и юридические лица, оказавшиеся в конфликтных 

ситуациях. Потребность в получении профессионального заключения эксперта 

может быть у самых различных субъектов РБ: государственных органов, 
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включая судебные, правоохранительные, компаний крупного, среднего и 

малого бизнеса, а также обычных граждан [1]. 

Независимая экспертиза – это беспристрастное исследование, 

базирующееся на научных методиках и объективной информации. Ее проводят 

независимые эксперты – не заинтересованные в результате экспертизы и 

независимые от заказчика экспертизы специалисты, обладающие 

необходимыми знаниями и навыками в определенной области для проведения 

экспертизы и представления мотивированного заключения. В своей экспертной 

деятельности подобные специалисты руководствуются исключительно 

профессиональными критериями, что требует от них высокого 

профессионального мастерства и определенного мужества, несмотря на то, что 

оказание давления на независимого эксперта уголовно наказуемо [1]. 

Независимые эксперты работают в различных областях экспертизы, 

могут являться сотрудниками независимых экспертных организаций, 

заниматься частной практикой, имея на это соответствующую лицензию. При 

этом независимые эксперты не имеют права заключать договора со страховыми 

компаниями на предмет их обслуживания. Независимая экспертиза имеет 

юридическую силу, так как это официальный документ, который часто 

становится решающими аргументом в суде [1]. 

Необходимость в проведении независимой экспертизы наиболее часто 

возникает при ДТП. Здесь эксперт определяет причины произошедшей аварии 

и размер нанесенного ущерба автомобилю. Достоверная экспертная оценка 

здесь может помочь добиться более значительной выплаты от страховой 

компании (фирмы). 

В РБ существует более тридцати видов независимых экспертиз, но 

наиболее актуальными являются 7 ее основных видов: Экспертиза 

автомобилей;  Экспертиза мебели; Независимая строительная экспертиза; 

Медицинская экспертиза; Экспертиза бизнеса; Пожарно-техническая 

экспертиза; Экспертиза качества оказания услуг [1]. 

Вид 1 – Экспертиза автомобилей. Экспертиза автомобилей – это оценка 

транспортного средства и исследование размеров полученного ущерба. 

Автомобиль подвергают экспертизе по двум причинам: 

а) он попал в ДТП и заказчику экспертизы нужно заключение о 

стоимости ремонта для компенсации его виновной стороной или страховой 

компанией (фирмой); 

б) нужно получить компенсацию от страховой компании (фирмы) за 

утрату товарной стоимости (УТС) после проведения ремонтных работ. В УТС 

входят снижение долговечности и прочности двигателя, различных агрегатов, 

покрытий деталей, соединений, узлов и бортовой электроники. 

Экспертизу автомобилей удобнее всего проводить не возле гаража, а в 

автосервисе. 

Вид 2 –Экспертиза мебели. Независимую экспертизу мебели проводят, 

чтобы обнаружить причины появления недостатков товара и получить 
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соответствующее возмещение. 

Виды экспертиз мебели: на наличие дефектов и соответствие целям 

использования, стоимости или восстановления, качества мебели и 

составляющих ее элементов (комплектующих), на токсичность. 

Экспертиза мебели бывает судебной и досудебной. Продавец оплачивает 

стоимость экспертизы, если гарантия на мебель еще не истекла. Покупатель – 

если гарантийный срок уже закончился. Если инициатором экспертизы 

является суд, то ее стоимость оплачивается из бюджетных источников. 

Экспертиза мебели – это товароведческий тип экспертизы, что также 

актуально для одежды, ноутбуков, другой электронной техники, ювелирных 

изделий и прочих товаров. 

Вид 3 – Независимая строительная экспертиза. Строительная экспертиза – 

это исследование объектов жилого, производственного или инженерно-

технического назначения. Она нужна, чтобы определить: соответствие 

техдокументации стандартам, эффективность используемых материалов и 

технологий, безопасность эксплуатации зданий и сооружений, степень 

необходимости капремонта, возможность возведения объекта, 

целесообразность реконструкции объекта, возможность изменить целевое 

назначение объекта, вероятность аварийной ситуации, состояние фундамента, 

прочность несущих конструкций, целостность кровельных систем, состояние 

фасада, необходимость и технологию использования электроинструмента, 

рыночную цену, состояние объекта в целом, экономическую выгоду 

строительных смет. 

Вид 4 –Медицинская экспертиза. Медицинская экспертиза дает 

объективную оценку состоянию здоровья человека. Основные причины ее 

проведения: определить степень ущерба здоровью, найти врачебную ошибку, 

определить степень утраты трудоспособности, оценить степень физических 

повреждений, экспертиза изнасилований, анализ ДНК, экспертиза трупа, 

экспертиза вещественных доказательств. 

Независимую медицинскую экспертизу должен проводить аттестованный 

специалист с высшим медицинским образованием и опытом судебно-

экспертной работы. 

Вид 5 – Экспертиза бизнеса. Экспертиза бизнеса – это комплекс 

мероприятий для исследования состояния дела и его рыночной стоимости. 

Экспертиза бизнеса выявляет: число его предыдущих владельцев, 

отсутствие лицензий и других разрешительных документов, его финансовую 

историю, отсутствие необходимых документов и возможности их 

восстановления, наличие договоров и обязательств по ним, объемы реализации 

товаров и услуг, величину и структуру расходов, ситуацию с 

налогообложением, наличие кредитов и задолженностей. 

Вид 6 – Пожарно-техническая экспертиза. Она исследует, из-за чего 

возник пожар, анализирует его особенности и проводится в отношении зданий, 

строений, парковых и садовых зон, средств передвижения. Пожарно-
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техническую экспертизу проводят для выявления: очага и причин возгорания, 

виновных и обстоятельств пожара, неисправности противопожарных средств, 

нарушении правил безопасного использования электрооборудования и 

электроприборов, нарушений пожарной безопасности условий труда. 

Инициировать процедуру пожарно-технической экспертизы может 

следователь или участник дела, в том числе представитель страховой фирмы, 

собственник сгоревшего имущества, истец и ответчик в суде. 

Вид 7 – Экспертиза качества оказания услуг. Экспертиза качества 

оказания услуг – это комплекс мероприятий для объективной оценки качества 

оказанных услуг. Она проводится в соответствии с законами: «О защите прав 

потребителей», «О безопасности», «О сертификации продукции и услуг». 

Эксперт должен иметь аккредитацию торгово-промышленной палаты 

Республики Беларусь [1]. 

Независимая экспертиза в РБ включает 6 главных этапов: анализ 

предоставленной документации, визуальный осмотр изучаемых объектов, 

фотографирование выявленных объектов, проведение лабораторных 

исследований, разработка схем и расчетов, подготовка отчета. Для проведения 

независимой экспертизы клиенты (заказчики) должны: выбрать нужную 

компанию, квалифицированно заключить с ней договор, предоставить 

необходимые объекты для осмотра и проведения оценки, получить отчет о 

выполненной работе. 

К документации для экспертизы пригодна: тендерная документация, 

переписка сторон, проектная документация, акты выполненных работ, сметы на 

работы и материалы, бухгалтерская отчетность, чертежи, схемы, технические 

паспорта, журналы работ, акты испытаний, акты промежуточного приема.  

Визуальный осмотр изучаемых объектов. При досудебной экспертизе его 

место, дата и время определяется экспертом, при экспертизе по уголовному 

делу – следователем. 
Фотографирование выявленных объектов. При визуальном осмотре 

эксперт определяет новые объекты, нужные для исследования, и фиксирует их 

с помощью фотографий. Снимки оформляют с прикреплением протокола, где 

обозначают средства с помощью которых они делались, объекты съемок и 

время. 

Проведение лабораторных исследований. Если нужны физико-

химические или биологические показатели, то эксперт отбирает образцы с 

места осмотра и отправляет в лабораторию. 

Разработка схем и расчетов. Схемы и расчеты эксперт готовит по 

результатам полученных в ходе исследования данных – анализа документации, 

визуального осмотра, лабораторных исследований. 

Подготовка отчета. Официальный документ с результатами исследований 

готовит эксперт или экспертная комиссия, заверяя подписями и печатью. Отчет 

основывается на выводах, которые можно проверить. 

В отчете указывают: время, место и основания проведения экспертизы, 
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информацию об органе, назначившем экспертизу, личные данные эксперта, 

либо экспертного учреждения, осведомленность эксперта об ответственности за 

предоставление ложных показаний, вопросы, которые исследовались, 

материалы дела, объекты исследований, сведения об участниках процесса, 

примененные методы, содержание исследования и его результаты, оценка 

результатов, обоснование, выводы, материалы-приложения. 

