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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 1 

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНОЇ ТА ОЦІНОЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ТАМОЖЕННЫЕ РЕФОРМЫ БЕЗ ГРАНИЦ ИЛИ ТАМОЖЕННАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ 

 

Э. М. Амрахлы  

эксперт по регистрации недвижимости 

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики 

Азербайджанской Республики,  

Азербайджанская Республика, г. Баку 

 

Аннотация. В публикации представлен анализ состояния внешнеэкономической 

деятельности Республики Азербайджан, основных направлений реформирования 

таможенной системы в новых условиях мировой экономики, ориентированной на глобальное 

внедрение современных IT-технологий, а также внедрения новых концепций, в частности, с 

использованием принципа «Единого окна», систем «Зеленого коридора», «Умной границы», 

«Умных контрактов», технологии блокчейн как основы таможенного регулирования. 

Ключевые слова: импорт, экспорт, таможенные органы, принципы, системы, IT-

технологии, блокчейн. 

Abstract. The publication presents an analysis of the state of foreign economic activity of the 

Republic of Azerbaijan, the main directions of reforming the customs system of Azerbaijan in the 

new conditions of the world economy, focused on the global introduction of modern IT 

technologies such as the introduction of new concepts, in particular, the use of the principle of 

"Single Window", systems "Green Corridor", "Smart border", "Smart contracts", blockchain 

technologies as the basis of customs regulation. 

Key words: import, export, customs authorities, principles, systems, IT technologies, 

blockchain. 

Азербайджанская Республика – единственная страна на Южном Кавказе, которая не 

испытывает дефицита внешней торговли. В 2020 году внешнеторговый оборот составил 

1,727 млрд долларов. Импорт товаров во внешней экономике занимает большую часть. В 

2020 году импорт составил 1,038 млрд долларов, а экспорт 688 млн долларов. В Республику 

ввозят почти в половину больше товаров, чем отправляют за рубеж. Рост импорта 

обусловлен закупками физического золота Государственным нефтяным фондом АР. Резкий 

рост импорта обусловлен закупкой оборудования для новых государственных предприятий. 

По большей части страна закупала электрические аппараты и запчасти к ним на 151,1 млн 

долларов. Весомая доля импорта приходится на приобретение транспортных средств и 

запчастей к ним – 103,5 млн долларов. Импорт продовольственных товаров составил 99,2 

млн долларов. Основной товар экспорта АР – нефть. Азербайджан занимает 75 место в 

списке экспортёров черного золота. Экспорт нефти составил 874,8 млн долларов. Экспорт 

природного газа – 22,7 млн долларов, экспорт овощей и фруктов в другие страны – 34,8 млн 

долларов. Основной торговый партнер АР – Италия. Товарооборот с этой страной составил 

297,8 млн долларов. Другие крупные партнёры Республики: Российская Федерация – 163,9 

млн долларов; Израиль – 138,8 млн долларов; Турецкая Республика – 124,3 млн долларов. 

Азербайджан не входит в Таможенный Союз. Власти Республики уверяют, что у 

страны нет намерения становиться членом ЕАЭС из-за возможного уменьшения торгового 
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сальдо государства. Страны-участники Торгового Союза не очень нуждаются в товарах и 

услугах Азербайджана из-за насыщенности аналогичной продукцией их же рынков. Вторая 

причина – это низкая стоимость реализации предлагаемых товаров и услуг Азербайджаном в 

странах Торгового Союза. Правительство не намерено вступать в союз, а будет налаживать и 

улучшать двусторонние торговые соглашения со странами СНГ. Некоторые специалисты 

считают, что Азербайджан не вступает в Таможенный Союз не из-за отсутствия прибыли, а 

по национальным причинам. Всё дело в том, что в ЕАЭС входит Армения, а у Азербайджана 

с этой страной очень натянутые отношения, возникшие из-за конфликта вокруг Нагорного 

Карабаха. 

В настоящее время Азербайджан сталкивается с новыми вызовами современной 

экономической среды. И по мере изменения контуров мировой экономики таможенные 

органы также должны соответствовать новым условиям ее развития, ориентированной на 

глобальное внедрение современных IT-технологий в большинство сфер хозяйствования. 

Стратегической целью таможенной службы Азербайджана является создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в азербайджанскую экономику и максимальное 

содействие внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования. Как считал общенациональный лидер Гейдар Алиев, 

одним из основных направлений защиты и дальнейшего укрепления экономической 

безопасности государства является создание современной таможенной службы. Именно его 

дальновидная политика, ценные указания по формированию таможенной системы и 

экономическая политика, направленная на модернизацию этой структуры, сделали 

возможным формирование в Азербайджане таможенной службы, соответствующей мировым 

стандартам. Ныне азербайджанская таможня, обладая совершенной правовой базой и 

развитой инфраструктурой, осуществляет фискальную политику, защищая экономические 

интересы и безопасность страны на суше, в море и в воздушном пространстве, успешно 

борется с такой разновидностью преступлений как контрабанда. В современный период 

развития страны, под руководством достойного продолжателя политического курса Гейдара 

Алиева – Президента Азербайджана Ильхама Алиева – стали приоритетными такие 

направления государственной политики, как обеспечение длительного и устойчивого 

социально-экономического развития страны, интенсивное использование информационных и 

коммуникационных технологий с целью перехода на современные принципы 

государственного управления, а также осуществление проектов на основе тезиса «Превратим 

«чёрное» золото в золото интеллектуальное». В этом направлении уже сделано немало и 

работа эта успешно продолжается. Из года в год, добиваясь всё новых успехов, 

Государственный таможенный комитет и его местные органы за минувший период 

выполнили большую работу по совершенствованию таможенного контроля по импортно-

экспортным операциям, таможенно-тарифному регулированию внешнеэкономической 

деятельности и финансово-налоговому механизму в таможенных органах. Также необходимо 

отметить – принятие нового Таможенного кодекса Азербайджана, а также укрепление 

нормативно-правовой базы по таможенно-налоговому законодательству, усиление борьбы с 

фактами контрабанды и нарушений таможенных правил, расширение международного 

таможенного сотрудничества, развитие материально-технической базы таможенных органов, 

качественное улучшение кадрового состава и росту профессионального уровня сотрудников. 

Одновременно, придавая особое значение внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в практику работы, Азербайджанская таможенная служба осуществила коренные 

реформы в этой сфере. 

Сегодня таможенная система Азербайджана опережает аналогичные службы многих 

стран региона по уровню своего развития. И это подтверждают международные 

организации, в числе которых Всемирная таможенная организация. В особенности, это 
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касается применения информационных технологий и внедрения новых концепций, в 

частности, с использованием принципа «единого окна», системы «Зеленого коридора». 

Причем проект «Зеленый коридор» не только сам по себе первый в мире, но и один из самых 

современных. И страна уже заработала от этого первые дивиденды в виде 8-миллиардного 

товарооборота, поскольку в течение года, т.е. с момента ее применения, к данной системе 

уже подключились порядка 530 участников внешнеэкономической деятельности. 

Другим направлением, где Азербайджан может поделиться своим опытом, является 

система управления рисками. Выбор Азербайджана для открытия регионального 

Европейского центра ВТО было неслучайным, и можно с уверенностью сказать, что является 

также результатом активной деятельности Таможенного комитета Азербайджана на 

международной арене. 

А таможенной службе Азербайджана есть что продемонстрировать и чему поучиться 

у нее. Понятно, что автоматизация работы таможни является не самоцелью, а важнейшим 

компонентом таможенной реформы, цель которой заключается в модернизации таможенных 

служб и в приведении нормативно-правовой основы и процедур в соответствие с 

международными стандартами и передовой практикой. 

Как известно, для проведения таможенной реформы требуется заручиться 

поддержкой не только государственного сектора, но и частных субъектов, которые могут 

противодействовать подобным реформам. Именно поэтому таможенные органы проводят 

регулярные встречи с предпринимателями, целью которых является как ознакомление их с 

внедряемыми новшествами, так и обсуждение злободневных проблем и путей их решения. В 

конечном итоге, озвученные предложения принимаются во внимание при проведении 

реформ, внесении изменений в нормативно-правовые акты. Именно благодаря такому 

государственно-частному партнерству, электронные услуги, предлагаемые Госкомтаможней, 

являются одними из наиболее широко используемых, востребованных в стране. На 

сегодняшний день процессы таможенного надзора и таможенного оформления полностью 

автоматизированы, а такие имеющие особое социальное значение услуги, как подача 

таможенных деклараций, осуществление таможенных платежей, отслеживание обращений в 

таможенные органы, основаны на безбумажных технологиях. Но на этом не завершается 

процесс автоматизации таможенных услуг. В планах ввести в таможенную систему ряд 

новых электронных услуг. Среди них личный кабинет участника внешней торговли; 

создание электронной услуги по таможенному учету и балансу, благодаря чему 

предприниматели смогут получать отчеты обо всех сделанных ими платежах; выдача 

руководителем участника внешней торговли своему сотруднику полномочий на 

использование подписи для получения им статданных касательно таможенных операций; 

онлайн-канцелярия, позволяющая пользователям посылать онлайн-обращения (предложения, 

жалобы и т. д.) в таможенные органы; возможность для физических лиц узнать, наложены ли 

таможенными органами ограничения на пересечение ими границы (специальный список 

İAMAS). 

Реформы будут продолжены на основе новой концепции внедрения цифровых 

таможенных услуг, основной целью которой является полное упразднение отношений 

«таможня-предприниматель», организация таможенного дела по принципу дистанционного 

обслуживания за счет создания виртуальных таможенных офисов. Предполагается, что 

внедрение этой концепции завершит второй этап реформ в таможенной сфере. 

Автоматизация услуг наряду с сокращением затраты времени на таможенно-пропускных 

пунктах, также помогает таможенным органам выявлять случаи сокрытия выплат и тем 

самым, способствуя росту отчислений в госбюджет. Только в прошлом году в результате 

предотвращения попыток занижения стоимости товаров в размере около 900 млн долларов, в 

казну было обеспечено перечисление дополнительно свыше 300 млн манатов. В целом же, в 
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2019 году с внесением в систему азербайджанской таможни данных из других стран, стран-

экспортеров сократилась тенденция занижения предпринимателями цен. Проводимые 

мероприятия способствуют также наращиванию торговых операций и соответственно 

внешнеторговых партнеров Азербайджана. Подтверждением тому являются статданные ГТК. 

В 2019 году число стран, осуществляющих с Азербайджаном торговые операции, 

увеличилось до 195, практически на 10 единиц, а количество участников 

внешнеэкономической деятельности – до 44 554 против 14 055 в 2016 году. При этом число 

физических лиц среди участников внешней торговли увеличилось за три года с 8 620 до 35 

666, а юридических лиц – с 5 435 до 8 888. 

Создание современных систем международных логистических центров и хабов по 

основным международным транспортным коридорам Евразии: «Север – Юг», «Восток – 

Запад», Транскаспийский международный транспортный маршрут удвоило транзитный 

потенциал Азербайджана за последние два года. В связи с нарастающей плотностью есть 

необходимость в обновлении инфраструктуры таможенно-пропускных пунктов, которые 

нуждаются в ремонте и оснащении новым оборудованием. К тому же проект 

Экономического пояса Шёлкового пути должен обеспечить приток инвестиций в 

транспортную инфраструктуру стран, а ее модернизация расширит взаимную торговлю 

между государствами, повысит их инвестиционную привлекательность. И в долгосрочной 

перспективе приведет к ускорению роста других отраслей экономики. Исходя из этого, 

можно полагать, что в ближайшие годы внимание таможенной и пограничной служб 

Азербайджана будет сконцентрировано на усовершенствовании деятельности пунктов 

таможенно- пограничного контроля. 

Данный проект включает в себя три вида услуг: электронная очередь, ускоренный 

переход и чиповые услуги. Система электронной очереди в свою очередь позволит создать 

«Умную границу», что обеспечит быстрое пересечение границы пассажирами. Для этого на 

сухопутных границах имеется вся необходимая инфраструктура, и сейчас ведутся работы по 

ее усовершенствованию. Если сейчас автомобиль пересекает границу за 4-5 минут, с 

помощью электронной системы никаких задержек на границе не будет. Предварительно 

будет выдан номер через мобильный телефон или компьютер с сайта Госкомтаможни. Для 

удобства граждан также очень важно перевести все таможенные посты на круглосуточный 

режим работы. Вне этого режима все еще продолжают работать посты «Ширванлы» и 

«Зухул», находящиеся в подчинении Северного территориального главного таможенного 

управления, «Горадиз» в подчинении Южного территориального главного таможенного 

управления, «Муганлы» и «Садыхлы» Западного территориального главного таможенного 

управления. Сегодня зарубежный опыт и отечественная практика демонстрируют 

необходимость применения более эффективных технологий, обеспечивающих как защиту 

национальных интересов, так и содействие международной торговле. Это обусловливает 

исследование технологии блокчейн как основы таможенного регулирования и оценку 

возможностей по ее применению. Новые технологии могут серьезно повлиять на 

международную торговлю по ряду причин: во-первых, многие компании начинают 

принимать платежи в биткойне (и других виртуальных валютах) по всему миру; во-вторых, 

технологии блокчейн могут обеспечить значительную экономию средств, в-третьих, 

возможное применение блокчейна в различных сферах будет расширяться, в-четвертых, 

вместо бумажных контрактов некоторые компании начали использовать "умные контракты". 

Опыт применения блокчейна в США известен благодаря использованию технологии для 

контроля перемещения мясной продукции. Например, в штате Арканзас (США) фермеры 

используют технологию распределенных реестров для отслеживания поставок домашней 

птицы. Конечный потребитель может проверить качество продукции за счет QR-кода. Такой 

подход планируется использовать и в других сферах. Государственный таможенный комитет 
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также считает очень важным использование технологий блокчейн в импортно-экспортных 

операциях. В связи с чем в прошлом году ГТК присоединился к блокчейн-платформе 

TradeLens, разработанной совместно компаниями Maersk и IBM. Госкомтаможни, используя 

TradeLens, сможет получать более раннюю и подробную информацию о содержимом 

контейнеров, движущихся по экосистеме TradeLens, и сторонах, участвующих в этом 

процессе. Это первое подобное соглашение, подписанное в Азербайджане в сфере внедрения 

технологий блокчейн. Таким образом, блокчейн способен упростить таможенное 

оформление компаний и снизить логистические затраты, сократить количество таможенной 

документации, которая сопровождает транспортировку товаров, а также позволит их 

поставщикам и получателям отслеживать все процессы в режиме реального времени. 

Перечень перспектив можно продолжить: возможности автоматического выпуска 

деклараций на товары, возможности по комплексному анализу цепочки поставки для 

совершенствования системы управления рисками, передача информации о цепи поставок 

участника ВЭД в таможенную службу любому другому контролирующему органу через 

блокчейн, например в целях налогового контроля, программирование системы 

прослеживаемости товаров по аналогии с технологией «умных контрактов», возможности 

блокчейна в сфере таможенных платежей. Технология блокчейн в настоящее время является 

перспективной, хотя каждая страна должна прежде оценить экономическую 

целесообразность внедрения этой технологии, ее адаптивности, надежности и 

защищенности. 

Таким образом азербайджанская таможня, как одна из наиболее лояльных к 

внедрению современных технологий и мировых тенденций в своей работе, и впредь будет 

совершенствовать свою деятельность именно в рамках этих принципов, выполняя поручения 

главы государства и служа интересам общеэкономического развития страны.  
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Анотація. Висвітлені окремі проблеми, що виникають при проведенні судових 

товарознавчих експертиз під час визначення ринкової вартості певних груп товарів, з метою 
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The article aims to develop a unified approach in determining the cost of these groups of goods in 

specialized institutions of the Ministry of Justice of Ukraine and the Expert Service of the Ministry 

of Internal Affairs. 

Keywords: objects of commodity examination, construction goods, quality, cost, public 

procurement, ProZorro system. 
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З огляду на практичний досвід експертів-товарознавців, є декілька загальних проблем, 

що виникають практично в кожному науково-дослідному експертно-криміналістичному 

центрі Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, та, напевно, в інших 

спеціалізованих установах Міністерства юстиції України при проведенні товарознавчих 

експертиз під час визначення вартості певних груп товарів, а саме: 

а) визначення вартості будівельних товарів, які вже є змонтованими на об’єкті 

будівництва; 

б) визначення вартості товарів, які були закуплені юридичними особами відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

Розглянемо докладніше кожну із вказаних проблем. 

1. Будівельні товари відносяться до числа об’єктів товарознавчої експертизи. 

Визначення їх ринкової вартості відноситься до завдань товарознавчої експертизи, але 

досить часто дослідження має ретроспективний характер (потрібно визначити ринкову 

вартість на дати в минулому). 

Нерідко на вирішення товарознавчої експертизи ставиться питання щодо 

відповідності якості будівельних товарів вимогам відповідних стандартів. Але в рамках 

тільки товарознавчої експертизи можна відповісти лише на питання «Чи відповідає якість 

виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними 

показниками?».  

Доволі часто на вирішення товарознавчої експертизи ставиться питання щодо 

визначення вартості будівельних товарів, які на дату проведення експертизи вже є 

змонтованими на об’єкті будівництва (тобто, є складовою частиною будівлі або споруди, як-

то: віконні блоки, змонтовані на об’єкті; тротуарна плитка, укладена на об’єкті тощо).  На 

вирішення судової товарознавчої експертизи може ставитися питання відносно встановлення 

ринкової вартості товарів будівельної групи, у тому числі таких, що були до дати скоєння 

кримінального правопорушення у складі будівлі чи споруди. Але такі об’єкти дослідження в 

межах товарознавчого дослідження можуть розглядатися лише у випадку, якщо їх можна 

розглядати як товар, який може оцінюватись виходячи з рівня цін вторинного ринку 

подібних об’єктів (які можуть розглядатися як товари, отримані після розбирання чи 

демонтажу). У такому випадку порівняння може проводитися виходячи з рівня цін 

вторинного ринку подібних об’єктів. Однак, якщо ці товари знаходяться в експлуатації за 

цільовим призначенням у складі будівлі чи споруди, то вони стають об’єктами будівельно-

технічної експертизи. Відповідно, віконні блоки, змонтовані на об’єкті, або тротуарна 

плитка, яка є укладеною на об’єкті, які на дату проведення дослідження перебувають у 

експлуатації, не відносяться до числа об’єктів товарознавчої експертизи. Виходячи з 

вищевикладеного, експерту доцільно було б вказувати про цей факт в дослідницькій частині 

висновку, зазначивши при цьому, що ним буде визначена ринкова вартість тільки подібної 

нової плитки або подібних нових віконних блоків, а вартість досліджуваних будівельних 

товарів ним не визначалась. 

Інколи на вирішення товарознавчої експертизи ставиться питання щодо визначення 

суми завищення вартості будівельних товарів, які на дату проведення експертизи вже є 

змонтованими на об’єкті будівництва. Наприклад: «Яка рiзниця мiж ринковою вартiстю 

встановлених віконних блоків на об’єкті … та ринковою вартiстю подібних віконних 

блоків?»  Питання, поставлене слідчим в такій редакції, взагалі є некоректним та не 

відноситься до завдань товарознавчої експертизи. 

Окрім того, експертом потрібно використовувати право експерта відповідно до 

процесуального законодавства на заявлення клопотання, а саме: заявляти клопотання про 

проведення візуального обстеження змонтованих будівельних товарів, із залученням 
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відповідного спеціаліста для правильної та повної ідентифікації об’єктів дослідження з 

метою визначення їх характеристик. 

А вже потім, після проведення візуального обстеження та ідентифікації об’єкту 

дослідження (із встановленням фактичних товарних характеристик об’єкта дослідження), 

експерту доцільно, посилаючись на ст. 20 Закону України «Про судову експертизу» [1], 

направити відповідні запити: 

а) підприємству, яке безпосередньо було постачальником, займається виготовленням 

та реалізацією подібних будівельних товарів; 

б) іншим підприємствам регіону, які займаються виготовленням та реалізацією 

подібних будівельних товарів; 

в) або іншим підприємствам-ділерам. 

У висновку експерта доцільно зазначати у відповіді на поставлене запитання, що ним 

була визначена ринкова вартість тільки подібних нових  будівельних товарів, а вартість 

досліджуваних будівельних товарів ним не визначалась (так як в даному випадку вони не є 

об’єктами товарознавчої експертизи). 

2. Товари, які були закуплені юридичними особами відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» [2]: згідно з договором про закупівлю, із використанням 

електронної системи закупівель (через авторизовані електронні майданчики, зокрема, у 

системі ProZorro) тощо. 

Закон України [2] визначає правові та економічні засади здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та 

об’єднаних територіальних громад, з метою забезпечення ефективного та прозорого 

здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, 

запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції. 

Слід зазначити, що, виходячи з вимог Закону України [2]:  

а) публічні закупівлі проводяться через авторизовані електронні майданчики 

(зазвичай, проходять у системі ProZorro); 

б) у електронному аукціоні можуть брати участь тільки учасники, що зареєстровані на 

одному з акредитованих електронних майданчиків, всі інші користувачі системи мають 

можливість online спостерігати за ходом аукціону. 

в) етапи закупівлі наступні: оприлюднення оголошення – період подання пропозицій - 

аукціон - розгляд пропозицій - укладання договору.  

Тобто, вартість, за якою закупляються товари під час публічних закупівель через 

авторизовані електронні майданчики, зокрема, і у системі ProZorro, виходячи з умов їх 

придбання (які передбачають, зокрема, придбання товару на тендерних умовах через 

авторизовані електронні майданчики тільки у зареєстрованих учасників процедури 

електронних закупівель і тільки по їх цінах) не відповідає дефініції ринкової вартості 

відповідно до національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 

прав» [3]. 

Відповідно до п. 3 національного стандарту [3]: «Ринкова вартість – вартість, за яку 

можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, 

укладеною між покупцем і продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, 

що кожна із сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу». 

Це визначення має на увазі, що: 

а) продавець і покупець діють на підставі типової мотивації; 

б) обидві сторони  добре  інформовані  і  мають  консультантів визначеного рівня; 

в) кожна зі  сторін діє для досягнення  своїх найкращих інтересів; 

г) майно знаходилося на ринку достатню кількість часу; 
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д) платіж здійснюється в загальноприйнятих засобах платежу – грошовій сумі, в 

еквіваленті, або у виді чітко визначених фінансових умов; 

е) ціна продажу відображує тільки звичайні розуміння, і на неї не зробили впливу які-

небудь особливі умови фінансування або знижки з ціни продажу, надані будь-якою особою, 

пов’язаною з угодою; 

ж)  у вартість майна не входить вартість витрат на переоформлення прав на об’єкт, не 

входить вартість демонтажу (якщо необхідно) і перевезення майна, тобто покупець сплачує 

витрати, пов’язані з наступною експлуатацією майна. 

Таким чином, виходячи з дефініції «ринкова вартість», вартість (ціна) за якою 

придбаваються товари під час публічних закупівель через авторизовані електронні 

майданчики, не відповідає визначенню ринкової вартості в звичайному розумінні, а скоріше, 

відповідає визначенню «спеціальна вартість». 

Відповідно до п. 3 національного стандарту [3]: «Спеціальна вартість – сума ринкової 

вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої 

заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об’єкті оцінки». 
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Анотація. Розглянуто особливості закону «Про захист прав споживачів», в якому  

встановлено основні права та обов’язки споживачів та виробників і продавців товарів, 

виконавців робіт і надавачів послуг, визначено правовий механізм їх захисту, а також 

правові засади діяльності органів державної виконавчої влади у сфері захисту прав 

споживачів, на які покладено державний контроль за додержанням законодавства про захист 

прав споживачів, забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів. 

Ключові слова: законодавство про захист прав споживачів; держава; споживач; 

продукція; безпека; суб’єкти господарювання; гарантійний строк; технічний регламент; 

державний ринковий нагляд.  
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Abstract. The peculiarities of the Law "On Consumer Protection" are considered, which 

establishes the basic rights and responsibilities of consumers and producers and sellers of goods, 

contractors and service providers, defines the legal mechanism of their protection, as well as the 

legal basis of state executive authorities in the field of protection. Right consumers, who are 

entrusted with the state control over the observance of the legislation on consumer protection, 

ensuring the implementation of the state policy on consumer protection. 

Key words: legislation on consumer protection; state; consumer; product; security; business 

entities; warranty period; technical regulations; state market surveillance. 

Відносини між споживачами товарів, робіт та послуг та виробниками і продавцями 

товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг регулюються спеціальним Законом України 

«Про захист прав споживачів» (далі – Закон). За період його чинності  неодноразово 

переглядався, останній перегляд відбувся у період 2012-2021 рр. Держава забезпечує 

споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і 

кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та 

використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання 

продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, 

достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності. 

Основним законом, який регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових 

продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і 

продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, 

встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації 

державної політики у сфері захисту прав споживачів є Закон України «Про захист прав 

споживачів» [1]. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров'я і майна 

споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються також іншими 

нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами. 

Згідно ст. 6 Закону продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати 

споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. 

Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, 

в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого 

нормативно-правовими актами чи договором (ст. 7 Закону). Гарантійний строк – строк, 

протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе 

зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку 

з введенням її в обіг. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не 

встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні 

вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об'єкта будівництва – 

не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві. Суб’єкт господарювання може 

надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові 

товари (паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару) в електронному 

вигляді на офіційному веб-сайті виробника. У разі надання гарантійних зобов’язань в 

електронному вигляді виробник має забезпечити можливість реєстрації придбаного товару 

на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку. На прохання споживача 

реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника та 

оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюються продавцем під 

час продажу таких товарів. 

На вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на 

технічно складні побутові товари (паспорт або будь-який інший документ, що додається до 

товару) в паперовому вигляді. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або 

гарантійної заміни технічно складних побутових товарів визначається Кабінетом Міністрів 

України. Відповідно до статті 8 Закону у разі виявлення протягом встановленого 
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гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені 

законодавством, має право вимагати: 

а) пропорційного зменшення ціни; 

б) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

в) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 

виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, 

підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що 

встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має 

право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 

а) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 

б) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у 

продавця (виробника), товар. 

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання 

товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, 

виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і 

при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: 

а) він взагалі не може бути усунутий; 

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; 

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором; 

Вимоги споживача, встановлені частиною першою ст. 8, пред’являються на вибір 

споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що 

задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. 

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї 

статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї 

статті. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані інформувати 

споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і 

третьою цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із 

статтями 15 і 23 Закону. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги 

споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар 

неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. У разі коли під час гарантійного 

строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, 

виробник) зобов’язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди 

організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця 

(виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли 

після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил 

використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не 

підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, 

підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, 

продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи у 

судовому порядку. 

Згідно частини 1 статті 15 Закону 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 знаку для товарів і послуг, за якими 

вони реалізуються; 
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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. 

Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я 

споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, 

продавець) зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і 

можливі наслідки її споживання (використання). Нормативно-правовими актами, в тому 

числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту 

інформації про продукцію. У разі якщо нормативно-правовими актами, у тому числі 

технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги до змісту інформації про певні 

види продукції, положення цієї частини застосовуються у частині, що не охоплюється 

такими спеціальними вимогами. Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із 

законодавством про мови. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться 

до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що 

додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній 

наочній формі), визначеним відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі 

технічними регламентами, або, прийнятим для окремих видів продукції або в окремих 

сферах обслуговування. Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона 

реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів 

дистанційного зв’язку. 

10 лютого 2016 року набув чинності Закон України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності» [2] (далі – Закон про технічні регламенти). Закон про технічні 

регламенти визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування 

технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також 

здійснення добровільної оцінки відповідності. Закон про технічні регламенти визначає 

технічний регламент як нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики 

продукції або пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, в тому числі відповідні 

процедурні положення, дотримання яких є обов’язковим. Оцінка відповідності – це процес 

доказу того, що певні вимоги, що стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи 

або органу, були виконані. Оцінка відповідності органу здійснюється шляхом акредитації 
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органів з оцінки відповідності. У Законі про технічні регламенти відповідно до вимог Угоди 

про технічні бар’єри в торгівлі (яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової 

організації торгівлі) консолідовані правові та організаційні засади розроблення, прийняття та 

застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Це дозволить більш 

якісно адаптувати національне законодавство до законодавства Євросоюзу. 

Для забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також 

забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам в Україні впроваджено державний 

ринковий нагляд. Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних 

(корегувальних) заходів щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за 

обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному 

обслуговуванні, становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає 

встановленим вимогам.  

Державну політику у галузі ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності 

та державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів реалізує 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужба). Зокрема, управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області [3] здійснює відповідні заходи: 

а) у сфері захисту прав споживачів: 

1) перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у 

сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів, а також правил 

торгівлі та надання послуг; 

2) проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за 

реалізовану продукцію; 

3) накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг стягнення за 

порушення законодавства про захист прав споживачів; 

4) передає матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального 

правопорушення, органам досудового розслідування; 

5) сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо 

захисту прав споживачів; 

6) сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням 

правових знань у сфері захисту прав споживачів; 

7) організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав; 

8) сприяє реалізації в Україні Керівних принципів для захисту інтересів 

споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 09 квітня 1985 року; 

9) висвітлює у засобах масової інформації результати роботи з контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів; 

б) у сфері державного ринкового нагляду: 

1) перевіряє характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх 

експертиза (випробування); 

2) вживає обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають обмеження або 

заборону надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу, відкликання продукції; 

3) проводить контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних 

(корегувальних) заходів; 

4) здійснює попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами 

ринкового нагляду небезпеку, що становить продукція. 

Підводячи підсумки зазначеного вище, можна визначити, що на сьогодні у 

вітчизняному законодавстві існує низка прогалин у сфері захисту споживачів. В нашій країні 

реформи проводяться дуже складно, однак ми рухаємося в правильному напрямку, прагнемо 

покращити життя громадян. З цією метою опрацьовується концепція, за якою передбачається 
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імплементація законодавчих актів Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів, 

зокрема директив, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. Створюються умови для ефективного досудового врегулювання споживчих спорів, 

відбувається сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки 

товарів, робіт і послуг на споживчому ринку. Створюються всі умови для захисту прав 

вразливих категорій споживачів, зокрема осіб із вадами розумового та фізичного розвитку 

тощо. 
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Анотація: Процедура акредитації випробувальних лабораторій у відповідності до 

вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 на сучасному етапі світової інтеграції та 

гармонізації законодавства різних країн є інструментом підтвердження компетентності та 

визнання результатів випробувань. Це полегшує економічну, наукову та торгівельну 

міжнародну співпрацю, дає можливість розвитку виробництва та підвищення 

конкурентоспроможності продукції, виробництва і торгівлі між різними країнами. Розвиток 

ринку консалтингових послуг у секторі підготовки до акредитації та у процесі роботи є 

ознакою зросту вимог до професіоналізму персоналу, рівня виконання випробувань, 

удосконаленні обладнання та прискорення процесів впровадження систем управляння якістю 

(СУЯ).   