Но сомнительные результаты независимой экспертизы можно оспорить в 

следующей последовательности: сформулировать основания для обжалования 

результатов, обратиться в оценочную компанию, подать жалобу в 

Государственный комитет судебных экспертиз РБ, подать запрос на повторную 

экспертизу или подготовить иск в суд. 

Существует определенный перечень действий, которые можно и нельзя 

осуществлять эксперту при проведении исследований. В соответствии с 

Законом РБ от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной деятельности в 

Республике Беларусь» предопределяется отсутствие конфликта интересов: 

эксперт не должен находиться в дружеских, родственных или других 

отношениях с участниками процесса [1]. Эксперту разрешается: знакомиться с 

материалами, касающихся изучаемого дела, опрашивать свидетелей и других 

лиц, имеющих отношение к исследуемому делу, подавать ходатайства, чтобы 

получать дополнительные материалы для экспертизы. Эксперту запрещается: 
вести переговоры с участниками дела, разглашать данные, полученные при 

экспертном исследовании, вне судебного заседания, самостоятельно собирать 

материалы для исследования. 

Перечень ссылок 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об 

оценочной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 168, 1/7999) (опубликован – 19 

октября 2006 г.). 
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У практиці міжнародного співробітництва реалізація міжнародних угод і 

взаємне визнання результатів робіт ґрунтуються, у першу чергу, на визнанні 

експертами правильності обраних методів дослідження. Для оцінки рівня якості 

продукції найчастіше застосовують диференціальний, комплексний або 
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змішаний методи. 

Необхідність експертизи вимірювальних приладів пов’язана з тим, що 

вони розробляються відповідно до угод з закордонними виробниками. А для 

доведення їх якості правоохоронними та податковими органами у своїх 

аргументах використовуються експертні висновки фахівців – метрологів. 

Аналіз методів оцінки якості виробів показує, що на сьогодні для 

оформлення висновку використовуються різні набори показників. Іноді для 

розрахунку інтегрального показника залучають відношення показників 

оцінюваного виробу та нормативних показників, при цьому вибір нормативу є 

проблемою. В процесі аналізу якості недостатнім є кореспондування технічних, 

комерційних, нормативно-правових характеристик виробу. Широко 

використовуються суб’єктивні підходи, а окремі методи, що застосуються для 

підтвердження якості, є доцільними лише для уже проданих на ринку товарів.  

Тож, можна дійти висновку, що формалізованих, універсальних методів 

об’єктивної оцінки якості товарів відповідно до певного етапу їхнього 

життєвого циклу практично немає.  

Ще одна проблема оцінки якості – це поєднання певної сукупності 

показників в один кількісний параметр. Перш за все, за одним обраним для 

дослідження показником некоректно порівнювати альтернативні варіанти 

продукції. В практиці діяльності нечасто виникають ситуації, коли показники 

альтернативних варіантів впорядковано «вибудовуються» у ряд і за ними 

можна ранжувати порівнювані вироби. Загальноприйнято, що перетворення 

багатокритеріальної оцінки якості в однокритеріальну оцінку вирішується 

шляхом [1]: множення показників якості або відношення показників 

оцінюваного та базового виробу на коефіцієнти вагомості й підсумовування 

добутків (метод використання коефіцієнтів вагомості); присвоєння кожному 

індивідуальному показнику якості відповідної кількості балів і підсумовування 

їх (метод бальної оцінки); переходом індивідуальних кількісних показників у 

якісні; доданням кожному рівню якості оцінку в інтервалі від нуля до одиниці 

та знаходженням середнього геометричного значення за сукупністю показників 

(метод Харрингтона) [2]; діленням одного комплексного показника виробу на 

іншій [1]. Слід виділити підходи, де оцінка відбувається за інтегруванням 

обмірюваних показників якості одним з відомих способів, наприклад «радара» 

або «профілів», в один кількісний показник без «зважування» або ж 

визначенням різниць між максимальними та мінімальними значеннями обраних 

для оцінки техніко-економічних показників виробів.  

Зрозуміло, що кожен з підходів в має переваги та недоліки. Але, слід 

чітко розділити, які саме параметри потрібно дослідити і, відповідно, до цього, 

обирати конкретний метод. Наприклад, для оцінки якості вимірювальних 

приладів доцільним буде використання методу «профілів» і методу різниць у 

разі, якщо досліджується чітко визначені технічні характеристики. 
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Можна застосувати метод аналізу ієрархій, якщо необхідно обрати 

рішення з множини альтернатив. Обрані нами показники якості вимірювальної 

техніки розділено на п’ять груп: метрологічні ( 1A ), економічні ( 2A ), надійності 

( 3A ), функціональності ( 4A ) та комплектації ( 5A ). Після формування матриці 

попарних порівнянь за досліджуваними вихідними даними, отримуємо 

результати представлено (табл. 1). 

Таблиця 1 – Матриця порівнянь груп показників якості для 

вимірювальної техніки різних виробників 
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А1 Метрологічні 1,00 2,00 3,00 5,00 9,00 3,063887 0,446523 

А2 Економічні 0,50 1,00 1,50 2,00 7,00 1,600434 0,233243 

А3 Надійності 0,33 0,67 1,00 4,00 5,00 1,347608 0,196397 

А4 Функціональні 0,20 0,50 0,25 1,00 3,00 0,595679 0,086813 

А5 Комплектації 0,11 0,14 0,20 0,33 1,00 0,254047 0,037024 
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6,861655 1 

2,14 4,31 5,95 12,33 25 

 

Показник узгодженості не перевищує 10%, тобто, матриця узгоджена. А, 

відтак, можемо дійти висновку щодо вагомості показників якості для оцінки 

вимірювальної техніки. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ 

ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Я. О. Степчук 

старший судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних 

досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних,  

будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності;  

Т. М. Василиндра 

заступник завідувача відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, 

будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності –  

завідувач сектору товарознавчих та гемологічних досліджень 

Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Ужгород 

 

Швидкий розвиток нових технологій, його вплив на економічний 

розвиток України зумовлюють запровадження інновацій в усі сфери 

економічної діяльності, зокрема у торгівлю товарами. Функціонуючи в ері 

«інтелектуальної економіки», інновації з одного боку та знання, навички, 

компетенції людей з іншого, стають провідними факторами виробництва, 

підґрунтям добробуту населення, двигуном розвитку прогресу, нових 

технологій і, як наслідок, підвищення якості, збільшення асортименту та 

виникнення найновітніших товарів на ринку.  

За останні 10 років в Україні спостерігається цікава тенденція до 

збільшення питомої ваги імпорту, що передбачає значне збільшення кількості 

закордонних споживчих товарів. Специфіка товарознавчих досліджень 

постійно змінюється у зв’язку із стрімким розширенням та оновленням 

асортименту нових видів товарів на ринку, до таких товарів можна віднести 

дрони, гідроскутери, бездротові зарядні пристрої, спортивні трекери, розумні 

годинники, планшети, вебкамери, відеореєстратори, ноутбуки, портативні 

батареї, електронні книги, 3D і VR окуляри, екшн-камери, велокомп’ютери, 

котли газові, комплекти відеонагляду, розумні світильники, сигналізації, 

автотовари, бензокоси, бензопили, універсальні мийки, фарбопульти, 

генератори, лічильники, вимірювальні прилади тощо.  

Одним із головних завдань товарознавчої експертизи є визначення 

належності товарів (товарної продукції) до роду, класу, підкласу, групи, 

підгрупи, виду тощо, іншими словами –  класифікація товарів. 

Відповідно до інформації, наведеної в типовій навчальній програмі з 

предмета «Товарознавство непродовольчих товарів», нами наведено ряд 

термінів [1]: 

«Класифікація – це логічний та послідовний процес розподілу безлічі 

об’єктів (товарів) на окремі класи, групи та інші ланки за найбільшими 

характерними і суттєвими ознаками. Метою класифікації в товарознавстві є 
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полегшення під час вивчення споживчих властивостей, якості та асортименту 

товарів. Методи класифікації: 

а) ієрархічний; 

б) фасетний. 

Класифікація товарів будується за ієрархічною схемою – від більш 

загальної ознаки до менш загальної. Кожна подальша ланка повинна 

конкретизувати ознаку вищезгаданої ланки. 