Ключові слова: акредитація випробувальних лабораторій, впровадження системі 

управляння якістю (СУЯ), гармонізація міжнародного законодавства, консалтинг 

випробувальних лабораторій.   

Abstract: The procedure for accreditation of testing laboratories in accordance with the 

requirements of DSTU ISO/IEC 17025: 2017 at the present stage of global integration and 

harmonization of legislation of different countries is a tool for confirming competence and 

recognition of test results. This facilitates economic, scientific and trade international cooperation, 

enables the development of production and increase the competitiveness of products, production 

and trade between different countries. The development of the market of consulting services in the 

sector of preparation for accreditation and in the process of work is a sign of increasing 

requirements for professionalism of staff, the level of testing, improving equipment and accelerating 

the implementation of quality management systems (QMS). 



Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності 

 

 22 

Key words: accreditation of testing laboratories, implementation of a quality management 

system (QMS), harmonization of international legislation, consulting of testing laboratories. 

Точна, достовірна й об’єктивна оцінка якості продукції вкрай важлива для 

споживачів, моніторингу екологічного стану середовища та дає можливість ухвалювати 

обґрунтовані рішення при розробці, обігу та споживанні та застосуванні продукції різного 

призначення.  При розробці й виробництві продукції її випробування здійснюють 

розробники й виробники для оцінки рівня якості створюваних зразків і перевірки 

відповідності вимогам законодавства у відповідному секторі. Спочатку з появою, а потім й з 

удосконаленням законодавства ряду країн щодо вимог з безпеки продукції й охорони 

навколишнього середовища та поступовій гармонізації вимог у різних країнах між собою, 

випробування стали проводитися з обов'язковою участю представників державних органів. 

Така практика привела до створення національних систем випробувань із акредитацією 

випробувальних лабораторій. 

Акредитація (лат. accredo, «довіряти») – процедура офіційного підтвердження 

відповідності об’єкта встановленим вимогам і показникам (стандарту). Акредитація як захід, 

що формує довіру, визнана в харчової промисловості (виробництво та обіг), медичній сфері, 

виробництві та обігу органічної продукції, сільському господарстві й набуває в 

європейському просторі все більше значення. Акредитація є офіційним визнанням 

правочинності випробувальної лабораторії проводити конкретні випробування певних видів 

продукції на відповідність вимогам конкретних нормативних документів та дає можливість 

визнавати результати випробувань в інших країнах, які використовуються для оцінки якості 

такі ж самі системи випробувань. Впровадження в дію Закону України «Про акредитацію 

органів з оцінки відповідності» привело українську систему акредитації у відповідність до 

міжнародних та європейських правил і процедур у сфері оцінки відповідності. Цей Закон 

розмежував функції оцінки відповідності та акредитації. До створення Національного 

агентства з акредитації України (НААУ) функції акредитації виконував Державний комітет 

України з питань стандартизації, метрології та сертифікації.  Після створення НААУ у 2002 

році функції акредитації та підтвердження відповідності в Україні було розмежовано. 

Протягом своєї діяльності НААУ як національний орган України з акредитації 

здійснює не тільки акредитаційну діяльність всередині України, а й співпрацює з  органами 

та системами акредитації в інших країнах. НААУ є асоційованим членом Європейської 

кооперації з акредитації (ЕА) та підписантом Багатосторонньої Угоди з ЕА (ЕА MLA) через 

Двосторонню Угоду про визнання (ЕА BLA) за напрямками акредитації випробувальних та 

калібрувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції, органів з сертифікації систем 

менеджменту, органів з сертифікації персоналу та органів з інспектування. Також НААУ є 

повноправним членом Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та 

підписантом Угоди про взаємне визнання (ILAC MRA) за напрямками акредитації 

випробувальних та калібрувальних лабораторій і органів з інспектування. Таким чином, 

акредитація, що надається НААУ у вищенаведених сферах, є еквівалентною акредитації, що 

надається національними органами з акредитації – підписантами ILAC MRA у більш ніж 80 

країнах світу. У серпні 2017 року НААУ отримано статус підписанта Угоди IAF MLA у 

сферах «сертифікація продукції», «сертифікація персоналу» та «сертифікація систем 

менеджменту» (для підсфер «системи менеджменту якості» та «системи менеджменту 

навколишнього середовища»). Регулярний обмін досвідом між органами з акредитації, 

акредитованими випробувальними й вимірювальними лабораторіями, органами із 

сертифікації підкреслює дієвість заходів, що формують довіру до акредитації. Взаємне 

визнання результатів випробувань і сертифікації як спосіб усунення технічних бар’єрів у 

торгівлі багато в чому залежить від акредитації: авторитет і незалежність органа акредитації 

визначає довіру до діяльності організації із сертифікації та її результатів. 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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Загальний європейський внутрішній ринок відкриває для промисловості й торгівлі 

нові можливості, здійснення яких вимагає нової стратегії і єдиного образу дій та може 

існувати лише в тому випадку, якщо будуть перебудовані або усунуті технічні перешкоди в 

торгівлі. Цього можна досягти насамперед за допомогою заходів, що здійснюють контроль. 

Мета акредитації: 

а) підвищення професійної компетенції й поліпшення якості робіт випробувальних 

лабораторій, забезпечення конкурентоспроможності і визнання продукції й результатів 

випробувань на світовому ринку; 

б) забезпечення єдиної технічної політики в сфері оцінки відповідності; 

в) забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності; 

г) створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих 

органів на міжнародному рівні; 

д) усунення технічних бар'єрів у торгівлі. 

е) Закон трактує такі основні принципи діяльності з акредитації як: 

ж) забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх зацікавлених сторін; 

з) загальнодоступність і неупередженість проведення робіт з акредитації; 

и) прозорість діяльності по акредитації; 

к) професійної компетентності виконавців робіт; 

л) добровільності акредитації; 

м) дотримання суспільних інтересів; 

н) конфіденційності інформації, отриманої в процесі акредитації. 

Міжнародна практика діяльності по акредитації припускає можливість існування 

систем акредитації на основі приватних організацій, які підтримуються державою, або 

система акредитації може бути державним агентством, підпорядкованим міністерству або 

окремим підрозділам міністерства, однак їх взаємини повинні забезпечувати незалежність 

системи акредитації, особливо комерційну незалежність. 

Особливої уваги заслуговує аналіз процедури підготовки та труднощі при розробці та 

впровадженні системи управління якістю у випробувальних лабораторіях у відповідності до 

вимог стандарту, а також попередження та усунення ризиків невідповідності розробленої та 

впровадженої системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Фінальна 

стадія підготовчого процесу акредитації випробувальної лабораторії та її результат 

передбачає такі етапи: 

а) подача заявки на акредитацію в НААУ; 

б) експертиза представлених документів; 

в) затвердження наказу НААУ й формування комісії НААУ (органа з акредитації) на 

проведення робіт з акредитації; 

г) перевірка випробувальної лабораторії; 

д) ухвалення рішення щодо акредитації за результатами випробувальної лабораторії; 

е) оформлення, реєстрацію й видачу атестата акредитації; 

ж) висновок угоди з НААУ (органом з акредитації), яке визначає юридичні й 

фінансові обов’язки сторін діяльності випробувальної лабораторії в Системі. 

На етапі підготовки до акредитації потрібно розробити та впровадити в діяльність 

лабораторії систему управляння якістю – СУЯ, яка буде відповідати всім вимогам стандарту 

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Цей етап є найбільш важливим та одночасно важким для 

лабораторій. Чому? Тому що система управління якістю повинна відображати всі, абсолютно 

всі аспекти та конкретні дії лабораторії в повної відповідності до вимог стандарту та діючих 

нормативно-правових актів, які діють в країни. Ці вимоги постійно змінюються, 

удосконалюються за цим потрібно ретельно слідкувати та вчасно вносити зміни. Це 

неможливо без повного розуміння всіма учасниками процесу проведення випробувань та 
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організації роботи акредитаційних вимог. 

Що ж потрібно робити, щоб забезпечити впровадження зазначеної системи? 

Акредитація лабораторії – це амбітна, професійна мета, тому для успішної підготовки, 

впровадження та функціонування системи управляння якістю робіт необхідно вже на етапі 

постановки мети стати акредитованою лабораторією мати чіткий план підготовки та 

розуміти, що СУЯ повинна діяти згідно залізного правила: «Роби що написано та пиши що 

робиш». Для того, щоб мінімізувати та усунути ризики виникнення невідповідностей, 

неправильного розуміння вимог стандарту фахівцями та підготувати план і втілити його в 

життя гарною практикою є залучення консалтингових послуг фахівців з досвідом практичної 

роботи як в галузі випробувань, так і в галузи наглядової та контролюючої діяльності. 

Підготовка до процедури акредитації займає достатньо багато часу: від декількох місяців до 

2 років. За цей час потрібно навчити персонал розуміти теоретичні вимоги стандарту та 

втілювати в життя практичні дії для реалізації, придбати відповідне обладнання , підготувати 

приміщення, розробити документацію у відповідності до процесного підходу проведення 

випробувань. 

Як підтверджує практика, самостійно, на маючи відповідного досвіду та методичної 

підтримки, зробити це лабораторії досить важко. Багато положень документів, на 

відповідність яким акредитується заявник, потребують роз’яснень, усвідомлення та 

розуміння як саме поєднати положення стандарту та державні нормативні, технічні, 

законодавчі та інші вимоги.  

Особливі труднощі викликає опрацювання СУЯ в таких питаннях як забезпечення 

конфіденційності та неупередженості (розділи стандарту 4.1 та 4.2), робота з персоналом 

(розділ 6.2), обладнання (розділ 6.4), придбання ресурсів та послуг (розділ 6.6). Розробка 

документації системі менеджменту (управління) якістю (розділ 8) потребує особливої уваги 

тому, що повинен об’єднати всі елементи та стати основою механізму ефективної, якісної 

роботи. Залучення професійної, консалтингової допомоги дозволить: 

а) зекономити гроші, не витрачаючи їх марно не неефективні навчання СУЯ, 

придбання непотрібного обладнання; 

б) оптимізувати підготовку у часі; 

в) уникнути ризиків невірного розуміння вимог стандарту та, як слідство, виникнення 

невідповідностей та відмови в акредитації.  

СУЯ – це сукупність великої кількості документів, які потрібно розробити в 

конкретної лабораторії та втілити їх вимоги саме в ній. Неможливо взяти документи  іншого 

закладу та пристосувати до власних вимог. Така практика призводить до великої кількості 

помилок та невідповідностей при акредитації. Формальний підхід, який можна 

сформулювати так: «ми знаємо, що треба робити, тому паперові роботи не для нас»  у 

даному випадку не спрацює. Потрібно саме розробити та впровадити власну систему 

управляння якістю, що наддасть можливість отримувати достовірні, перевірені результати 

випробувань тому, що на практиці впровадження системи управляння якістю дає абсолютно 

чітке, працююче відношення до роботи, розуміння дій в той чи іншій ситуації та можливості 

передбачати ризики і стабільно втілювати поліпшення в практику повсякденної діяльності 

випробувальної лабораторії.  

Акредитована лабораторія – це не тільки визнання результатів та можливість їх 

використовувати на міжнародному ринку, ще це дає можливість фінансового зросту, 

іміджевих здобутків та розширення діяльності. 
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Анотація. Розглянуто питання значення товарної експертизи в логістичних схемах 

торговельного підприємництва, здатне змінити місце та роль товарної експертизи, яку 

насьогодні не відносять до видів економічної діяльності. Окреслений орієнтовний перелік 

завдань, які відносяться до товарної експертизи, вирішення яких дозволяє провести 

комерційне оцінювання предметів торговельного підприємництва.   

Ключові слова: товарна експертиза, оцінювання товарів, економічна експертиза, 

логістична схема, дослідження товарів, товарний потік. 

Abstract. The question of the importance of commodity expertise in logistics schemes of 

trade entrepreneurship, which can change the place and role of commodity expertise, which today is 

not classified as economic activities, is considered. An approximate list of tasks related to the tasks 

of commodity examination, the solution of which allows for commercial evaluation of trade 

business items. 

Key words: commodity examination, evaluation of goods, economic examination, logistic 

scheme, research of goods, commodity flow. 

Удосконалення економічного механізму розвитку організацій та галузей в умовах 

посилення конкуренції на національному та зовнішньому ринках потребує різноманітності 

шляхів товароруху та скорочення витрат при цьому. Найважливішим резервом економії 

витрат під час просування товарно-сировинних потоків є впровадження у практику 

господарську діяльність нових складових інструментарію логістики. Загалом логістика в 

розглядається у двох аспектах: як сфера практичної діяльності з властивими їй функціями 

зберігання, транспортування, управління товарними запасами та сировиною, так і сфера 

діяльності, яка передбачає створення налагодженого механізму оптимізації витрат на всьому 

шляху руху товарно-матеріальних потоків та схем. 

Однією з найважливіших проблем руху логістичних потоків є включення товарної 

експертизи в систему логістичного супроводу товарних потоків. Досить тривалий час 

товарна експертиза займала відособлене місце в ланцюгах поставок, дистанціюючись і від 

постачальників, і від покупців продукції. Результати таких досліджень були затребувані в 

правовому полі тільки на стадії досудових (судових) розглядів між контрагентами у випадках 

виявлення невідповідності показників якості в партіях товарів, що поставляються вимогам 

нормативно-технічної документації. 

Технічний рівень товарів і технологічних процесів, які супроводжують товарні 

потоки, не можуть забезпечити доставку абсолютно якісних товарів кінцевому споживачеві. 

У зв’язку з цим змінюється місце і роль товарної експертизи в логістичному супроводі 

товарних потоків. 

В сучасних умовах одним з провідних напрямків в діяльності суб’єктів ринку з 

просування товару від виробника до покупця стала товарна експертиза. Експертиза якості 

товарів широко використовується в торгівлі, охоплюючи весь «життєвий цикл» продукції, 

починаючи від стадії розробки технічного завдання, закінчуючи стадіями її реалізації та 

експлуатації. Результати товарної експертизи широко використовуються проектувальниками 

і конструкторами в процесі створення нових товарів. Аналіз виявлених невідповідностей 
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продукції встановленим вимогам дозволяє не тільки провести коригування якісних 

характеристик вже створених товарів, але і використовувати отриману інформацію при 

формуванні споживчих властивостей майбутніх товарів. 

Перелік завдань, що вирішуються за допомогою експертизи дуже широкий і 

стосується різних сфер життєдіяльності людини. Теоретичні основи експертизи постійно 

еволюціонують, багато понять, пов’язаних з експертизою, уточняються з виникненням нових 

завдань. Залежно від мети проведення товарні експертизи класифікують на контрактні, 

митні, страхові, банківські, консультаційні, споживчі та оціночні. 

Під час проведення експертизи, як дослідження фахівцем-експертом будь-яких 

питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в областях науки, техніки, економіки та 

інших, певний інтерес представляють визначення понять «експертна діяльність» та «послуги 

експерта», визначень яких на даний час в діючих нормативно-правових актах не міститься. 

Окремо також становлять інтерес наступні два види експертизи: товарна і судова. 

Судова експертиза – процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і 

оформленні висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в 

галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і які поставлені перед експертом судом, 

суддею, органом дізнання, особою, яка проводить дізнання, слідчим, з метою встановлення 

обставин, що підлягають доведенню у певній справі. 

Товарна експертиза  це дослідження і оцінка експертами основних споживчих 

характеристик товарів, а також їх змін в процесі руху товару або при використанні 

споживачами, для прийняття рішень, видачі незалежних і компетентних висновків. 

Мета товарної експертизи – проведення оцінювання основних характеристик товарів, 

а також процесів, які впливають на них, але часто не піддаються безпосередньому виміру і 

ґрунтуються на судженнях фахівців-експертів. 

Товарна експертиза широко використовується в експертній практиці у випадках 

виникнення суперечок з причин виникнення недоліків товарів. Її проведення передбачено 

Законом України «Про захист прав споживачів» [1] і проводиться як на досудовій стадії з 

ініціативи зацікавленої особи (продавця або споживача), так і на стадії попереднього 

розслідування справ під час кримінального, цивільного, арбітражного, адміністративного 

судочинства. Серед видів експертиз, які виконуються в судово-експертних установах 

Міністерства юстиції України товарознавча експертиза включає три її види: дослідження 

непродовольчих товарів; дослідження продовольчих товарів; дослідження транспортних 

засобів з метою визначення їх вартості та вартості відновлювального ремонту після 

дорожньо-транспортної пригоди. 

На рішення товарної експертизи можуть бути винесені два види завдань: 

а) товарознавчі завдання, вирішення яких допоможе визначити якість досліджуваного 

об’єкта, зокрема, визначення: товарних характеристик об’єкта дослідження; фактичного 

стану об’єкта з урахуванням дефектів; характеру дефектів об’єкта і причин їх утворення; 

наявності ознак споживання (експлуатації) об’єкта; можливостей подальшого використання 

об’єктів дослідження за прямим призначенням за наявності дефектів; 

б) економічні завдання, зокрема, визначення: вартості об’єкта з урахуванням ступеня 

його зносу; розміру природніх втрат продукції; ринкової вартості матеріального збитку, що 

утворився внаслідок порушення умов зберігання продукції в грошовому вираженні з 

урахуванням норм природних втрат або з інших причин. 

В теорії експертиз наводяться різні класифікації, в тому числі економічних експертиз, 

широко використовуваних в експертній практиці з урахуванням критеріїв розмежування 

економічної експертизи за видами, виокремлюючи наступні види економічних експертиз [2]: 

бухгалтерська експертиза;  фінансово-економічна експертиза; фінансово-кредитна 

експертиза; податкова експертиза; інженерно-економічна експертиза; експертиза за цінами і 
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ціноутворення; оціночна експертиза; експертиза при банкрутстві. При цьому перелік видів 

експертиз, які виконуються в судово-експертних установах Міністерства юстиції України, в 

розділі «Товарознавча експертиза» передбачає «дослідження машин, обладнання, сировини 

та товарів народного споживання; автотоварознавча; транспортно-товарознавча; військового 

майна, техніки та озброєння» [3]. 

Проведення досліджень і оформлення висновку експертом з питань, вирішення яких 

вимагає спеціальних знань, і які поставлені перед експертом судом, суддею, органом 

дізнання, особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором, а також замовником 

(юридичною або фізичною особою) з метою встановлення обставин, що підлягають 

доказуванню по конкретній справі, не виключає проведення судових товарознавчих 

експертиз в судово-експертних установах Міністерства юстиції України, у тому числі з 

метою проведення їх оцінки. 

Економічна експертиза проводиться експертом в області економіки, і ґрунтується на 

дослідженнях, проведених за допомогою економічного та інших методів аналізу, для 

розкриття причинних зв’язків, що зумовили конфліктні ситуації в господарських операціях і 

процесах як з випуску товарної продукції, її якості, так і з питань економічної діяльності 

підприємства-виробника [4]. 

Однією з різновидів економічної експертизи є оціночна експертиза. Оціночна 

експертиза являє собою сукупність процедур і дій фахівця, спрямованих на визначення 

ринкової вартості та комерційної привабливості різних компонентів економічних суб’єктів, в 

тому числі рухомого і нерухомого майна [5]. В свою чергу логістизація, як найважливіший 

фактор товарообігу товарів, скорочення витрат на доведення їх до споживача, передбачає 

етапність, введення принципів і методів логістики в схеми торговельного підприємництва. В 

обґрунтуванні стратегії та тактики цього процесу важлива експертна оцінка логістичного 

потенціалу кожної з їх складових. На відміну від існуючих методик з оцінювання 

ефективності діяльності торговельних структур, слід оцінювати ті, які безпосередньо задіяні 

у логістичному процесі. Експертна оцінка логістичного потенціалу проводиться за видами 

логістичних потоків: трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних. Такий поділ при 

оцінці логістичного потенціалу дозволяє в перспективі оцінити рівень витрат у потоковому 

розрізі і це, зрештою, забезпечити ефективність управлінських рішень при досягненні цілей 

логістики – прискорення постачання товарів необхідної кількості та якості з мінімізацією 

витрат. 

Товарна експертиза має ряд схожих ознак з оцінною експертизою, оскільки цільова 

спрямованість полягає не тільки в дослідженні якості об’єктів, але і їх вартості. Тому є 

можливим визначати, що товарна експертиза – це дослідження і оцінювання експертами 

споживчих характеристик товарів, їх вартості з урахуванням рівня якості, зафіксованого на 

момент проведення дослідження, а також їх змін в процесі товаропросування або при 

використанні споживачами, для прийняття рішень, видачі незалежних і компетентних 

висновків. Із врахуванням того, що оцінна експертиза входить до переліку економічних 

експертиз, логічним було б виокремлювати товарну експертизу також і в переліку 

економічних експертиз. Тобто, товарна експертиза, по суті будучи одним із видів 

економічної експертизи, може розглядатися як необхідний елемент логістичного супроводу 

товарних потоків на будь-якому етапі переміщення товарів. 
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Анотація. Оцінка культурних цінностей відрізняється від оцінки інших видів майна, 

оскільки необхідно враховувати особливі критерії оцінки, такі як: причетність пам’яток до 

значимих історичних та культурних подій, видатних особистостей, майстрів і мануфактур 

тощо. Метою роботи є аналіз законодавчих актів щодо експертної та оціночної діяльності і 

розгляд підходів до товарознавчої оцінки культурних цінностей в Україні. У ході 

проведеного дослідження було з’ясовано, що в українському законодавстві не визначений 

окремий порядок для номенклатурної класифікації та оцінки культурних цінностей. 

Практикуються два підходи до виконання оціночної роботи з культурними цінностями – 

асимптотичний та евристичний. Імплементація міжнародних стандартів оцінки культурних 

цінностей в українське законодавство потребує широкого обговорення та врахування ідей, 

висловлених оцінювачами в спеціалізованих виданнях. 

Ключові слова: культурні цінності, товарознавча оцінка, прогнозування вартості, 

асимптотичний підхід, евристичний підхід. 

Abstract. The assessment of cultural values differs from the assessment of other types of 

property, as it is necessary to take into account special assessment criteria, such as: the involvement 

of values to significant historical and cultural events, prominent personalities, craftsmen and 

manufactories, etc. The purpose of the work is to analyze the legislation on expert and evaluation 

activities and to consider approaches to commodity assessment of cultural values in Ukraine. The 

study revealed that the Ukrainian legislation does not define a separate procedure for nomenclature 

classification and assessment of cultural values. Two approaches to performing evaluation work 

with cultural values are practiced – asymptotic and heuristic. The implementation of international 
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standards for the assessment of cultural values in Ukrainian legislation requires a broad discussion 

and consideration of the ideas expressed by the assessors in specialized publications.  

Keywords: cultural values, commodity assessment, cost forecasting, asymptotic approach, 

heuristic approach. 

Головною відмінністю процедур оцінки культурних цінностей від оцінки інших видів 

майна є вимога урахування «властивостей відношення» – причетності пам’яток до значимих 

історичних та культурних подій, видатних особистостей, майстрів і мануфактур, а також 

інших пам’яток, колекцій і т.п. (рис. 1). Облік відповідної інформації потребує кропіткого 

пошуку документальних свідчень про історію побутування пам’яток культури, опису їх 

індивідуальних і особливих ознак та висвітлення в експертному звіті оцінювача питань щодо 

способу врахування цієї інформації, декларування усіх використаних ним припущень, 

принципів та критеріїв оцінки. Це, врешті-решт, пояснює суб’єктивність результатів. 

 

 
Рисунок 1 – Срібний келих з колекції імператорського срібла останнього імператора 

Китаю Пуї династії Цин [1]. На келиху герб держави Манжоу Го (Маньчжурія), яка існувала 

короткий час (з 1932 по 1934 р.) після падіння династії Цин. Вага – 108 грамів; висота – 110 

мм. Музей історичного культурного надбання ПЛАТАР. Вартість срібла, з якого  

виготовлений келих (база оцінки), становить 1949,4 гривень [2]. Прогнозована вартість з 

урахуванням «властивостей відношення» становить 798474,24 гривні [3]. 

 

Згідно з чинним законодавством України [4-6], експерт-оцінювач повинен врахувати 

усю наявну супровідну інформацію та здійснити прогнозування вартості, використовуючи 

три підходи – порівняльний, витратний та дохідний. Експерт також зобов’язаний 

проаналізувати стан ринку на споріднені товари (культурні цінності), де панівне значення 

має емоційний фактор, пов’язаний з способом просування товару на ринку і домовленостями 

між власником пам’ятки культури та продавцем, з однієї сторони, та потенційним покупцем 

та продавцем, з іншої.  

Таким чином, на сучасному ринку експертних і оціночних послуг присутні фахівці, 

які віддають перевагу одному з двох напрямів прогнозування. Перший (асимптотичний) 

передбачає здійснення прогнозування на основі суто порівняльного методу за результатами 

дослідження реальних продажів споріднених видів цінностей та, водночас, частково ігнорує 

сутність причин, які призводять до реалізації товару за спостереженою ним ціною. У цьому 

випадку результат описується як прогнозована ринкова вартість. Другий (евристичний) –  

прогнозування, яке здійснюється на основі повного обліку корисної інформації про предмет 

оцінки, який вимагає урахування усіх «властивостей відношення», однак, не повністю 

враховує перманентних домовленостей та традицій, які мають місце на реальному ринку.  
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Зрозуміло, що результати прогнозування із застосуванням пойменованих вище 

підходів суттєво відмінні, а поєднати ці підходи в один неможливо. У той же час, не можна 

вимагати від експертів використання лише одного з названих підходів, адже існує баланс 

переваг та недоліків таких оцінок, якщо врахувати розмаїття завдань, що стоять перед 

оцінювачем. Так, наприклад, якщо оцінка здійснюється в рамках передпродажної підготовки, 

доцільно застосовувати перший підхід та виділяти «ліквідаційну вартість», а також 

«найбільш очікувану ціну». Натомість, якщо йдеться про страхування предметів з Музейного 

фонду України державної форми власності, то доречно врахувати усі види супровідної 

інформації та здійснювати прогнозування у контексті завдання з визначення можливих 

збитків національної культури в результаті втрати відповідного об’єкта експертизи.  

Міжнародний комітет з оцінки (МКО), враховуючи досвід та історичні традиції 

оцінки пам’яток культури на світовому ринку, пропонує дотримуватись більш ліберальних 

стандартів роботи, які не передбачають застосування жорсткого протоколу та, у переважній 

частині, мають менш регламентований характер у порівнянні з відповідними вимогами, 

закріпленими українським законодавством [6]. Передбачається надання особливої уваги 

вивченню історії побутування пам’ятки культури, прав власності на неї та врахуванню 

ринкових умов. Йдеться про використання широкого розмаїття інформації про рейтинги 

популярності художників та окремих стилів мистецтва, випадки продажів з аукціонів, а 

також наявність наукових мистецтвознавчих досліджень, які опубліковані в спеціалізованих 

виданнях. Також не наголошується на застосуванні жорстких правил для врахування 

«властивостей відношення». 

Таким чином, ми констатуємо, що: 

а) в українському законодавстві не визначений окремий порядок для номенклатурної 

класифікації та оцінки культурних цінностей, але достатньо жорстко регламентовано 

порядок роботи експертів-оцінювачів; 

б) практикуються два підходи до виконання оціночної роботи з культурними 

цінностями. Перший підхід пов’язаний із статистичною обробкою даних ринку споріднених 

товарів (асимптотичний). Другий підхід, евристичний, базований на вичерпному обліку 

супровідної інформації у відповідності із законом товарознавства: «Чим більше позитивної 

інформації про товар, тим вище його якість та, відповідно, вартість»; 

в) імплементація міжнародних стандартів оцінки культурних цінностей в українське 

законодавство потребує часу для широкого обговорення та узгодження змін до усього 

цілісного комплексу регламентів роботи експертів-оцінювачів, а також врахування значної 

кількості ідей, висловлених оцінювачами в спеціалізованих виданнях. 
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Анотація. Розглянуто питання необхідності внесення уточнення до переліку видів 

судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація 

судового експерта в Експертній службі МВС та виконуються судові експертизи. Проблема, 

порушена у статті, це важливий етап у вдосконаленні судової товарознавчої експертизи 

за рахунок врахування основних товарознавчих характеристик її об’єктів дослідження. 

Відомо, що товари володіють чотирма основними для товарознавчої діяльності 

характеристиками: асортиментною, якісною, кількісною, вартісною. Разом з тим, існуюче 

найменування експертної спеціальності 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, 

сировини та споживчих товарів» звужує предмет дослідження до однієї товарознавчої 

характеристики.  

Ключові слова: види судової експертизи, судова товарознавча експертиза, предмет 

дослідження, товарознавство, властивості, кількість, якість, вартість, асортимент. 

Abstract. The issues of necessity of entering clarification into the list of types of forensic 

examinations and expert specialties, according to which qualification of a judicial expert in the 

Expert Service of the Ministry of Internal Affairs is assigned and forensic examinations are 

performed, are considered. The problem raised in the article is an important stage in improving 

forensic trade expertise due to taking into account the main commercial characteristics of its 

research objects. It is known that goods have four main characteristics for commodity science: 

assortment, quality, quantity, value. At the same time, the existing name of the expert specialty 

12.1 «Determination of the cost of machines, equipment, raw materials and consumer goods» 

narrows the subject of research to one commodity characteristic. 

Key words: types of forensic expertise, forensic merchandise expertise, subject matter, 

merchandise science, properties, quantity, quality, cost, assortment. 

Відомо, що товари володіють чотирма основними для товарознавчої діяльності 

характеристиками: асортиментною, якісною, кількісною, вартісною. Перші три 

характеристики служать для задоволення реальних потреб людини (фізіологічних, 

соціальних, психологічних та інших), визначаючи споживчу вартість товару. 