Товарознавча класифікація товарів – це процес розподілу безлічі понять, 

властивостей, предметів на категорії або ступені в залежності від загальних 

ознак. Вищі ступені класифікації характеризують термінами «Рід», «Клас», 

середні – «Група», «Позиція», «Вид». Крім того, іноді використовують 

допоміжні терміни: «Підклас», «Підгрупа», «Різновид». 

Класи товарів поділяються на підкласи в залежності від використовуваної 

сировини, призначення та інших ознак; підкласи – на групи, підгрупи, види і 

різновиди, найменування. 

Група товарів – це підмножина товарів, які задовольняють специфічні 

групи потреб. Що обумовлено особливостями застосовуваних матеріалів, їх 

обробкою, формою, фасоном виробів. 

Підгрупа товарів – оце безліч товарів, які мають спільне з групою основне 

призначення, але можуть відрізнятись від товарів інших підгруп тільки 

притаманними їм ознаками. 

Вид товарів – це сукупність товарів, для яких характерні індивідуальне 

призначення та ідентифікаційні ознаки. Вид може поділятися на різновиди, а 

різновиди – на артикули. 

Різновиди товарів – це сукупність товарів одного виду, що відрізняються 

деякими поодинокими ознаками.» 

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що об’єкти товарознавчого 

дослідження поділяються на класи, підкласи, групи, підгрупи, різновиди. 

Як показує практика, одною з найбільш актуальних проблем при 

проведенні товарознавчих досліджень на сьогодні є відсутність єдиного 

класифікатора. Це в значній мірі ускладнює роботу судових експертів та є 

одним з чинників, які впливають на якість отримання обґрунтованих висновків 

судових товарознавчих експертиз. 

На нашу думку, в єдиному класифікаторі товари (об’єкти товарознавчого 

дослідження) мають поділятися на класи: 

а) машини та обладнання; 

б) споживчі товари; 

в) сировина; 

г) військове майно; 

д) флора та фауна. 

При опрацюванні деяких джерел наукової інформації, що стосуються 

товарознавства, було виокремлено навчальну літературу, в якій наведені певні 
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класифікаційні групи. 

В навчальному посібнику «Товарознавство непродовольчих товарів» 

наводиться асортимент продукції та товарів, які діляться на декілька груп – 

технологічне та енергетичне обладнання, інструменти і підшипники, 

енергетичне обладнання, електронні комплектувальні вироби [2]. Так як перед 

судовими експертами ставляться питання щодо визначення вартості медичного 

та стоматологічного обладнання, то було б доцільно вищенаведений перелік 

груп доповнити ще однією групою товарів – медичне та стоматологічне 

обладнання. 

У навчальному посібнику «Товарознавство непродовольчих товарів» 

викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, 

містяться відомості про всі групи непродовольчих товарів, наведена їх 

класифікація [3]. Автори даного підручника виділяють 12 груп товарів, такі як 

господарчі товари, пакувальні матеріали і тара, текстильні товари, одягово-

взуттєві товари, хутро і хутряні товари, меблеві товари, вироби товарів 

художнього промислу, галантерейні товари, ювелірні товари, електронно-

побутові товари, культурно-побутові товари, електричні товари. 

Навчальний посібник «Товарознавство. Продовольчі товари» є курсом з 

товарознавства усіх груп продовольчих товарів, в ньому наведено відомості про 

класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і умови 

зберігання [4]. Автори до основних груп продовольчих товарів відносять 

зерноборошняні та хлібобулочні вироби; кондитерські вироби; смакові товари; 

овочі, плоди, гриби та продукти їх переробки; молоко і молочні продукти; 

харчові жири; м’ясо, м’ясопродукти; риба і рибні товари; яйця та яєчні товари; 

харчові добавки. 

Також, у навчальному підручнику «Товарознавство» наведені групи 

товарів, які відносять до сировини – метали, продукція прокатного 

виробництва, паливо, мастила, полімери і пластмаси, гума і гумотехнічні 

вироби, лакофарбувальні матеріали і покриття, продукція неорганічної хімії, 

матеріали і вироби загально-будівельного призначення, мінеральні і органічні 

в’язкі матеріали і вироби на їхній основі, деревинні і будівельні матеріали і 

вироби [5]. 

У зв’язку з недостатньою кількістю навчально-методичної та довідкової 

літератури щодо оцінки флори і фауни, нами запропонований наступний 

перелік груп, які входять в даний клас – рослини, тварини. 

Майном, що оцінюється згідно з Методикою визначення залишкової 

вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань є 

озброєння, боєприпаси, військова техніка, спеціальні запасні комплектуючі 

вироби і частини до військової техніки та майна, вибухові речовини, паливо, 

пально-мастильні матеріали, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, 

продовольче, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, 

інженерне майно, засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту та інше 
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закріплене за військовими формуваннями [6]. 

Таким чином, шляхом вирішення даного проблемного питання є 

створення єдиного класифікатора з оновленим асортиментом нових видів 

товарів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКВІЗИТІВ МАРКУВАННЯ ШАМПУНЮ ПРОТИ 

ЛУПИ «HEAD&SHOULDERS» ОБ’ЄМ ВІД САМИХ КОРЕНІВ  

 

Т. О. Яремченко  

судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

На сьогоднішній день ринок косметичних товарів, а зокрема, засобів для 

догляду за волоссям, досить розвинутий. Широкий спектр засобів для догляду 

за волоссям складають шампуні. Регулярне миття і догляд за волоссям є 

правилом життя сучасної культурної людини. Соціологи стверджують, що 24% 

українців миють голову кожен день, 43% – через день і 33% – раз або два в 

тиждень. Тому такі товари, як шампунь, користуються масовим попитом навіть 

за часів кризи [1]. Підтримувати волосся в гарному стані як найдовше 

допоможе правильний вибір серед засобів гігієнічного та лікувально-

профілактичного призначення. 

Шампуні – це складні суміші різних за природою речовин, які об’єднує 

здатність видаляти бруд, сало та піт, не ушкоджуючи шкіри та волосся. Сучасні 

шампуні виготовляють на основі суміші синтетичних поверхневоактивних 
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речовин (ПАР), які добре промивають шкіру голови та волосся не тільки в 

м’якій, а й у жорсткій і навіть морській воді. Для задоволення потреб 

споживачів та покращення властивостей шампуню виробники використовують 

різноманітні настої трав, екстракти рослин та фруктів. Але не завжди приємний 

запах та відповідний колір говорить про те, що до шампуню додали справді 

натуральні рослинні компоненти. Найчастіше виробники використовують 

синтетичні замінники трав, що лише копіюють запах натуральних рослин, при 

цьому такі компоненти не є корисними, а й можуть призвести до алергічних 

реакцій [2].  

При придбанні шампунів особливу роль відіграє безпека та ефективність 

використання виробу (очищення, відновлення структури волосся, наповнення 

волосся вітамінами та мікроелементами), що, за думкою споживачів, пов’язано 

із торговою маркою, країною виробництва (віддають перевагу вітчизняним і 

європейським виробникам), наявністю висновків державної санітарно-

епідеміологічної експертизи.  

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів» [3] 

регламентується право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки 

робіт): «Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її 

використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, 

здоров’я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди 

його майну. Продукція, щодо якої нормативно-правовими актами, в тому числі 

технічними регламентами, встановлені вимоги стосовно безпеки для життя, 

здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, 

повинна вводитися в обіг та реалізовуватися з додержанням зазначених вимог». 

Статтею 14 Закону України «Про захист прав споживачів» [3] передбачено 

нанесення національного знака відповідності, повинна пройти встановлену 

процедуру оцінки відповідності. Виробник має право маркувати продукцію 

національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність 

та/або сертифіката відповідності/сертифіката перевірки типу, виданих згідно із 

законодавством. Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без 

маркування національним знаком відповідності та/або без сертифіката 

відповідності/сертифіката перевірки типу чи декларації про відповідність 

забороняється. 

Статтею 15 Закону України «Про захист прав споживачів» [3] 

регламентовано право споживача на інформацію про продукцію: «Споживач 

має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 

інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і 

компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до 

придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про 

продукцію не вважається рекламою. 

Інформація про продукцію повинна містити: 

а) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і 
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послуг, за якими вони реалізуються; 

б) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, 

об’єм тощо), умови використання; 

в) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені 

нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої 

продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; 

г) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих 

організмів; 

д) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; 

е) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про 

продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров’ю або майну споживача) 

протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію 

про неї у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом 

не встановлено інший порядок дій виробника (продавця) у таких випадках; 

ж) дату виготовлення; 

з) відомості про умови зберігання; 

и) гарантійні зобов’язання виробника (виконавця); 

к) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; 

л) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості 

про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки 

в разі невиконання цих дій; 

м) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) 

і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від 

споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування». 

Відповідно до чинного законодавства України, шампуні не відносяться до 

товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, але згідно з 

наказом Міністерства економіки «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами» [4], в главі 10 визначені особливості продажу 

парфумерних товарів та лікувально-гігієнічних і декоративних косметичних 

товарів: «При маркуванні прозорих парфумерно-косметичних товарів на 

лицьовому боці етикетки може зазначатися тільки назва товару, інші дані 

вказуються на зворотному боці етикетки. Маркувальні дані можуть 

розміщуватися безпосередньо на упаковці парфумерно-косметичних товарів (на 

корпусі банки, коробки, пенала, туби, футляра тощо) та куска мила. 

На парфумерно-косметичні товари, які надійшли до продажу, мають бути 

анотації щодо призначення товару, правил застосування, його складу, умов 

зберігання тощо». 

Аналізуючи чинні нормативно-правові акти, можна стверджувати, що 

наша державі контролює відповідність маркування косметичних засобів, що 

надходять на споживчий ринок. Проте, переповнення косметичного ринку 

неякісною продукцією впливає на здоров’я та екологічний стан навколишнього 

природного середовища, а тому питання перевірки маркування шампунів є 
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актуальним. 

Об’єктом дослідження було обрано шампунь проти лупи 

«Head&Shoulders» об’єм від самих коренів 400 мл. Метою даного дослідження 

було встановлення відповідності маркування споживчої тари наданого на 

дослідження об’єкта вимогам чинних нормативно-правових актів, для 

з’ясування можливості його реалізації на території України. 

Шампунь проти лупи «Head&Shoulders» об’єм від самих коренів надано 

на дослідження у флаконі з ковпачком виготовлених із полімерних матеріалів 

білого та синього кольорів.  

На лицьовій поверхні флакона наявна липка стрічка на яку нанесено 

зображення та написи: «DERMA&PURE ФОРМУЛА Head&Shoulders 

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ ОБЪЕМ ОТ САМЫХ КОРНЕЙ 0% 

парабенов фосфатоов красителей СВОБОДЫ до 100% ОТ ПЕРХОТИ» (рис. 1). 

На зворотній стороні наявна липка стрічка на яку нанесено зображення та 

написи різними мовами, українською мовою зазначено: «Шампунь проти лупи 

«Head&Shoulders» Об’єм від самих коренів. До 100% свободи від лупи* 

Нанесіть на вологе волосся, спіньте, змийте. *видимої лупи при регулярному 

використанні. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ: Уникайте контакту з очима. При 

потраплянні – ретельно промийте водою. Адреса в Україні: ТОВ «Проктер енд 

Гембл Трейдінг Україна», Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-

Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000. www.pg.com.ua 

Виготовлено С.Ц. Детергенті С.А. у Румунії S.C. Detergenti S.A., str. 

MihaiViteazu, nr. 1, 106300 Urlati Romania. Термін придатності: 3 роки з дати 

виготовлення (див. на упаковці). 400 мл». Штриховий код 5000174900972. 

91956600» та маніпуляційні знаки. На зворотній верхній частині флакона 

об’єкта дослідження наявні дати виготовлення та кінцевої реалізації: «Р 03/19 

9081А15510 Е 03/22 04:09» (рис. 1).  

Маркування на споживчій тарі нанесені типографським способом 

українською мовою та дублюється іншими мовами, чітке, має однозначну 

інформацію. 

  
1 2 

Рисунок 1 – Фотографічне зображення загального вигляду об’єкта 

дослідження: 1 – з лицьової сторони; 2 – зі зворотної сторони 

http://www.pg.com.ua/
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Таким чином, наявне маркування на спожитковій тарі шампуню проти 

лупи «Head&Shoulders» об’єм від самих коренів відповідає вимогам Закону 

України «Про захист прав споживачів» та наказу Міністерства економіки «Про 

затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами». 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 6 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ ТА ОЦІНЮВАЧІВ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ У 

ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДІ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»  

 

В. Ф. Дрель  

директор навчально-наукового інституту торгівлі,  

обслуговуючих технологій та туризму, к.б.н., доцент 

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ; 

О. Айик 

голова федерації готельєрів Туреччини, господар низки торгівельних 

комплексів Анталії та готелю «Champion», Республіка Туреччина, м. Анталія  

 

Успішне втілення в життя державних програм реформування в 

економічній та соціально-культурній сферах вимагає постійного нарощування 

наукового потенціалу та підготовки високо освічених, кваліфікованих кадрів. 

Сучасне життя наповнене безліччю продукції, асортимент якої постійно 

оновлюється, розширюється і змінюється під впливом досягнень науки і 

техніки. Поява на ринку великої кількості фальсифікованої та контрафактної 

продукції, генномодифікованих продуктів, значна активізація міжнародної 

торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій зумовлюють все зростаючу 

потребу в унікальних фахівцях – товарознавцях-експертах у митній справі. 

Сьогодні в цій спеціалізації присутні елементи різних спеціальностей, що 

з’явилися в Україні нещодавно: менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, 

агентів з митного оформлення, представників митного брокера, експертів, 

фахівців у галузі міжнародної торгівлі, а також захисту прав споживачів.  

Товарознавці-експерти, крім традиційних функцій, пов’язаних із 

формуванням асортименту і якості продукції та організацією торговельного 

процесу, формують відносини з постачальниками, які знаходяться за межами 

України, вирішують питання переміщення продукції через митний кордон із 

представниками митниць та інших державних органів, проводять її 

ідентифікацію, різні експертизи, визначаючи обсяги та якісний склад продукції, 

що придбавається. 

Унікальність цих спеціалістів полягає у тому, що поряд із товарознавчо-

технологічною ці фахівці здатні здійснювати експертну діяльність. Вони здатні 

систематизувати, класифікувати, описувати, кодувати продукцію відповідно до 

ДКПП та УКТЗЕД та інших систем класифікації; встановлювати вид товарних 
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втрат, причин їх виникнення і розробки заходів щодо їх попередження; 

формувати інформаційні матеріали з питань стандартизації (української, 

європейської, міжнародної), оцінки відповідності та метрології; надавати 

допомогу з розроблення технічних умов (специфікацій) на продукцію; 

консультувати та надавати інформацію щодо розшифрування марковання та 

інформації, поданій у товаросупровідній документації для надання споживачам 

доступної, достатньої і достовірної інформації. 

В процесі навчання студенти набувають професійних компетентностей і 

можуть: ідентифікувати сировину, матеріали, напівфабрикати, продукцію та 

проводити експертизу справжності з метою встановлення та підтвердження 

фактів їх фальсифікації; визначати норми природних втрат продукції з 

урахуванням умов її зберігання, транспортування, реалізації; визначати 

споживні властивості, кількісний, якісний склади та технічні характеристики 

товарів, що дозволяють однозначно ідентифікувати класифікаційну 

приналежність товарів відповідно до нормативних документів. 

Протягом навчання набувають навичок у проведенні: 

а) документальної експертизи та експертизи якості продукції; зразків 

товарів перед укладанням контрактів та (або) перед постачанням вантажів; під 

час постачання партій товарів;  

б) експертизи із встановленням причин утворення дефектів продукції; 

визначення втрати якості продукції (у %) за наявності дефектів;  

в) експертизи поставленої продукції за якістю;  

г) порівняльної експертизи якості продукції різних виробників; 

д) експертизи з перевірки відповідності кількості, комплектності, 

пакування, маркування, включаючи технічний стан/працездатність, умовам 

договору або законодавчим чи регламентованим вимогам встановлених у 

нормативно-правових актах та нормативних документах; оцінювальної 

експертизи продукції нової, та тієї що перебувала в експлуатації і має недоліки; 

е) оцінювання майна. 

Набуття таких спеціальних компетентностей можливе за умови 

долучення до освітнього процесу практикуючих експертів. Кафедра 

товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» має таку унікальну можливість, бо у штаті кафедри працюють 

викладачі, які мають значний досвід у проведенні досудових, позасудових та 

судових експертиз у науково-дослідному центрі «Незалежна експертиза».  

Новий Закон України «Про освіту» [1] однією з форм здобуття освіти в 

Україні визначає дуальну освіту, «що передбачає поєднання навчання осіб у 

закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих 

місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації, як правило, на основі договору». 