Асортиментна характеристика – це сукупність відмінних видових властивостей та 

ознак товарів, що визначають їх функціональне та/або соціальне призначення.  

Ця характеристика включає групу, підгрупу, вид, різновид, найменування, торгову марку 

товару та встановлює важливі відмінності одного виду чи найменування товару від іншого. 

Такі відмінності зумовлені якісними характеристиками. 

Якісна характеристика – це сукупність внутрішньовидових споживчих властивостей, 

що мають здатність задовольняти потреби споживача. Якісні характеристики – це, 

наприклад, безпека, екологічність та ін. Якісні характеристики мають вирішальне значення 

для формування споживчих переваг. Разом з тим багато показників споживчих властивостей 

виражаються через кількісні характеристики. 
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Кількісна характеристика – це сукупність певних внутрішньовидових властивостей, 

виражена за допомогою фізичних величин та одиниць їх виміру, які зазвичай нормуються. 

Так, допустимі норми відхилень за масою чи обсягом регламентуються нормативними 

документами і перевищення цих норм є підставою заборони реалізації товарів. 

Вартісна характеристика товарів проявляється у системі наукових знань тому, що 

кожен товар має ціну. Всі товарознавчі характеристики товару безпосередньо, але по-

різному, пов’язані з вартістю. Між кількісними та вартісними характеристиками найбільш 

виражена пряма пропорційна залежність. Це обумовлено тим, що ціна, як міра вартості, 

встановлюється найчастіше за одиницю виміру товару. Між якістю і вартістю товару 

не завжди існує пряма залежність, що пояснюється багатофакторністю формування ціни. 

При цьому в умовах конкурентного середовища якість виступає лише одним із критеріїв 

ціноутворення. Залежно від стратегії ціноутворення підприємства основний вплив на 

формування ціни можуть надавати собівартість продукції, витрати, імідж фірми-виробника 

або продавця, сервісне обслуговування, стан попиту і пропозиції, канали розподілу, 

рекламна підтримка, а також якість самого товару та його упаковки. Найслабша залежність 

простежується між асортиментною та вартісною характеристиками. Товари одних і тих же 

найменувань можуть бути дешевими і дорогими (наприклад, одяг, взуття). Про всі 

характеристики товарів повинна бути товарна інформація. Ці характеристики задовольняють 

реальні потреби людини (фізіологічні, соціальні, психічні та ін.), визначаючи споживчу 

вартість товару. Споживча вартість товарів виступає як міра їх цінності та проявляється 

через основоположні товарознавчі характеристики. Завдяки цим характеристикам продукція 

набуває корисності для певних сегментів споживачів і стає товаром [1].  

Товарознавча експертиза призначається з метою дослідження споживчих 

властивостей товарів за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними 

показниками, а також показниками їх кількісних характеристик шляхом проведення 

дослідження та (або) на підставі інформації, що міститься на маркуванні товару або (та) їх 

супровідних документах [2].  

До числа об’єктів товарознавчої експертизи належать: споживчі товари, обладнання 

та сировина. Об’єктами експертизи цього виду можуть бути й інші товари. Основними 

завданнями товарознавчої експертизи є: визначення вартості товарної продукції; визначення 

належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній 

сфері; визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського 

класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності; визначення змін показників якості 

товарної продукції; установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи 

саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника; визначення відповідності 

упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог 

чинних правил [3]. 

Відповідно до реєстру атестованих судових експертів України товарознавча 

експертиза відноситься до класу судових експертиз «Товарознавча». Даний клас включає три 

види та підвиди судових експертиз, які у свою чергу деталізуються на індекси та види 

експертних спеціальностей [4]: 

а) товарознавча експертиза: 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини 

та споживчих товарів»; 12.1.1 «Дослідження грального обладнання»; 

б) транспортно-товарознавча: 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних 

засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»; 12.3 «Оцінка 

судноплавних засобів»; 12.4 «Оцінка літальних апаратів»; 

в) експертиза військового майна: 12.5 «Оцінка майна і техніки військового 

призначення та озброєння». 
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Аналіз роботи відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського 

НДЕКЦ МВС свідчить, що значна частка виконаних експертиз за експертною спеціальністю 

12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» була 

ініційована правоохоронними органами у рамках кримінальних проваджень. Найменування 

експертної спеціальності «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих 

товарів» містить в собі перелік об’єктів та мету дослідження, що спрощує пошук суб’єкта 

експертної спеціальності, але лише частково відображає товарознавчі характеристики, які є 

предметом її дослідження. Тобто, існуюча класифікація товарознавчих експертиз 

орієнтована на замовника експертизи. 

На сьогодні, у країні триває судова реформа, а судова експертиза є однією із 

складових судової системи. Після зміни процесуального законодавства, з’явилася додаткова 

потреба відрегулювати законодавство у сфері судової експертизи та подати відповідний 

системний законопроект. Практика проведення судових експертиз, запити тих, для кого 

проводиться судова експертиза вийшли за межі чинного законодавства, і регулюються 

підзаконними актами, рішеннями судів та роз’ясненнями органів виконавчої влади. 

Тривалий час в Україні основна кількість проведення судових експертиз припадала на 

державні судово-експертні установи Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх 

справ та Міністерства охорони здоров’я. Однак протягом останнього десятиліття 

розвивається професійна діяльність експертів, які не є працівниками державних експертних 

установ. Створились приватні компанії, які об’єднали в собі експертів та фахівців з різних 

галузей знань [5]. 

Всі ці зміни створюють конкурентне середовище у сфері судової товарознавчої 

експертизи та стимулюють залучати замовників експертизи для надання платних послуг. 

Розширення числа замовників можливе за рахунок внесення змін до існуючої класифікації 

експертних спеціальностей задля доступності та зрозумілості інформації про експертну 

спеціальність для фізичних та юридичних осіб у сфері товарообігу. Так, наприклад, серед 

числа замовників можуть бути споживачі, чиї права були порушені у разі придбання ними 

товару неналежної якості, зокрема у разі виявлення протягом встановленого гарантійного 

строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або 

фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи [6]. Проте, 

пересічні громадяни не мають достатньої кількості спеціальних знань про судово-експертну 

діяльність, щоб зробити вибір із залучення експерта, який виконує експертизи за експертною 

спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих 

товарів» для вирішення запитання, наприклад, з’ясування причини виникнення зморшок 

зовнішніх деталей верху шкіряного взуття. 

На нашу думку, сучасна класифікація судової товарознавчої експертизи потребує 

доповнення або зміни існуючого найменування експертної спеціальності 12.1 «Визначення 

вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» із врахуванням основних 

товарознавчих характеристик об’єктів дослідження, що є предметом дослідження.  

Перелік посилань 

1. Мельник Т.Ю. Товарознавство: підручник [Електронне видання]. Житомир: 

Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. 364 с. 

2. Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з питань 

призначення та проведення судової експертизи / За загальною редакцією П. В. Коляди. Київ: 

УВПД ГШ МВС України, 2008. 278.  

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень: затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998  № 53/5 // 

База даних «Законодавство України» / ВР України. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 16.11.2021021). 



Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності 

 

 34 

4. Реєстр атестованих судових експертів: Міністерство юстиції України. Режим 

доступу: https://rase.minjust.gov.ua/search/getForm (дата звернення: 16.11.2021). 

5. Пояснювальна записка до проекту Закону України від 03.04.2018 № 8223 «Про 

судову експертизу та самоврядування судових експертів» / Інформаційне агентство 

«ЛІГА:ЗАКОН». Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/GH6CF00A?an=2 (дата 

звернення: 16.11.2021). 

6. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1996 № 1023-XII (редакція 

від 01.08.2021) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення: 16.11.2021).  

 

АЛГОРИТМ ЕКСПЕРТНОГО ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО 

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ДИТЯЧИХ КОЛЯСОК 

 

Н. О. Машта 

доцент кафедри менеджменту,  

атестований судовий експерт-товарознавець, к.т.н.  

Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, м. Рівне 

 

Анотація. У роботі наведено алгоритм експертного товарознавчого дослідження, 

спрямованого на визначення ринкової вартості дитячих колясок. Актуальність теми 

зумовлена недостатністю розроблених методик судової експертизи колясок дитячих. 

Основною метою дослідження стала адаптація існуючих методик товарознавчої експертизи 

до процесу експертизи колясок дитячих. Автором описано детальний алгоритм експертизи 

щодо визначення ринкової вартості з урахуванням специфіки досліджуваного об’єкта – 

колясок дитячих. 

Ключові слова: коляски дитячі, експертне товарознавче дослідження, судова 

експертиза.  

Abstract. The algorithm of expert commodity research aimed at determining the market 

value of baby carriages is presented in the work. The relevance of the topic is due to the lack of 

developed methods of forensics of baby carriages. The main purpose of the research is to adapt 

existing methods of commodity examination to the process of examination of baby carriages. The 

author describes algorithm of examination to determine the market value, taking into account the 

specifics of the baby carriages. 

Key words: baby carriages, expert commodity research, forensic. 

Одним із найпоширеніших завдань, яке ставиться перед судовим експертом-

товарознавцем є встановлення ринкової вартості об’єктів. При цьому на дослідження можуть 

надаватися різноманітні товари. Об’єктом такого експертного товарознавчого дослідження 

можуть бути і коляски дитячі, на які в Україні відсутні будь-які стандарти. 

З огляду на це висвітлення особливостей експертизи колясок дитячих з метою 

визначення їх ринкової вартості є актуальним. Мета роботи: адаптувати існуючі методики 

судової товарознавчої експертизи до процесу експертизи колясок дитячих. При цьому 

основним завданням дослідження стало охарактеризувати послідовність та специфіку таких 

експертних товарознавчих досліджень. 

Для встановлення ринкової вартості дитячих колясок експертне товарознавче 

дослідження доцільно проводити за стандартним алгоритмом товарознавчих експертиз 

(досліджень) наданого для дослідження майна із виконанням таких етапів [1]: 

а) підготовчий етап, на якому експерт знайомиться з наданими йому матеріалами, 

усвідомлює сутність завдання, визначає мету та складає план дослідження; 
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б) основний (дослідницький) етап, на якому проводиться огляд обʼєкта дослідження; 

встановлюється придатність об’єкта для дослідження і достатність наданих матеріалів; 

обираються критерії та методи дослідження відповідно до завдань та характеру обʼєкта; 

зіставляються результати з вимогами нормативних документів; узагальнюються результати 

товарознавчого дослідження; 

в) заключний етап, на якому формулюються висновки експерта та оформляються 

результати експертизи у письмовому вигляді. 

Особливості застосування стандартного алгоритму товарознавчих експертиз з метою 

визначення ринкової вартості колясок дитячих подано у табл.1. 

Таблиця 1 – Алгоритм експертного товарознавчого дослідження щодо визначення 

ринкової вартості дитячих колясок 
№ 
з/п 

Найменування 
етапу 

Особливості виконання етапу 
під час експертизи дитячих 

колясок 

Приклад формулювання результатів етапу 
для дитячих колясок 

1 Підготовчий етап 

1.1 

Усвідомлення 
сутності 
завдання 

Експерт повинен ознайомитись 
із поставленим перед ним 
завданням; при потребі – 
скоригувати; встановити 
відповідність завдання 
компетенції експерта 

Якою є ринкова вартість станом на час 
дослідження коляски дитячої Tutek Grander 
Plus, що була у використанні? 

1.2 

Знайомство з 
наданими 
матеріалами 

Експерт повинен познайомитись 
з наданими матеріалами, 
скласти їх перелік, запросити 
матеріали, яких не вистачає 

На дослідження надані наступні документи 
та об’єкти: 
а) коляска дитяча Tutek Grander Plus, що 
була у використанні; 
б) інструкція з експлуатації. 

1.3 

Встановити 
предмет, об’єкт 
та методи 
дослідження 

Експерт повинен чітко описати 
об’єкт дослідження, встановити 
предмет дослідження та обрати 
необхідні методи дослідження 

Обʼєктом дослідження є коляска дитяча 
Tutek Grander Plus, що була у використанні. 
Предметом дослідження є ринкова вартість 
коляски дитячої Tutek Grander Plus, що була 
у використанні. 
Методи дослідження: органолептичний 

2 Основний (дослідницький) етап 

2.1 

Огляд обʼєкта 
дослідження  

Експерт проводить огляд 
об’єкта дослідження, 
встановлюється придатність 
обʼєкта для дослідження. 

На дослідження надано коляску дитячу Tutek 
Grander Plus, що була у використанні. Огляд 
об’єкта дослідження проводився (дата) за 
місцем його знаходження (адреса) у 
присутності власника (прізвище). 
Фотографування об’єкта дослідження 
проведено за допомогою (назва камери).  
За результатами візуального огляду 
встановлено, що коляска дитяча Tutek 
Grander Plus білого кольору із сірими та 
чорними вставками. Товар для дослідження 
надано у комплекті: шасі (рама), люлька, 
прогулянковий блок. Коляска також 
оснащена оригінальною сумкою, кошиком 
для покупок, текстильним захистом для 
прогулянкового блоку, антимоскітною 
сіткою, захисним накриттям-дощовиком. 

2.2 

Вибір критеріїв 
та методів 
дослідження 

Обираються критерії та методи 
дослідження відповідно до 
завдань та характеру обʼєкта 
дослідження 

Основними факторами, від яких залежить 
вартість обʼєкта дослідження, є: 
найменування виробу, торгова марка, 
модель, термін експлуатації, країна-
виробник, попит на ринку, товарний вигляд, 
можливість використання за призначенням, 
комплектність. 
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№ 
з/п 

Найменування 
етапу 

Особливості виконання етапу 
під час експертизи дитячих 

колясок 

Приклад формулювання результатів етапу 
для дитячих колясок 

2.3 

Зіставлення 

результатів 

дослідження з 

вимогами 

нормативних 

документів 

Оскільки обов’язкові 

нормативні документи на 

коляски дитячі в Україні 

відсутні; доступ до стандарту 

PN EN 1888:2012, який 

зазначений у маркуванні 

коляски відсутній, то доцільним 

є зіставлення даних, наведених у 

інструкції з експлуатації з 

фактичною комплектацією 

товару, а також виявлення 

зовнішніх дефектів товару 

органолептичним методом 

За результатами візуального огляду 

встановлено, що обʼєкт дослідження 

виготовлений згідно з європейським 

стандартом PN EN 1888:2012, який висуває 

вимоги до безпеки та методів випробувань 

колясок дитячих. Виробником (за даними 

маркування – фото 15 додатку А*) є 

польська фірма «Tutek» (фірмовий знак 

«Tutek» присутній на люльці, 

прогулянковому блоці, шасі). Модель 

коляски (за даними маркування – фото 3, 4 

додатку А) – «Tutek Grander Plus». 

За результатами органолептичних 

досліджень виявлено: 

а) незначні механічні пошкодження фарби 

на шасі (фото 12, 13 додатку А); 

б) незначні потертості регульованої ручки 

шасі (фото 9 додатку А); 

в) відсутність однієї металевої кнопки, 

призначеної для пристібання чохла-фартуха 

(фото 3 додатку А); 

г) захисне накриття-дощовик має суттєві 

дефекти у вигляді дірок, що унеможливлює 

його використання за призначенням (фото 

19, 20 додатку А). 

2.4 

Узагальнення 

результатів 

товарознавчого 

дослідження 

Експерт проводить узагальнення 

результатів товарознавчого 

дослідження: робить висновок 

про можливість використання 

коляски за призначенням; вказує 

про вплив виявлених дефектів 

на естетичні властивості товару 

та можливий відсоток втрати 

якості коляски відповідно до  

методичних рекомендацій 

«Розрахунок втрати якості 

непродовольчих товарів у 

зв’язку з їх зносом та наявністю 

дефектів, який використовується 

при проведенні товарознавчих 

досліджень» [2] 

Загалом, вказані дефекти не впливають на 

експлуатаційні властивості досліджуваної 

коляски. Тому вона може використовуватись 

за призначенням. 

Вказані дефекти впливають на естетичні 

властивості обʼєкта дослідження. Відповідно 

до методичних рекомендацій [2], відсоток 

втрати якості колясок дитячих від наявності 

потертостей різного ступеню може 

становити 10 – 40%.   

Відповідно до рекомендацій [2] при 

наявності у виробу декількох дефектів, 

відсоток втрати якості встановлюється за 

найбільшим дефектом; при наявності у 

виробі численних дефектів відсоток 

зниження якості збільшується на 10-30% 

залежно від наявності та характеру дефектів. 

2.5 

Вибір методики 

розрахунку 

ринкової 

вартості об’єкта 

дослідження 

Експерт аналізує отримані 

результати експертних 

досліджень та обирає 

методичний підхід, який є 

можливим до використання у 

кожному конкретному випадку: 

витратний (майновий); дохідний 

або порівняльний (аналогів 

продажу) [3]. 

Використання витратного підходу для 

визначення ринкової вартості коляски 

дитячої Tutek Grander Plus є неможливим, 

оскільки відсутня достовірна інформація про 

кількість років експлуатації обʼєкта 

дослідження (розрахункові документи не 

були надані на дослідження). 

У даному випадку, зважаючи на те, що 

коляска знаходиться у доброму стані, може 

використовуватись за призначенням, 

ринкова вартість наданої на дослідження 

коляски дитячої Tutek Grander Plus 

визначається із застосуванням порівняльного 
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№ 
з/п 

Найменування 
етапу 

Особливості виконання етапу 
під час експертизи дитячих 

колясок 

Приклад формулювання результатів етапу 
для дитячих колясок 

підходу, виходячи з рівня цін вторинного 

ринку подібних об’єктів. 

2.6 

Застосування 

обраної 

методики для 

розрахунку 

ринкової 

вартості об’єкта 

дослідження  

Експерт описує особливості 

застосування обраної методики 

для розрахунку ринкової 

вартості та застосовує її. 

Під час використання 

порівняльного підходу для 

розрахунку ринкової вартості 

коляски дитячої доцільним є 

складання порівняльної таблиці 

із описом обраних для 

порівняння колясок за такими 

основними параметрами: 

торгова марка, виробник, 

модель, колір, термін 

експлуатації, товарний вигляд, 

можливість використання за 

призначенням, комплектація, 

ринкова вартість** 

Розрахунок ринкової вартості наданого на 

дослідження майна із застосуванням 

порівняльного підходу станом на (дата) 

наведено у таблиці (складається порівняльна 

таблиця для 5 – 7 аналогів). 

Проведеним маркетинговим дослідженням 

ринку встановлено, що вартість колясок 

дитячих Tutek Grander Plus з аналогічними  

характеристиками, які були у використанні,  

станом на час дослідження, виходячи з рівня 

цін вторинного ринку становила (вартість від 

і до); середньоринкова вартість складає 

(вказати вартість). 

3 Заключний етап 

3.1 

Формулювання  

висновків 

експертом 

Експерт формулює проміжний 

та остаточний висновок. 

Проміжний висновок – це 

узагальнення проведених 

розрахунків, остаточний 

висновок – формулювання 

відповіді на поставлене 

запитання експертизи. 

Проміжний висновок: Ринкова вартість 

наданої на дослідження коляски дитячої 

Tutek Grander Plus, яка була у використанні, 

з урахуванням особливостей її товарного 

вигляду, виходячи із середньої ринкової 

вартості аналогічних колясок станом на 

(дата) та зважаючи на застосований відсоток 

зниження якості через дефекти (15%) [2] 

могла  становити (вказати вартість). 

Остаточний висновок: Дослідженням 

встановлено, що ринкова вартість коляски 

дитячої Tutek Grander Plus, яка була у 

використанні, станом на (дата) могла 

складати (вказати вартість). 

3.2 

Оформлення 

результатів 

експертизи 

Результати експертизи 

оформлюються у письмовому 

вигляді 

Структура висновку експерта: вступна 

частина, дослідницька частина та висновки. 

У додатках доцільно подати світлини об’єкта 

дослідження та копію інструкції з 

експлуатації коляски, що використовувалась 

для встановлення комплектності товару. 

Джерело: складено автором 

* Додаток А зі світлинами об’єкту дослідження у тезах не подано у зв’язку з 

обмеженим обсягом публікації 

** Моделі колясок дитячих, які були у використанні та їх ринкову вартість для 

застосування порівняльного підходу доцільно обирати на доступних платформах оголошень, 

наприклад OLX, kloomba.com тощо. 

 

Підсумовуючи результати досліджень, відзначимо: 

а) в Україні відсутні стандарти, які висувають вимоги до якості та безпечності 

колясок дитячих. З огляду на це під час експертних товарознавчих досліджень доцільним є 

використання інструкцій з експлуатації колясок дитячих, у яких наведено повну 

комплектацію виробу. Крім цього, необхідним є застосування стандартних органолептичних 
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методів дослідження з метою виявлення дефектів, які впливають на експлуатаційні та 

естетичні властивості колясок; 

б) відсоток втрати якості колясок дитячих доцільно здійснювати за методичними 

рекомендаціями «Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв’язку з їх зносом та 

наявністю дефектів, який використовується при проведенні товарознавчих досліджень»; 

в) для визначення ринкової вартості колясок можливим є застосування витратного 

або порівняльного підходу, вибір яких залежить від умов експертного дослідження; 

г) під час застосування порівняльного підходу доцільним є складання таблиці із 

описом обраних для порівняння колясок за такими основними параметрами: торгова марка, 

виробник, модель, колір, термін експлуатації, товарний вигляд, можливість використання за 

призначенням, комплектація та ринкова вартість.  
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Анотація. У статті представлено порівняльний аналіз сучасних вимог українського та 

узбецького законодавства щодо марковання продуктів харчування. Запропонований матеріал 

стосовно відмінностей вимог щодо марковання харчових продуктів в Україні та Узбекистані 

зацікавить українські підприємства, які планують вивести свій бізнес на ринок Середньої 

Азії. 

Ключові слова: марковання, безпечність, споживач, захист прав споживачів, якісний 

харчовий продукт. 

Abstract. The article presents a comparative analysis of the modern requirements of the 

Ukrainian and Uzbek legislation on food labeling. The proposed material on the differences in the 

requirements for food labeling in Ukraine and Uzbekistan will be of interest to Ukrainian 

enterprises that are planning to bring their business to the Central Asian market. 

Key words: labeling, safety, consumer, consumer protection, quality food product. 

Важливим аспектом забезпечення захисту здоров’я громадян є належне марковання 

продуктів харчування. Основним призначенням марковання є доведення відомостей про 

товар до споживача, що в свою чергу допомагає більш змістовно підходити до вибору 

якісних продуктів харчування.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text
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Сучасні вимоги українського законодавства до безпечності харчових продуктів 

відображені у Законах України «Про захист прав споживачів» [1],  «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [2], «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин» [3], «Про інформацію для споживачів щодо 

харчових продуктів» [4]. 

Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 

інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного 

вибору [1]. Тому першочерговою необхідністю є достовірне марковання продуктів 

харчування. 

Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» 

встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові 

продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення 

їхніх соціальних та економічних інтересів. Цей закон регламентує вимоги до інформації, яка 

має зазначатися на етикетках продуктів харчування та визначає, яка інформація має бути 

обов’язково зазначена. 

Обов’язкові відомості, які повинні супроводжувати фасовані харчові продукти 

відповідно до ЗУ «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» це: 

а) назва харчового продукту; 

б) перелік інгредієнтів; 

в) будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які наведені у додатку 

№ 1 до Закону [4], які використовуються у виробництві або приготуванні харчового 

продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі; 

г) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у випадках, передбачених 

Законом [4] ; 

д) кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання; 

е) мінімальний термін придатності або дата «вжити до»; 

ж) будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби); 

з) найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, 

відповідального за інформацію про харчовий продукт; 

и) країна походження або місце походження; 

к) інструкції з використання – у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює 

належне використання харчового продукту; 

л) для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць – 

фактичний вміст спирту у напої (крім продукції за кодом 2204 згідно з УКТ ЗЕД); 

м) інформація про поживну цінність харчового продукту [4]. 

Сучасні вимоги узбецького законодавства до безпечності харчових продуктів, зокрема 

марковання лояльні та регулюється «Общим техническим регламентом о безопасности 

пищевой продукции в части ее маркировки» [5].  

Обов’язкові відомості, які повинні супроводжувати харчові продукти відповідно до 

цього технічного регламенту, в частині марковання, такі: 

а) назва харчового продукту; 

б) склад харчового продукту; 

в) маса нетто чи брутто; 

г) дата виготовлення харчового продукту; 

д) термін придатності продуктів харчування.  

е) для харчової продукції, термін придатності якої залежить від властивостей 

упаковки, також вказується тривалість зберігання після розкриття упаковки; 

http://kodeksy.com.ua/pro_zahist_prav_spozhivachiv/statja-15.htm
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ж) умови зберігання харчової продукції, які встановлені виробником або передбачені 

технічними регламентами на окремі види харчової продукції; 

з) країна виробництва (найменування місця походження харчової продукції), 

найменування та місце знаходження виробника (виробника), найменування та місце 

знаходження організації-імпортера на територію Республіки Узбекистан, а також, за 

наявності, найменування та місце знаходження уповноваженої виробником (виробником) 

особи; 

и) рекомендації та (або) обмеження щодо використання, у тому числі приготування 

харчової продукції у разі, якщо її використання без даних рекомендацій чи обмежень 

ускладнене, або може завдати шкоди здоров'ю споживачів, їх майну, призвести до зниження 

чи втрати споживчих властивостей харчової продукції; 

к) показники харчової цінності харчової продукції; 

л) призначення харчового продукту (для спеціалізованих продуктів дитячого 

харчування та дієтичного харчування); 

м) додатково вказують «відомості про документ, відповідно до якого вироблено 

харчову продукцію, товарний знак та знаки відповідності», а також відомості про алергенні 

властивості компонентів [5].  

 У зв’язку з відсутністю сурового контролю за переліком інгредієнтів, які здатні 

нашкодити здоров’ю споживачів, а також  добровільністю вказування відомостей про 

стандарт відповідно з яким виготовлена продукція, сучасні вимоги до марковання продуктів 

харчування в Узбекистані, гірше забезпечують захист здоров’я споживачів, ніж в України. 

Отже, в Узбекистані більш лояльні правила щодо марковання,  тому на полицях 

магазинів Ташкенту, нажаль,  знаходиться велика кількість неякісного та непридатного до 

вживання товару, що в свою чергу шкодить здоров’ю споживачів. Україна більш ретельно та 

відповідально ставиться до марковання продуктів харчування та йде у напрямку 

відповідності європейським стандартам. 
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Анотація. Актуальність теми дослідження ринкової вартості рослин та саджанців 

визначається зростанням їх асортименту та збільшенням популярності і попиту серед 

населення. Метою цієї статті є з’ясування особливостей визначення вартості рослин та 

саджанців та визначення підходів до їх оцінки при проведенні судової товарознавчої 

експертизи. 

Ключові слова: квітково-декоративна продукція, саджанці, ґатунок, бонсай, хвойні 

рослини. 

Abstract. The relevance of the topic of research of the market value of plants and seedlings 

is determined by the growth of their range and increasing popularity and demand among the 

population. The purpose of this article is to clarify the features of determining the value of plants 

and seedlings and determine approaches to their evaluation during the forensic examination 

Key words: flower and decorative products, seedlings, variety, bonsai, conifers. 

Часто до експертних установ звертаються слідчі органи та інші організації із 

запитаннями стосовно визначення ринкової вартості квітів та саджанців, які реалізуються на 

ринку України. Рослини, стосовно яких сформувався ринок з можливістю проведення 

незалежного маркетингу, підлягають оцінюванню спеціалістами в галузі товарознавства.  

На практиці виникають труднощі при проведенні даного виду експертиз, пов’язані з 

відсутністю єдиної методики оцінки, яка б дозволила чітко визначити межі компетенції 

експертів-товарознавців та перелік методичних підходів. Часто недостатнє та несвоєчасне 

надання судово-слідчими органами потрібного обсягу вихідних даних, необхідних для 

проведення судових товарознавчих експертиз, об’єктом яких є рослини та саджанці, 

призводить до тривалого написання експертних висновків та, відповідно, затягування 

здійснення досудового розслідування. 

Дослідження споживчих властивостей рослин та саджанців можливо розділити на два 

етапи: оцінювання якості та оцінювання вартості. Оцінювання якості передбачає комплексні 

товарознавчо-біологічні дослідження чи дослідження із залученням фахівців у галузі 

відповідної категорії рослинництва (лісівництва, садівництва, квітникарства тощо), що 

проводяться за наявності об’єкта дослідження. Для оцінювання вартості проводяться 

товарознавчі дослідження як за наявності об’єкта дослідження з урахуванням результатів 

попереднього етапу, так і при його відсутності за вихідними даними з матеріалів 

проваджень.  

Визначення вартості рослин, здійснюється, як правило, з використанням 

порівняльного методичного підходу. При цьому у експертів товарознавців повинна бути 

достатня кількість вихідних даних для проведення оцінки майна. Для оцінювання квітів та 

декоративних рослин, садово-паркових і кімнатних саджанців, потрібно мати інформацію 

про їх ботанічну та товарну назву, походження, вік, розмірні характеристики й інші 

індивідуальні товарні характеристики, за якими в цілому складаються споживчі властивості. 
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Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», сорт рослин – 

окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із 

відомих ботанічних таксонів (рід, вид, різновидність) незалежно від того, чи задовольняє 

вона умови виникнення правової охорони [1]. 

Реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні, ведеться Міністерством 

економіки. Право на сорт засвідчується патентом. Патент – це охоронний документ, що 

засвідчує пріоритет і майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин [2]. 

Товарознавчі дослідження проводяться з метою встановлення властивостей, 

споживчої цінності, відповідності стандартам і технічним умовам рослин певних видів. При 

вивченні значної різноманітності квіткових рослин виділяють наукову й виробничу 

класифікації. У товарознавстві квітів використовується виробнича класифікація квітково-

декоративних рослин, яка передбачає розподіл квіткових рослин на окремі групи, подібні за 

біологічними властивостями, агротехнікою вирощування та практичним застосуванням в 

озелененні. 

У ході проведення товарознавчої експертизи з визначення споживних властивостей 

рослин певних видів, а саме встановлення органолептичних показників якості та кількості 

наданої для дослідження квітково-декоративної продукції, експерт перевіряє відповідність 

цієї продукції вимогам нормативно-технічних документів. Вимоги до якості квіткової 

продукції внормовуються національними стандартами залежно від виду продукції (ДСТУ 

8130:2015 «Рослини квітучі горщечкові. Технічні умови», ДСТУ 8461:2015 «Квіти зрізані. 