На жаль, в Україні дуальна освіта поки що не знайшла достатнього 
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висвітлення в науковій літературі та не набула поширення на практиці. На наш 

погляд, це пов’язано з тим, що дуальну освіту як систему (технологію, модель) 

професійної підготовки в Україні на рівні Міністерства освіти і науки України 

почали впроваджувати в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 

суб’єктами яких є педагогічні працівники без наукових ступенів, які, володіючи 

високим рівнем теоретичної, методичної, практичної підготовки в певній 

професії, не мають навичок узагальнення й розповсюдження досвіду на 

науково-теоретичному рівні. 

Крім того, заклади вищої освіти, на відміну від закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до чинного законодавства зобов’язані, 

по-перше, «здійснювати наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність», 

а по-друге, встановлювати «міжнародне співробітництво, укладати договори 

про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами вищої освіти, 

науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними 

організаціями, фондами тощо» [2]. Отже, до моделі дуальної освіти, визначеної 

Законом України «Про освіту» [1], додаються компоненти наукової, 

інноваційної (як створення нового) та міжнародної діяльності, що дозволяє нам 

говорити не просто про інтеграцію навчальної діяльності в закладі освіти та 

навчальної діяльності на робочих місцях на підприємствах, а про інтеграцію 

науково-теоретичної (що містить і інноваційну) та професійно-практичної 

підготовки майбутніх фахівців як у вітчизняних, так і іноземних закладах вищої 

освіти, наукових установах, підприємствах, організаціях, установах, кампаніях, 

фірмах тощо. 

Основне завдання упровадження дуальної освіти – усунути основні 

недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолати 

розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом та підвищити якість 

підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у рамках 

нових організаційно-відмінних форм освіти. Дуальна система має низку переваг 

в порівнянні з традиційною освітою у закладах вищої освіти, тому її 

популярність постійно зростає [3–5]. 

На наш погляд саме наукове обґрунтування проблеми розвитку дуальної 

освіти як інтеграції науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти України та вітчизняних й іноземних 

підприємствах, установах, організаціях є вельми актуальним та запорукою 

підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, набуття унікального 

практичного досвіду та подальшого підвищення рівня наукового потенціалу 

професіоналів у сфері експертної та оціночної діяльності.  

З початку заснування навчально-науковий інститут торгівлі, 

обслуговуючих технологій та туризму (далі по тексту – НН ІТОТТ) відразу став 

здійснювати діяльність на основі впровадження елементів дуальної освіти, що 

проявлялося в нерозривній єдності науково-теоретичної підготовки та 

професійно-практичної підготовки на базі університету та вітчизняних і 
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зарубіжних підприємств, установ, організацій, фірм. Наразі дуальна освіта є 

відпрацьованою технологію підготовки фахівців у НН ІТОТТ, що дає позитивні 

результати. 

За 12 років існування нами було укладено низку угод між університетом 

та базами професійно-практичної підготовки, вітчизняними та іноземними 

закладами вищої освіти, науковими установами щодо професійної підготовки 

фахівців та здійснення спільних наукових досліджень; отримано результати 

співпраці в освітній, науковій, виробничі та інноваційній діяльності інституту 

та базами професійно-практичної підготовки фахівців. 

Проте міжнародне визнання та позитивний імідж на міжнародному рівні 

НН ІТОТТ отримав завдяки встановленню співпраці з провідними 

торгівельними фірмами Туреччини (Enka, AndadoluEfes (продукти харчування), 

Tac, SazarEv (текстиль), Desa, Levinson, VSP (шкіряні вироби), та 25 

торгівельними комплексами у готелях Туреччини (Champion, Catamaran, Boran 

Mare Beach, Phaselis, Fameresidence, Fame Garden, Fame Park, Hilton, Savoy та 

ін.), та низкою фірм і готелів Греції. Так, протягом 10 років стажування в 

Туреччині пройшло понад 200 студентів спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

Саме тому використання елементів дуальної освіти, розширення баз 

практичної підготовки студентів, є запорукою підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців, набуття унікального практичного досвіду та подальшого 

підвищення рівня наукового потенціалу професіоналів у сфері експертної та 

оціночної діяльності. 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна, м. Харків 

 

На сьогоднішній день перед освітою стоять дві глобальні задачі – 

оновлення на компетентнісній основі шляхом посилення практичної 

спрямованості та збереження фундаментальності. Впровадження у навчальний 

процес елементів практико-орієнтованої освіти вимагає вивчення 

фундаментальних дисциплін у поєднанні із прикладними дисциплінами. На 

відміну від традиційної освіти, що орієнтувалася на засвоєння знань, для 

практико-орієнтованої освіти є характерним набуття, крім знань, умінь і навичок, 

досвіду практичної діяльності. Освіта не може бути практико-орієнтованою без 

отримання досвіду діяльності, рівень якого більш точно визначається методами 

компетентнісного підходу. Предметно-орієнтовані завдання виступають засобом 

формування у студентів сукупності знань з навчальних дисциплін професійного 

циклу, необхідних і достатніх для освоєння умінь і навичок фахівця в складі 

конкретних професійних компетенцій [1]. 

Такі завдання будуються на основі розгляду виробничих ситуацій, 

спрямованих на засвоєння студентами знань за темами (розділами) навчальної 

дисципліни, умінь їх застосовувати. Вони пропонуються студентам у вигляді 

усного або тестового завдання, у вигляді практичної роботи. При цьому 

запропоновані завдання можуть містити наукове протиріччя, представлене у 

вигляді пізнавальної проблеми і тим самим сприяти набуттю студентами 

творчого або емоційно-ціннісного досвіду. 

Практико-орієнтовані завдання виступають засобом формування у 

студентів системи інтегрованих умінь і навичок, необхідних для освоєння 

професійних компетенцій фахівця. Такі завдання будуються шляхом відбору 

виробничих ситуацій, в яких вміння і навички студентів з навчальних дисциплін 

професійного циклу є необхідною умовою підготовки студентів до вирішення 

професійних завдань, що входять в компетенцію фахівця. 

Дисципліна «Метрологічне та нормативне забезпечення харчової 

безпеки» є дуже важливою для майбутніх фахівців-товарознавців. Але з 
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урахуванням гармонізації із Європейським законодавством деякі традиційні, 

сформовані уявлення зазнали змін і потребують відповідного оновлення та 

актуалізації.  

1 липня 2014 року Верховною Радою України прийнятий Закон України 

«Про вищу освіту» № 1556-VII. Закон визначає концептуальні засади 

модернізації вищої освіти, в тому числі інтеграцію вищої освіти України до 

Європейського простору шляхом реалізації положень та принципів Болонського 

процесу. Це обумовлює необхідність корегування контенту навчальних 

дисциплін закладів вищої освіти щодо європейських вимог. 

Оскільки контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських 

засобів, торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем 

(споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем) 

відносяться до сфери законодавчо регульованої метрології, майбутні фахівці в 

галузі харчових технологій, підприємництва і торгівлі повинні володіти 

актуальною інформацією стосовно метрології, стандартизації та сертифікації. 

Одним з відносно нових понять сучасної міжнародної метрології є поняття 

«невизначеність вимірювання», яким в деяких аспектах було замінено поняття 

«похибка вимірювання». 

Імплементація цієї концепції почалась з остаточного затвердження в 1986 

році Міжнародним комітетом мір і ваг Рекомендації INC-1 «Вираз 

експериментальних невизначеностей», розроблених Міжнародним бюро мір і ваг 

(фр. BIPM). У 1993 році Робоча група ISO, що складається з експертів BIPM, 

ISO, OIML і IEC, оприлюднила «Керівництво по виразу невизначеності 

вимірювань» (GUM: 1993), яке в даний час є фактичним стандартом вираження 

якості вимірювань в міжнародній практиці.  

Інтерес до нього в Україні почав проявлятися після прийняття в 2001 році 

Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та видання 

ДСТУ ISO / IEC 17025-2001 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій».  

Згідно з Міжнародним словником по метрології, «невизначеність 

вимірювання» – це невід’ємний параметр, що характеризує розсіювання 

(дисперсію) значень величини, які приписуються вимірюваній величині на 

підставі інформації, що використовується. Невизначеність вимірювання включає 

складові, зумовлені систематичними ефектами, наприклад, пов’язані з 

поправками і приписаними значеннями величини еталонів, а також дефінітивну 

невизначеність. Невизначеність вимірювання включає в себе, в загальному 

випадку, багато складових. Оцінка деяких з цих складових може бути отримана 

оцінюванням невизначеності вимірювання на підставі статистичного розподілу 

величин в серіях вимірювань і може характеризуватися стандартними 

відхиленнями. Для оцінки інших складових, можуть також використовуватись 

стандартні відхилення, що оцінюються з функцій щільності ймовірності на 

підставі досвіду або іншої інформації. 

Оцінка невизначеності вимірювання і оцінка похибки результатів 
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вимірювань – це два підходи до визначення точності вимірювання. Під час 

оцінки похибки результатів вимірювань оцінюють її параметри, які 

характеризують відхилення результату вимірювання від справжнього значення 

вимірюваної величини. Метою вимірювання є отримання оцінки справжнього 

значення вимірюваної величини. 

З точки зору другого підходу, а саме оцінки невизначеності вимірювань, 

точність вимірювань оцінюється через нестачу інформації про значення 

вимірюваної величини. Ця нестача характеризується розподілом ймовірності 

значень вимірюваної величини. Параметром цього розподілу є невизначеність, 

яка кількісно характеризує точність результату вимірювання через розсіювання 

значень, які можна приписати вимірюваній величині. 

Як методи оцінки невизначеності, так і методи оцінки характеристик 

похибки, використовують математичну статистику, але приймаються до уваги 

різні інтерпретації закону розподілу ймовірності.  

Частотна інтерпретація передбачає знаходження меж довірчого інтервалу, 

в якому з заданою ймовірністю знаходиться справжнє значення вимірюваної 

величини, а його розмір визначається похибкою вимірювань.  

При суб’єктивній інтерпретації, аналогічний інтервал (розширена 

невизначеність) це інтервал в межах якого може знаходитися велика частина 

розподілу значень, що в достатній мірі можна приписати вимірюваній величині. 

Основною проблемою практичної реалізації концепції невизначеності є 

відсутність уніфікованих практичних методик оцінки невизначеності, що 

вносить велику долю суб’єктивності при виконанні відповідних розрахунків, а 

також диктує потребу в висококваліфікованих кадрах з досвідом та уявою. 

Впровадження практико-орієнтованого навчання під час викладання 

дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення харчової безпеки», 

зокрема під час розгляду теми «Невизначеність вимірювань» дозволило 

студентам відчути прямий взаємозв’язок між фундаментальними дисциплінами 

та практичною діяльністю. Було чітко визначено зв’язок із вищою математикою, 

математичною статистикою та метрологією. Практико-орієнтований підхід 

сприяє розвитку вмінь працювати із нормативною документацією, законами та 

підзаконними актами. Практико-орієнтовані завдання сприяють аналізу не тільки 

правильних але і помилкових рішень.  

Професійна компетенція майбутнього фахівця полягає в здатності успішно 

діяти на основі практичного та приймати ефективні рішення при здійсненні 

професійної діяльності, а також визначає соціальну значимість майбутнього 

фахівця, його затребуваність, мобільність і готовність до інноваційної 

професійної діяльності. 
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Як свідчить аналіз літературних джерел [1–5], в останні роки в Україні, як 

і в багатьох економічно розвинутих країнах світу, чітко намітилася тенденція 

суттєвого розширення підприємництва та росту його популяризації. Спочатку 

конкретизуємо саме визначення терміну підприємництва. Так, наприклад, у 

великому тлумачному словнику української мови [1] дано наступне визначення 

підприємництва. Це самостійна ініціатива, самостійна на власний ризик 

діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, надання послуг та 

зайняття торгівлею з метою отримання прибутку. 

У рамковій програмі ЄС щодо оновлених ключових компетентностей для 

навчання протягом усього життя, схваленої Європейським парламентом і радою 

ЄС 17 січня 2018 р. [2], дається таке визначення підприємництва. Це здатність 

реагувати на можливості та ідеї і культурну, соціальну або комерційну цінність. 

Ця компетентність базується на навичках творчості, критичного мислення, 

вирішенні проблем, ініціативності, наполегливості та вмінні співпрацювати. 

У названій рамковій програмі розкривається суть і роль підприємницької 

компетентності у житті людини. 

Враховуючи вагомість підприємницьких компетентностей у житті 

людини існує нагальна потреба формування сучасної системи середньої і вищої 

освіти в Україні для підприємців різного профілю [3–5]. 

Успішне вирішення піднятої проблеми вимагає [6, 7]: 

а) обґрунтування доцільності використання для підготовки підприємців 

контекстних форм навчання; 

б) включення переліку компетентностей підприємців різного профілю у 

відповідних підручниках і посібниках із професійних дисциплін; 

в) стандартизація вимог до рівня підготовки підприємців різного профілю 

в університетах України. 

Як свідчить аналіз літературних джерел [4, 5], сьогодні найбільшого 
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поширення в Україні набуло виробниче та торговельне підприємництво. В 

даній роботі ми обмежимося тільки розглядом шляхів вдосконалення системи 

підготовки підприємців торговельного профілю в університетах сфери торгівлі. 

Вважаємо за доцільне основну увагу приділити формулюванню та 

обґрунтуванню переліку професійних компетентностей підприємців 

комерційного профілю в процесі їх навчання у торговельно-економічних 

університетах [7, 8]. 

Особливістю розвитку торговельного підприємництва необхідно вважати: 

а) торговельне підприємництво – це основна ключова галузь історично 

пов’язана з товарообміном товарів і інших різноманітних послуг; 

б) змістом торговельного підприємництва є товарно-грошові та 

торговельно-обмінні операції, пов’язані з продажем чи перепродажем 

різноманітних за призначенням видів товарів; 

в) до сфери торговельного підприємництва відносяться: матеріально-

технічне постачання і збут, енергопостачання, заготівля, гуртова та роздрібна 

торгівля, громадське харчування, біржова торгівля, комерційне 

підприємництво. 

При цьому характерною особливістю торговельного підприємництва 

необхідно вважати [4, 5]: 

а) відсутність власної виробничої бази, під час використання якої 

сировина і матеріали перетворюються у готовий товар; 

б) невеликі розміри необхідного капіталу, що скорочує його 

використання для різноманітних цілей. 

Для прикладу наведемо перелік основних загальнокультурних (табл. 1) і 

професійних функціональних (табл. 2) компетентностей підприємців 

комерційного профілю. 

Таблиця 1 – Загальнокультурні компетентності підприємців-комерсантів 

№ 

з/п 

Назва компетентності 

1 Здатність використовувати набуті правові та економічні знання у своїй 

діяльності 

2 Здатність використовувати знання із математики, фізики і хімії у своїй 

діяльності 

3 Здатність використовувати знання із філософії та історії для формування 

загального кругозору 

4 Вміння користуватися сучасними комп’ютерними технологіями 

5 Здатність працювати з трудовим колективом 

6 Здатність оцінювати і аналізувати інформацію 

7 Вміння користуватися необхідною нормативно-технічною 

документацією 

8 Вміння аналізувати груповий, видовий і внутрішньовидовий асортимент 

товарів  
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№ 

з/п 

Назва компетентності 

9 Володіння основами теоретичного товарознавства непродовольчих 

товарів і харчових продуктів 

10 Вміння користуватися торговельною технікою та апаратурою 

 

Таблиця 2 – Професійні функціональні компетентності підприємців-

комерсантів 

№ 

з/п 

Назва компетентності 

1 Вміння формування та оптимізації структури видового асортименту 

певної групи товарів 

2 Виявити та обґрунтувати реальний попит населення на конкретний вид 

товару  

3 Вміння оцінити переваги та недоліки вітчизняного та імпортного 

аналогу товару 

4 Володіння специфікою маркування основних груп непродовольчих 

товарів вітчизняного та імпортного виробництва, які домінують на 

ринку України 

5 Знання чинників, які визначають терміни експлуатації товару та його 

безпечність 

6 Вміння враховувати чинники, які визначають ціну товару 

7 Знання особливостей технології роздрібної та гуртової продажі однієї чи 

декількох груп непродовольчих товарів 

8 Вміння регулювання обсягів запасів необхідних асортиментних груп 

непродовольчих товарів 

9 Вміння виявити та оцінити найбільш перспективних постачальників 

необхідних видів і груп товарів 

 

Цілком зрозуміло, що окрім переліку загальнокультурних і професійних 

функціональних компетентностей, підприємець-комерсант повинен володіти 

професійними товарними компетентностями конкретних видів і груп 

непродовольчих товарів. При цьому основна увага повинна приділятися 

наступним ключовим властивостям цих товарів, а саме [7, 8]: 

а) вмінню оцінити їх надійність і безпечність в умовах експлуатації; 

б) знанню чинників, які визначають їх гігієнічність, термін експлуатації, 

рівень художньо-естетичного оформлення. 