Гербери. Технічні умови», ДСТУ 8463:2015 «Квіти зрізані. Гладіолуси. Технічні умови», 

ДСТУ 8464:2015 «Квіти зрізані. Кали. Технічні умови», ДСТУ 8466:2015 «Квіти зрізані. 

Півонії. Технічні умови», ДСТУ 8467:2015 «Квіти зрізані. Фрезії. Технічні умови», тощо). 

Зрізані та горщечкові квітучі рослини підрозділяються на три товарні ґатунки: екстра, 

перший, другий. Однак є винятки (гербера, гортензія, кальцеолярія, крокус, пеларгонія 

тощо), які поділяються тільки на 2 ґатунки: перший і другий. Є і такі квіти, які на товарні 

ґатунки не діляться (бегонія бульбова, бровалія, каланхое, пахистахіс, поліантові троянди, 

фуксія). Якість горщечкових квітучих рослин нормується ДСТУ 8130:2015 «Рослини квітучі 

горщечкові. Технічні умови». 

Зрізані квіти та горщечково-декоративні рослини сортують за виглядом і якістю на 

товарні ґатунки: за довжиною квітконосу, зовнішнім виглядом, станом і типовими ознаками 

для певного сорту. Важливим чинником у формуванні вартості квітково-декоративної 

продукції є країна походження рослини. Якщо підприємство продає власну продукцію, 

вирощену на теренах України, це істотно впливає на формування цін. 

При визначенні вартості саджанців троянд слід звернути увагу на наступні 

особливості. Саджанці троянд можна придбати у великих магазинах, садових центрах, 

розплідниках, а також на ярмарках і ринках. Їх ціновий діапазон варіюється в 

десятикратному співвідношенні. Так, одні кущики можуть коштувати до ста гривень, а ціна 

за інші може досягати й декількох тисяч. Зокрема, ціна за польські троянди значно вища ніж 

на українські. Головними факторами, що визначають ринкову вартість саджанців троянд, є 

країна походження, виробник, якість сорту та тип упаковки кореневої системи. У Німеччині 

саджанці троянд поставляються фіксованими партіями з розплідників-оригінаторів. Також 

цим правом володіють великі розплідники, де вирощування троянд проводиться з дозволу 

німецьких селекційних компаній, що підтверджується наявністю ліцензії. 

Типи посадкового матеріалу: 

а) саджанці з голим коренем (оголений корінь значно здешевлює вартість саджанця, 

адже немає ні землі, ні контейнера); 
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б) саджанці в контейнері (основна перевага таких рослин – можливість висаджувати 

їх весь сезон з ранньої весни до пізньої осені, вони дорожчі, але мають низку переваг, у них 

закрита коренева система, вони красиво сформовані, більшість із них вже плодоносять); 

в) саджанець з грудкою землі (земляна грудка в таких саджанців скріплена й обмотана 

мішковиною, поліетиленом, металевою або нейлоновою сіткою).  

Також потрібно звернути увагу на вік саджанця. Зазвичай розплідники рослин 

пропонують однорічні або дворічні саджанці. Більш дорослі рослини також пропонуються, 

але їх вартість істотно вища. Таким чином, при проведенні товарознавчих досліджень 

квітково-декоративної продукції, рослин і саджанців, експертам-товарознавцям необхідно 

звернути особливу увагу на визначення показників якості та сорту рослин відповідно до 

ДСТУ, а також урахувати відомості стосовно віку рослин, новизни сорту та країни 

походження продукції. 

Окремо при дослідженні саджанців слід виділити декоративні рослини, які 

сформовані шляхом щеплювання за певними встановленими методиками, оскільки в даних 

видах рослин більшу частину їх вартості складає саме процес їх створення та формування. 

Хвойні дерева, прищеплені на стовбур, а також чагарники, прищеплені на стовбур, дуже 

популярні завдяки тому, що із комбінацій різних хвойних дерев та інших рослин можна 

отримати дуже цікаві та незвичайні форми. Найпопулярніші із них – бонсай та нівакі.  

Бонсай – це витвори японського садового топіарного мистецтва, основна мета яких – 

вловити й продемонструвати красу і суть дорослого дерева на прикладі зменшеної 

копії. Нівакі часто називають садовим бонсаєм, але цей термін не зовсім правильний. У 

техніках бонсай і нівакі є схожі риси, однак вони принципово відрізняються. Слово «бонсай» 

означає «дерево на таці». Традиція вирощувати мініатюрні дерева в плоских горщиках 

з’явилася в Китаї дві тисячі років тому, а потім, як і багато інших елементів китайської 

культури, вона перекочувала до Японії, де стала однією з візитних карток країни. Бонсай 

традиційно вирощуються в приміщенні або на столику біля будинку, висота таких рослин 

нечасто перевищує 80 см. 

Нівакі означає «садове дерево». Це форма, яка вирощується в садовому ґрунті і є 

частиною садового ландшафту. Висота нівакі може досягати декількох метрів. Століттями 

вироблялися стилі і стандарти формування бонсай і нівакі. Є вісім канонічних стилів нівакі, 

дотримання яких обов’язкове для японського садівника (тьокан, сокан, сякан, кіотська 

форма, мойогі, кенгай, котобукі, монкабурі). Класичні традиції формування нівакі дуже 

шануються в Японії, але після того як дане мистецтво почало вкорінюватися в Європі, чітких 

стилів ніхто не дотримується. 

Європейський нівакі – це різновид топіарного мистецтва, основним мірилом якого 

виступає не архаїчність, а краса. Європейські садівники не дотримуються японського культу 

чисел і правила трикутника. Формування японського нівакі починають з раннього віку 

рослини і роблять спеціальними маленькими ножицями, тоді як європейські садівники 

починають обрізку дерева в 10-15 річному віці, коли рослина досягає необхідних розмірів. 

Використовують для цього спочатку секатор і пили, а вже потім садові ножиці для стрижки. 

Також для фіксування при формуванні європейського нівакі використовують не прийняті в 

Японії бамбукові палички, а синтетичні стрічки. Для створення нівакі використовуються 

як хвойні, так і листяні рослини. Європейські нівакі формують з кедра гімалайського, 

кипарисовика Лавсона, кипарисовика горіхоплідного, гінкго білоба, падуба гостролистого, 

падуба Мезерва, падуба Мучигара, ялівця лускатого, ялівця середнього, сосни чорної, сосни 

дрібноквіткової, сосни звичайної, сосни Веймутова, тиса ягідного, ялини звичайної, модрини 

тонколускатої. Вартість таких дерев може сягати декількох сотень тисяч гривень [3]. 
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Отже, при проведенні товарознавчих експертиз з визначення вартості рослин і 

саджанців експертам-товарознавцям необхідно враховувати їх показники якості, сорт та вік 

рослин, новизну сорту, тип вирощування та країну походження продукції. 
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Анотація. У роботі досліджено можливість підвищення якості взуттєвого велюру у 

процесі фарбування. Мета роботи – дослідження ефективності формування експлуатаційних 

властивостей взуттєвого велюру, отриманого з використанням модифікованого 

монтморилоніту. Перспективність використання модифікованого монтморилоніту перед 

фарбуванням велюру обґрунтовується: збільшенням сорбції аніонного барвника 

напівфабрикатом; підвищенням стійкості велюру до механічного впливу; зменшенням 

концентрації синтетичного барвника у відпрацьованому розчині. 

Ключові слова: велюр, фарбування, модифікований монтморилоніт, сорбція, якість. 

Abstract. The possibility of improving the quality of shoe velour in the dyeing process is 

investigated in the work. The aim of the work was to determine the efficiency of formation 

consumer properties of shoe velour obtained using modified montmorillonite. The prospects for the 

use of modified montmorillonite before dyeing velour are justified: by increasing the sorption of the 

anionic dye semi-finished product; increasing the resistance of velour to mechanical impact; 

reducing the concentration of synthetic dye in waste liquids. 

Key words: velour, dyeing, modified montmorillonite, sorption, quality. 

Попит споживачів на взуттєві вироби з натуральної шкіри почав збільшуватись. Така 

тенденція пов’язана з відчутним підвищенням вартості взуття із штучної шкіри, меншим 

терміном його експлуатації, специфічними властивостями синтетичних матеріалів 

(відсутність паропроникності матеріалу при активному русі). Сучасний асортимент шкір для 

верху взуття сьогодні включає шкіри з натуральною та шліфованою лицьовою поверхнею, 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7768/1/conference%20innovative
https://plants-club.ua/topiari-ta-nivaki-rozkish-form-i-rozmiriv-4astyna-druga-nivaki68191


Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності 

 

 45 

ворсові шкіри. Більшу частку ворсових шкір виробляють у вигляді шкіряного велюру. 

Міжнародний стандарт (ISO 15115:2019 «Leather – Vocabulary») визначає шкіряний велюр як 

шкіру, з механічно обробленою оксамитовою поверхнею. Велюр для взуття повинен мати 

рівномірно шліфовану поверхню, рівний та густий ворс, насичене та рівномірне забарвлення, 

стійке до механічного впливу та мокрих обробок. Одним з основних експлуатаційних 

показників шкіряного велюру є відсутність мазкості його поверхні. Чинна нормативно 

технічна документація [1] передбачає стійкість поверхні велюру до сухого тертя на рівні 4 

балів за 5 бальною системою, а до мокрих обробок – 3 балів. Досягнення такого рівня 

показника при наявності ворсової поверхні у шкіри неможливе без застосування матеріалів, 

що ефективно впливають на зв’язування синтетичних барвників з дермою шкіри у 

фарбувальних процесах. Традиційною технологією виробництва взуттєвого велюру [2]  

передбачено зниження органічною кислотою рівня рН фарбувального розчину за 20 хвилин 

до кінця здійснюваного процесу. На практиці також використовують додавання у 

фарбувальний розчин катіонного фіксатора,  обробку напівфабрикату хромовим дубителем, 

який вводять у фарбувальний розчин за 30 хвилин до кінця процесу, або обробку 

напівфабрикату перед фарбуванням цирконієвим чи титановим дубителями. Перспективним 

на сьогодні є обробка шкіряного напівфабрикату перед фарбуванням матеріалами з високими 

сорбційними властивостями. Наприклад, природними високодисперсними мінералами. 

Зважаючи на те, що фарбування велюру здійснюють азобарвниками, в якості сорбенту 

доцільно використовувати бентонітові глини [3] і їх основний мінерал – монтморилоніт. 

Мета роботи – дослідження ефективності формування експлуатаційних властивостей 

взуттєвого велюру, отриманого з використанням модифікованого монтморилоніту. 

Природний монтморилоніт не можна використати для проведення рідинних процесів. 

Тому проводять його модифікацію іонами натрію для максимального диспергування 

глинистих часток на окремі структурні утворення [4]. Для модифікації і підвищення 

гідрофільності поверхні монтморилоніту можна використати обмінні йони натрію, в 

результаті чого модифікована дисперсія монтморилоніту набуває колоїдних властивостей.  В 

дослідженні модифікацію здійснювали карбонатом натрію, витрати якого складали 6 % від 

сухої маси мінералу. 

Дослідження проводили на зразках напівфабрикату хромового дублення, виробленого 

за типовою методикою одержання велюру з крупної сировини великої рогатої худоби [2]. 

Обробку напівфабрикату модифікованою дисперсією здійснювали перед фарбуванням. 

Витрати дисперсії складали 3 % сухого мінералу від маси напівфабрикату. Зразки 

контрольної групи перед фарбуванням обробляли хромовим дубителем з витратою 1 % 

оксиду хрому від маси напівфабрикату. Фарбування виконували аніонним чорним 

азобарвником (ТУ 6-14-767), витрата якого складала 6 % від маси напівфабрикату. 

Тривалість фарбування за температури 50+5 оС становила 90 хвилин. Для оцінки 

ефективності застосування модифікованого монтморилоніту у виробництві велюру 

фотоелектроколориметричним методом визначали рівень сорбції барвників за зміною 

оптичної густини відпрацьованих фарбувальних розчинів [5]. Дослідження показників якості 

забарвлення велюру проводили на зразках фарбованого напівфабрикату після його 

жирування та сушіння [5]. 

Дослідження показало, що для обох груп дослідних зразків досягнуто повного 

профарбовування дерми напівфабрикату барвником. Виявлено, що сорбція барвника на 25 % 

більша у випадку застосування у технології модифікованого монтморилоніту. 

Спостереження за реалізацією технологічного циклу також показало, що у відпрацьованому 

розчини після промивання фарбованого напівфабрикату, обробленого монтморилонітом, 

барвник відсутній. Отже, його десорбція з напівфабрикату відсутня. У випадку фарбування 

хромового напівфабрикату частина барвника десорбувалась у промивну воду. Стійкість 
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забарвлення до сухого і мокрого тертя велюру, виробленого за типовою технологією, складає 

4 та 3 бали відповідно. У випадку застосування модифікованого монтморилоніту, 

забарвлення до сухого і мокрого тертя складає 5 та 4 бали відповідно.  

Підвищення ефективності сорбції барвника велюром обумовлено присутністю 

високодисперсного мінералу. Монтморилоніт має високорозвинену сорбційну поверхню і 

створює в структурі велюру додаткові активні центри для зв’язування з барвником. 

Результатом високої сорбції барвника у присутності монтморилоніту є повна відсутність 

мазкості поверхні велюру. Додаткове зв’язування сприяє також ефективному відпрацюванню 

робочого розчину.  Зменшення ж концентрації барвника у відпрацьованому фарбувальному 

розчині призводить до зменшенню навантаження на навколишнє середовище.  
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ТРАНСПОРТНО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ 
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Анотація. Актуальність даної теми обумовлена специфічністю процедури визначення 

ринкової вартості пневматичних шин, що залежить від особливостей їх конструкції, умов 

експлуатації та відомостей, наданих для проведення експертизи. 

Ключові слова: Ринкова вартість, пневматична шина, експлуатаційний знос, дата 

випуску, строк експлуатації, маркувальні позначення, граничний термін експлуатації. 

Abstract. The relevance of this topic is due to the specificity of the procedure for 

determining the market value of pneumatic tires, which depends on the characteristics of their 

design, operating conditions and information provided for examination. 

Keywords: Market value, pneumatic tire, operational wear, date of issue, service life, 

markings, service life limit. 

Для початку потрібно з’ясувати, що таке пневматична шини. Пневматична шина 

являється одним з найбільш важливих елементів автомобіля, яка має складну конструкцію та 

розміщується на ободі колеса. Шина сприймає вертикальне навантаження від ваги 

автомобіля та всі зусилля, які виникають у місці контакту шини з дорогою при 

пришвидшенні, гальмуванні та повороті автомобіля. Шина також поглинає та пом’якшує 

удари, які виникають під час руху автомобіля дорогою. Під час руху автомобіля еластична 

пневматична шина у нижній частині деформується, дрібні нерівності дороги поглинаються за 

рахунок деформації шини, а великі викликають повільне переміщення вісі колеса. Така 



Товарознавчі аспекти експертної та оціночної діяльності 

 

 47 

особливість шини називаються згладжуючою. Згладжуюча здатність шини обумовлена 

пружними властивостями стислого повітря, яким заповнена шина. При деформації шини 

неминуче виникають втрати енергії, обумовлені внутрішнім тертям у матеріалі шини. 