Окрім цього, будь-який підприємець-комерсант повинен володіти 

знаннями особливостей класифікації асортименту, маркування та кодування 

відповідних груп і видів непродовольчих товарів вітчизняного та імпортного 

виробництва, які є об’єктами його підприємницької діяльності. 
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Становлення України, потреби її розвитку, вимагають від навчальних 

закладів підготовки висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним 

вимогам соціально-економічній ситуації на ринку праці, де безумовно попит 

мають спеціалісти здатні до управління на різних рівнях і в різних сферах, яким 

притаманні такі якості як компетентність, ініціативність, комунікабельність, 

толерантність, працездатність, адаптованість та інші. За таких обставин 

педагогічним колективом необхідно здійснити перехід до нового покоління 

галузевих стандартів вищої освіти, на основі компетентнісного підходу, що є 

необхідним етапом на шляху реформування освіти в Україні.   

Застосування компетентнісного підходу до створення галузевих 
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стандартів вищої освіти ні в якому разі не змінює традиційні для вітчизняної 

освіти  систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого 

та гнучкого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, 

подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти в цілому. 

Формування нової системи вищої професійної освіти в Україні не означає 

недосконалість попередньої, а в умовах коли вимоги та потреби ринку 

інтелектуальної праці швидко змінюються, система вищої професійної освіти 

повинна надавати можливість студентам отримувати не тільки теоретичну, але 

й ґрунтовну практичну професійну підготовку.  

Компетентність визначають  як сукупність знань та умінь, необхідних для 

ефективної професійної діяльності: уміння аналізувати, передбачати наслідки 

професійної діяльності, використовувати інформацію. Експерти пропонують 

таку структуру компетентності: знання, пізнавальні навички, практичні 

навички, відношення, емоції, цінності та етика, мотивація. Компетентнісна 

людина в певній галузі володіє відповідними знаннями і здібностями, що 

дозволяє їй ґрунтовно розуміти цю галузь і ефективно в ній діяти.   

Сформувати у студентів цілісне уявлення про культурні цінності 

можливо за рахунок комплексного поєднання зазначених предметів, які 

вивчають студенти, їх взаємозв’язок дозволяє підготували 

конкурентоспроможного фахівця, який володіє достатнім рівнем професійних 

компетенцій. Гуманітарні науки у цьому випадку не є виключенням, 

незважаючи на свій загальноосвітній, гуманітарний напрямок.  

Всі студенти І курсу Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі по тексту – ПУЕТ) 

вивчають навчальну дисципліну «Історія та культура України». Окрім 

загальноосвітнього значення, цей курс формує в них і навички професійної 

діяльності, готує до майбутнього фаху. Отримані знання, навички і вміння 

сприяють конкурентоздатності фахівців на ринку освітніх послуг.  

При підготовці студентів товарознавців-експертів та оцінювачів варто 

звертати увагу на особливості спеціальності та формувати фахові 

компетентності. Серед них до загальних компетентностей належать – здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  застосовувати отримані знання в 

практичних ситуаціях; навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;  працювати в команді;  виявляти ініціативу та підприємливість; 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про  природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
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різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

До спеціальних, фахових компетентностей належать – здатність критично 

осмислювати  теоретичні засади  підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності в Україні; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки процесу 

історичного розвитку торгівлі та підприємництва в суспільстві; застосовувати 

історичний досвід формування ринкових відносин в Україні; розглядати 

історичні процеси та явища, з’ясовувати їх значення для долі власного народу, 

держави, культурних надбань людства; визначати і оцінювати розвиток торгівлі 

та підприємництва в різних регіонах; визначати взаємозв’язки та перспективи 

розвитку вітчизняної та європейської торгівлі та підприємства; вести наукову 

дискусію, висловлювати свої думки і відстоювати свою точку зору, 

використовувати набуті знання при прийнятті рішень суспільного значення.  

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців необхідно 

завжди розглядати з урахуванням принципу єдності свідомості і діяльності: 

професійна свідомість розглядається як теоретична готовність спеціаліста до 

професійної діяльності, яка обумовлює професійну діяльність як практичну 

готовність спеціаліста до виконання професійних обов’язків. Ознаками 

готовності до професійної діяльності студентів є позитивне ставлення до 

обраної професії; наявність спеціальних знань, умінь, навичок; сформованість 

професійно важливих якостей; сформовані навички самостійної творчої роботи, 

оволодіння методами наукового пізнання, здатність до інноваційної діяльності; 

наявність здібності до професійної діяльності; готовність до постійного 

саморозвитку та самоосвіти, здатність до рефлексії; сформованість відповідних 

психологічних якостей особистості, рис характеру, що формують особливий 

стиль професійної діяльності.   

У професійній підготовці спеціалістів товарознавчого профілю є 

необхідність виділяти насамперед корпоративну компетентність як особливий 

вид компетентності, який передбачає стійку здатність фахівця виконувати 

передбачені кваліфікаційною характеристикою види діяльності. Корпоративна 

компетентність включає: глибоке розуміння сутності виконування завдань і 

вирішування проблем; знання досвіду, накопиченого в кожній конкретній 

галузі економіки; активне оволодіння найкращими досягненнями цієї галузі; 

вміння обрати засоби й способи дії, адекватні конкретним обставинам місця та 

часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність учитися на 

помилках і вносити корективи в процес досягнення цілей. 

Отже, формування компетентності, тобто застосування знання та вміння в 

реальній життєвій ситуації, є однією з найбільш актуальних проблем.  

Застосування інформаційних технологій на заняттях при підготовці майбутніх 

спеціалістів сприяє важливому підвищенню рівня пізнавальної самостійності, 

високому ступеню наочності й безперервному самоконтролю, засвоєнню знань 

та умінь, формуванню необхідних професійних компетенцій. Сучасні 
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педагогічні програмні засоби дають можливість втілювати в практику 

індивідуалізацію професійного навчання. Використання на заняттях з «Історії 

та культури України» технології мультимедіа, дистанційного курсу, сприяє 

підвищенню якості професійної підготовки за рахунок поєднання всіх 

можливих впливів на студентів одночасно графіки, тексту, звуку і зображення. 

Для підвищення ефективності навчання конкурентоспроможних фахівців в 

умовах інформаційного суспільства, формування професійних компетенцій у 

майбутніх фахівців, актуальним нині стає використання при вивченні «Історії 

та культури України» електронного підручника, який доповнює традиційні 

форми навчання. 

Отже, сучасна вища професійна освіта повинна забезпечувати виконання 

низки завдань, зокрема, економічний успіх країни, сталий розвиток суспільства. 

Ці завдання можливо реалізувати через таку підготовку майбутніх фахівців, яка 

відповідає запитам сучасного ринку праці. Основна увага у вищих навчальних 

закладах повинна приділятись розвитку особистості студента, його 

комунікативній підготовленості, формуванню професійних компетенцій, 

здатності здобувати і розвивати знання, мислити і працювати по-новому.  

 

ЕКСПОЗИЦІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ  

(ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ) ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРОШЕНКО – УНІКАЛЬНИЙ 

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ 

 

А. М. Тимошенко 

завідуюча відділом науково-масової та виставкової роботи 

Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, 

Україна, м. Полтава 

 

Музей виступає, як первинна лабораторія у підготовці майбутніх 

експертів до оцінки творів мистецтва. Оцінка творів мистецтва та антикваріату 

буде не повною без встановлення автентичності оцінюваного твору, тому, перш 

ніж приступити до оцінки, проводиться комплексна експертиза творів 

мистецтва та антикваріату. Полтавський художній музей (галерея мистецтв) 

імені Миколи Ярошенка (далі по тексту – ПХМ ГМ ім. М. Ярошенка) має 

фахівців, які надають такі експертні висновки. Насамперед, відбувається 

візуальний огляд і обробка наданої замовником інформації про твір мистецтва 

та/або антикваріат, класифікаційне визначення об’єкта експертизи, його 

ідентифікація та атрибуція. В результаті чого відбувається складання 

експертного висновку для перетину кордону або іншої необхідності. 

Серед експертів-мистецтвознавців прийнято розрізняти атрибуцію та 

експертизу. У першому випадку мова йде про мистецтвознавчу експертизу з 

метою вивчення предмета і визначення його індивідуальних та класифікаційних 

особливостей, на підставі яких він займає своє місце в музейних колекціях, 
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отримує свій художній чи історичний статус.  

Мистецтвознавча експертиза проводиться з метою встановлення 

наявності або відсутності можливості віднесення твору до спадщини того чи 

іншого автора, визначення ступені збереження предмету, наявності або 

відсутності реставраційних робіт, визначення приналежності до певного 

періоду часу. Також мистецтвознавча експертиза відповідає на запитання: чи 

має досліджуваний предмет культурну, історичну, наукову, художню, 

археологічну або іншу цінність. За експертизою ікон звертаються досить часто. 

Ікони певного регіону мають характерні особливості. Ті, що належать до 

Полтавського регіону не виключення.  

У 2019 році світова спільнота відзначає ювілей від дня смерті 

Леонардо да Вінчі. Його вплив на живопис надзвичайно революційний і 

прослідковується на творах експозиції ПХМ ГМ ім. М. Ярошенко. Об’єктом 

дослідження обрана ікона Богоматір Нев’янучий цвіт, датована серединою 

ХVІІІ століття, де на зерцалі присутня його тема гірського пейзажу. Богоматір 

поєднує у своїй іконографії частини характерні для українського барокового 

європейського малярства і фрагмент з флорентійським пейзажем, який завдяки 

Леонардо да Вінчі широко відомий. Саме цей компонент гірського пейзажу, 

виконаний у техніці мініатюри, можливо, з використанням нових тоді 

технологій – демонструє альпійський ландшафт, притаманний роботам 

Леонардо, несе глибокий символізм і має паралелі зі Старим Завітом. 

Композиція типова для даного регіону і характерна для часу створення. 

Але унікальність за своїм художнім задумом та майстерністю виконання 

рідкісна. Ікона налічує три яруси. На орнаментальному рельєфному золотому 

тлі, який називають «праздниковий», що символізує небесний рай – зображена 

Богоматір. Стилістичні особливості, матеріал, композиція, манера виконання, 

декор, колір – все це демонструє високу художню майстерність майстра 

іконописця. 

Місцеві іконописні традиції це поняття досить відносне, оскільки майже 

однакові або досить близькі щодо образних і формально-стильових 

(орнаментальності, фактора імітаційності) чинників. У першому томі 

«Енциклопедії мистецтва Полтавщини» Віталія Ханка, 2014 року, 

підкреслюється високий мистецький рівень церковного й світського малярства. 

Про що свідчать образи, портрети і народні картини, що мали повсюдне 

поширення. Їх малювали Герасим Німий, Венедикт, І. Максимович, Йосип 

Іванович, З. Голубовський, В. Реклінський, Ф. Павловський, Г. Стеценко, 

Самуїл, Я. Дзига, П. Петраш, П. Ціховський, Д. Левицький і Боровиковський. 

Напевно, що серед названих імен і автор даної ікони. Іконописці вирізнялися 

своєрідним малярським баченням образу Божої Матері. Даний образ 

принадний, виразний тип молодої матері у червоному мафорії, гаптованому 

золотом, та синій туніці, на манжеті і під шиєю гаптованою золотою каймою. 

Лівою рукою вона тримає Ісуса, фронтально розвернутого до нас. Правою – 
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простягає йому Нев’янучій цвіт. Ісус у лівій руці тримає зерцало з мініатюрним 

зображенням пейзажу подібному тому, що малювали європейські флорентійські 

майстри. Цехові іконописці, що були професіоналами у своїй справі, вносили 

не усвідомлюючи цього, нові тенденції, з власними критеріями краси і 

образного багатства, зі своїм сприйняттям християнських переказів та нюансів 

віри, художнім явищем і релігійним фактом, якого немає ніде крім України.  

Питання, які постають перед експертами-мистецтвознавцями 

(культурологами), досить сильно розрізняються в залежності від характеру 

досліджуваних об’єктів.  

Експерт-мистецтвознавець визначає: авторство, датує матеріал, місце 

виготовлення, описує дефекти збереження, фізичний стан предмета мистецтва, 

вирішує питання про ступінь унікальності матеріалів, визначає їх наукову 

значущість. Експерт-мистецтвознавець підкреслить, що ікона Богоматір 

Нев’янучий цвіт, датована серединою ХVІІІ століття, представляє історико-

культурну цінність. Має не тільки сакральне, а і художнє призначення, і 

належить до предметів мистецтва. Даний твір є оригіналом і унікальним, з 

гарним станом збереження. 
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економіки і торгівлі», Україна, м. Полтава; 

3. Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», 

Україна, м. Дніпро; 

4. Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Вінниця; 

5. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця;  

6. Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Луцьк; 
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7. Гомельський філіал Закладу освіти Федерації профспілок Білорусі 

«Міжнародний університет «МІТСВ», Республіка Білорусь, м. Гомель; 

8. Громадська організація «Науково-дослідний центр «Незалежна 

експертиза», Україна, м. Полтава; 

9. Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав 

споживачів», Україна, м. Київ; 

10. Державне підприємство «Луганський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Україна, 

м. Лисичанськ; 

11. Державний заклад «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ; 

12. Економічний університет – Варна, Республіка Болгарія, м. Варна; 

13. Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Житомир; 

14. Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Ужгород; 

15. Заклад освіти «Білоруський державний аграрний технічний 

університет», Республіка Білорусь, м. Мінськ; 

16. Заклад освіти «Білоруський державний університет інформатики і 

радіоелектроніки», Республіка Білорусь, м. Мінськ; 

17. Заклад освіти «Білоруський торгово-економічний університет 

споживчої кооперації», Республіка Білорусь, м. Гомель; 

18. Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Запоріжжя; 

19. Інститут шкіряної промисловості, Республіка Польща, м. Лодзь; 

20. Ірландський національний університет, Мейнот, м. Кілдаре, 

Республіка Ірландія; 

21. Київський національний торговельно-економічний університет, 

Україна, м. Київ; 

22. Київський національний університет будівництва і архітектури, 

Україна, м. Київ; 

23. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Україна, м. Київ; 

24. Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, 

м. Київ; 

25. Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Кропивницький; 

26. Луцький національний технічний університет, Україна, м. Луцьк; 

27. Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Львів; 

28. Львівський інститут економіки і туризму, Україна, м. Львів; 
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29. Львівський торговельно-економічний університет, Україна, м. Львів; 

30. Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Миколаїв; 

31. Мукачівський торговельно-економічний коледж Центральної спілки 

споживчих товариств України, Україна, м. Мукачево; 

32. Національна академія Національної гвардії України, Україна, 

м. Харків; 

33. Національний університет «Львівська Політехніка», Україна, 

м. Львів; 

34. Одеська національна академія харчових технологій, Україна, 

м. Одеса; 

35. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України, Україна, м. Одеса; 

36. Падуанський університет, Італійська Республіка, м. Падуя; 

37. Південно-казахстанський державний університет імені М. Ауезова, 

Республіка Казахстан, м. Шимкент; 

38. Полтавська обласна громадська організація «Полтавський 

регіональний центр захисту прав споживачів», Україна, м. Полтава; 

39. Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава; 

40. Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи 

Ярошенка, Україна, м. Полтава; 

41. Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Суми; 

42. Таджикський державний університет комерції, Республіка 

Таджикистан, м. Душанбе; 

43. Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Тернопіль; 

44. Університет державної фіскальної служби України, Україна 

м. Ірпінь; 

45. Університет митної справи та фінансів, Україна, м. Дніпро; 

46. Федерація готельєрів Туреччини, Республіка Туреччина, м. Анталія; 

47. Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна, 

м. Харків; 

48. Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Харків; 

49. Центр якості товарів та захисту споживачів Економічного 

університету – Варна, Республіка Болгарія, м. Варна; 

50. Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м Черкаси; 

51. Чернігівський національний технологічний університет, Україна, 

м. Чернігів. 
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Країни учасники  

І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання експертної та оціночної діяльності»: 

 

1. Італійська Республіка; 

2. Канада; 

3. Республіка Білорусь; 

4. Республіка Болгарія; 

5. Республіка Ірландія; 

6. Республіка Казахстан; 

7. Республіка Польща; 

8. Республіка Таджикистан; 

9. Республіка Туреччина;  

10. Україна. 

 

Конференція працювала за такими тематичними напрямами: 

 

1. Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності. 

2. Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та 

практика.  

3. Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та 

послуг. 

4. Порівняльне тестування товарів і послуг. 

5. Експертні дослідження товарів та послуг. 

6. Формування професійних компетентностей при підготовці 

товарознавців-експертів та оцінювачів. 

 

Електронний варіант збірника матеріалів конференції розміщений на 

web-сторінці репозиторію за адресою: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/ 
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