Внутрішнє тертя підвищує температуру шини, що несприятливо позначається на її 

довговічності. Чим більше деформація шини, тим більше витрати енергії на внутрішні втрати 

і тим більша потужність витрачається на рух автомобіля. Властивості і роботоздатність шини 

в значній мірі залежать від її конструкції. Найважливішою властивістю будь-якої шини – 

забезпечення надійного зчеплення з дорожнім покриттям. Цю задачу виконує резина 

протектора, облягаючи завдяки своїй еластичності мікронерівності дороги в місці контакта, 

відповідно чим більше висота протектора, тим краще зчеплення з дорогою [1]. 

Шина як складова частина КТЗ відноситься до швидкозношуваних складників, які в 

процесі технічної експлуатації КТЗ періодично замінюються. Завдяки несівній здатності, 

властивостям зчіплюватись з дорожнім покриттям, пружнов’язким деформаціям у 

радіальному, боковому і тангенціальному напрямках шини реалізуються тягові і гальмові 

властивості КТЗ, чим досягається його керованість, курсова стійкість, паливна 

економічність, допустимий рівень акустичного шуму, комфортабельність руху –

характеристики, що визначають безпечність конструкції і споживчі властивості КТЗ [2]. 

Згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.07.2013 № 549 «Про 

затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних 

транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі» [2] 

шина пневматична це пружна оболонка, призначена для установлення на ободі колеса, яка 

утворює разом з цим колесом суцільну, переважно тороїдальну, закриту порожнину, яка 

містить газ (повітря) і яка призначена для використання під тиском, що перевищує 

атмосферний. У комплекті пневматичної шини може бути пневматична камера, обідна 

стрічка. 

Транспортно-товарознавчою експертизою можуть вирішуватись питання щодо 

визначення ринкової вартості нової шини або бувшої у користуванні. Якщо з визначенням 

ринкової вартості нової шини проблематика відсутня, то під час визначення ринкової 

вартості бувшої у користуванні шини виникає ряд проблем, які потребують вирішення. Під 

час проведення транспортно-товарознавчих експертиз експерт керується нормативно-

правовими актами, які регламентують оціночну діяльність в Україні. Одним з ключових 

актів є Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (далі – 

Методика) [3]. Так згідно п. 7.36. Методики [3] ринкова вартість окремої складової частини 

враховує її комплектність і фактичний технічний стан, умови, у яких вона експлуатувалася 

(зберігалася), особливості кон’юнктури ринку регіону. Ринкова вартість складової частини 

КТЗ з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу визначається за формулою: 

 

                                      Ссз = Цс х (1- Ез),                                                            (1) 

де 

Цс – ціна нової складової частини; 

Ез – коефіцієнт фізичного зносу пневматичних шин. 

 

Визначення нової складової частини визначається порівняльним підходом з 

використанням цін у продавців шин, як правило з мережі Інтернет. Коефіцієнт фізичного 

зносу пневматичних шин КТЗ (Еш), згідно п. 7.48. Методики [3], визначається згідно з 

даними таблиці 3.4 додатка 3. Шини мотоциклів, моторолерів, мопедів, які були в 

експлуатації 7 років, та шини інших КТЗ, які були в експлуатації 10 років, мають ринкову 

вартість, що дорівнює нулю незалежно від ступеня їх зношеності. Якщо виробником КТЗ чи 

пневматичної шини в експлуатаційній документації встановлено призначений строк 
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експлуатації, у разі його досягнення шини мають ринкову вартість рівну нулю незалежно від 

ступеня зношеності їхнього протектора. 

Для бувших у користуванні пневматичних шин, строк експлуатації яких не перевищує 

10 років визначається з таблиці 3.5 додатка 3 (згідно п. 7.51. Методики [3]). Для цього 

необхідно мати відомості щодо поточної висоти протектора та початкової. Визначення 

поточної висоти протектора здійснюється шляхом вимірювання за допомогою 

штангенциркуля або дані відомості задаються особою, яка призначає експертизу. А от 

відомості щодо початкової висоти протектора у продавців даної продукції відсутні. Також 

відсутня дана інформація у мережі Інтернет, що створює проблеми для визначення 

коефіцієнта фізичного зносу пневматичної шини. Тому дане питання потребує вирішення 

шляхом виготовлення довідника виробників пневматичних шин з відомостями про початкову 

висоту протектора усіх пневматичних шин, що значно пришвидшить виконання експертизи 

та додасть об’єктивності висновку експерта. 

Разом з тим для бувших у користуванні пневматичних шин з малою інтенсивністю 

експлуатації (з середнім місячним пробігом менше однієї тисячі кілометрів) у зв’язку з 

утратою шинами внаслідок старіння необхідних характеристик для кожного (наступного за 

п’ятим, а для мототехніки – за четвертим) року експлуатації ринкова вартість додатково 

зменшується пропорційно зменшенню норм середнього ресурсу згідно з даними таблиці 

3.5 додатка 3 (згідно п. 7.51. Методики [3]). 

Відповідно до п. 7.51. Методики [3] дефекти пневматичних шин (складових частин), 

наявність яких передбачає їх вилучення з експлуатації, визначаються відповідно до правил 

експлуатації автомобільних шин. Додатково втрата вартості пневматичних шин 

розраховується за наявності таких дефектів: пошкодження гумового шару покриття робочих 

поверхонь борта під час монтажу-демонтажу для камерних шин (до 20%), для безкамерних 

шин (100%), викришування, відколи, порізи, тріщини, пориви, що не порушують зчіпної 

здатності ґрунтозачіпок (до 20%), плямиста зношеність протектора (до 25%), нерівномірна 

зношеність протектора, яка локально досягає 50% граничного значення висоти рисунка 

протектора (до 30%), механічна зношеність гумового шару покриття боковини на глибину до 

1 мм (до 40%).  

Так під час визначення ринкової вартості бувших у користуванні пневматичних шин 

законодавцем встановлено граничний термін вартості шин, а саме 10 років, по досягненню 

якого їх вартість дорівнює нулю. Однак реалії життя доводять протилежне. Так більшість 

водіїв навіть не здогадуються, де саме знаходиться марковання шин та як його 

розшифрувати. Також на Інтернет платформі з продажу товарів та послуг «www.olx.ua» [4] 

продаються бувші у користуванні шини, строк експлуатації яких перевищує 10 років, однак 

їх технічний стан дозволяє їх використання та експлуатацію. Як показує практика кількість 

використання таких шин складає 18%, що вкотре доводить невірність підходу визначення 

вартості даної категорії шин. Я вважаю, що бувші у користуванні шини зі строком 

експлуатації понад 10 років і перебувають у придатному до використання стані мають свою 

вартість, а граничний строк експлуатації потребує перегляду. 

Враховуючи вищезазначене можна дійти висновку про те, що до Методики [3] 

необхідно внести зміни, а саме збільшити граничний строк експлуатації бувших у 

користуванні пневматичних шин мотоциклів, моторолерів, мопедів до 10 років, та шини 

інших КТЗ до 15 років, оскільки стан економічних подій не відповідає вимогам 

законодавства та розробити довідник виробників пневматичних шин з відомостями про 

початкову висоту протектора усіх пневматичних шин. 
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Анотація. Проаналізувавши проблеми, що виникають під час товарознавчого 

дослідження сучасних текстильних виробів, наведено перелік необхідних вихідних даних для 

визначення ринкової вартості одягу. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі 

будуть спрямовані на розробку методичного підходу до проведення товарознавчої 

експертизи одягу, з метою встановлення відповідності показників якості регламентованим 

вимогам.  

Ключові слова: товарознавча експертиза, ринкова вартість одягу, торгова марка, 

методи дослідження, оцінювання.  

Abstract. After analyzing the problems that arise during the commodity research of modern 

textiles, the list of necessary initial data for determining the market value of clothing. Prospects for 

further research in this area will be aimed at developing a methodological approach to the 

commodity examination of clothing, in order to establish compliance with quality indicators to the 

established requirements. 

Key words: commodity examination, market value of clothes, trademark, research methods, 

evaluation. 

Основним завданням товарознавчої експертизи є визначення вартості товарної 

продукції, а також товарів, майна, що були в користуванні. Товарознавча експертиза може 

проводитись як з ініціативи покупця, так і за бажанням виробника або продавця, який бажає 

переконатись у відповідній якості продукції. Подібні дослідження призначаються і в процесі 

розслідування кримінальних справ та судових розглядів, пов’язаних із розкраданнями, 

підробками товарів та іншими злочинами. Об’єктивність та повнота висновку експерта 

можлива за умови, що експерту надаються всі необхідні вихідні дані [1; 2].  

При дослідженні одягу найважливішим параметром є наявність відомостей щодо 

торгової марки, під якою він виготовлений. Торгова марка – об’єкт авторського права та 

інтелектуальної власності, товарний знак і логотип, знак для товарів та послуг, 

зареєстрований в установленому законодавством порядку. Основною проблемою, з якою 
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стикається експерт-товарознавець під час дослідження – це відсутність відомостей щодо 

торгової марки, проте її можна оцінити за наявності вихідних даних.  

При проведенні товарознавчого дослідження одним із основних факторів, що впливає 

на вартість одягу є сировинний склад. Текстильні матеріали для виготовлення одягу 

поділяються на натуральні і хімічні. На сьогоднішній день їх існує безліч, серед основних, 

можна виділити: бавовну, шовк, вовну, льон, кашемір, поліестер, ацетат, акрил, бамбукове 

волокно, мікрофібру, нейлон, штучний шовк, спандекс, віскозу тощо, а також – натуральну і 

синтетичну шкіру [3]. 

Наступним чинником, який впливає на ціноутворення є довжина виробу, для 

прикладу – сукня: до підлоги, до середини ікри, до щиколотки, до колін, вище колін (міні). 

Що стосується довжини рукавів у виробах, то їх у можна поділити на такі основні види [1]: 

а) без рукавів (наприклад, на бретелях або верх виробу у вигляді майки); 

б) повний розмір рукава (довгий);  

в) рукава три чверті (довжиною в три чверті від повного розміру довжини рукава); 

г) короткі рукава; 

д) рукава в половину від повної довжини.  

Розрізняють такі типи рукавів: рукав-метелик, рукав-ліхтар, рукавпелюстка, у формі 

крила кажана, рукав-буф, рукав-розтруб.  

Виріз або комір верху виробу може мати наступний вигляд: V-подібний, О-подібний 

(круглий), стійка, комір-хомут (як у кофти гольфу або водолазки), комір-мандарин, комір з 

відкритою шиєю (і відкритими плечима), закритий комір, комір закритого типу з 

капюшоном, комір-човник, комір з прямими кутами, комір Пітер Пен, комір з лацканами, 

відкладний комір, двошаровий, бант, гофрований.  

Під час проведення товарознавчого дослідження важливим чинником може стати 

навіть вид малюнку на текстильному виробі: суцільний (однотонний) малюнок, горох 

(великий або маленький), геометричний, смужка, клітка, леопардовий, квітковий, тваринний, 

мультфільм (з героями із мультфільмів), написи, пейслі (його ще називають індійський 

огірок або буту), печворк (клаптевий стиль).  

На формування вартості виробу, також, впливає і наявність прикрас на текстильних 

виробах: банти і бантики, ґудзики, аплікації, вишивка бісером, багатошарові оборки, стрази і 

блискітки, вишивка нитками, пір’я, розріз або розрізи, мереживо і гіпюр, кишені, заклепки, 

оборки, зав’язки, пензлики. Значний вплив на визначення ринкової вартості одягу здійснює 

розмір [1].  

Крім цього, експерт використовує органолептичний та вимірювальний методи 

дослідження. Органолептичний метод є найбільш поширеним, простим і доступним. Якість 

виробу аналізується за допомогою органів чуття людини, тому точність і достовірність 

значень показників властивостей виробу залежать від кваліфікації, практичного досвіду, 

здібностей фахівців, що оцінюють якість.  

Основними засобами органолептичного методу служать органи чуття (орган зору і 

рецептори дотику). Органолептично, можна сприймати зорові відчуття форми (силуету), 

композиції (характеру членування деталей), кольору, стан поверхні і цілісність.  

На дотик, сприймають різні тактильні відчуття: дотику, тиску, зручності в статиці і 

динаміці, тепла або холоду.  

Органолептичним методом встановлюють якість технології виготовлення, якість 

упаковки і маркування. Якість технології виготовлення одягу визначається візуально. Виріб 

розташовується спочатку виворітною стороною вгору, оцінюється якість виробу з виворотної 

сторони, далі з лицьової сторони.  

Обов’язково оцінюється наявність у виробі дефектів стібків, рядків, швів, сполук 

(клейових, ниткових, зварних, клепаних) і волого-теплової обробки, а також симетричність 
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парних деталей. Якість технології виготовлення одягу оцінюється як органолептичними, так 

і вимірювальним методом.  

Вимірювальним методом визначаються розміри дефектів, а також симетричність 

парних деталей. Основними засобами вимірювального методу є: вимірювальна лінійка, 

рулетка, кільцемір, трикутник, текстильна лупа, транспортир. І хоча методи дослідження 

одягу не змінюються (органолептичний та вимірювальний), для їх застосування необхідно 

володіти спеціальними знаннями, та постійно відстежувати зміни в моді і стилі, появі нових 

матеріалів, з яких виготовляється одяг.  

Отже, у зв’язку з постійним оновленням асортименту одягу, їх конструктивного 

ускладнення, випуску виробів з найсучасніших матеріалів з використанням новітніх 

технологій виникають проблемні питання при дослідженні та визначенні їх ринкової 

вартості. Необхідно постійно відстежувати розвиток технологій, зміни у моді та стилі. Для 

проведення товарознавчого дослідження необхідно надавати експерту всі необхідні вихідні 

дані стосовно виробу, а саме: торгової марки та/або виду виробу, матеріалу виготовлення, 

довжини виробу, розміру, типу і виду рукава, виду вирізу, виду малюнку, зазначати 

наявність або відсутність прикрас, зазначати стан (в новому стані або такі, що перебували в 

експлуатації). 
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Анотація. У даній роботі наведені деякі проблемні питання товарознавчої експертизи. 

Науковцям та практикам слід працювати над вирішенням даних проблем. Це дозволить 

більш об’єктивно проводити товарознавчі дослідження та зменшити кількість судових 

експертиз, які залишились без виконання. 

Ключові слова: товарознавча експертиза, якість товарної продукції, основні питання 

експертизи, товарознавча оцінка.  

Abstract. This paper presents some problematic issues of commodity examination. Scientists 

and practitioners should work to address these issues. This will allow for more objective conduct of 

commodity research and reduce the number of forensic examinations that remain without execution. 

Key words: commodity examination, quality of commodity production, basic questions of 

examination, commodity estimation. 
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Товарознавча експертиза – це дослідження товарів, сировини, обладнання з метою 

визначення їх якості, характеристик, розміру заподіяної матеріальної шкоди внаслідок їх 

пошкодження, вартості проведення ремонтно-відновлювальних робіт щодо них, а також їх 

відповідності існуючим стандартам. Товарознавча експертиза може проводитись як з 

ініціативи покупця, так і за бажанням виробника або продавця, який бажає переконатись у 

відповідній якості продукції. Подібні дослідження призначаються і в процесі розслідування 

кримінальних справ та судових розглядів, пов’язаних із розкраданнями, підробками товарів 

та іншими злочинами. Об’єктивність та повнота висновку експерта можлива за умови, що 

експерту надаються всі необхідні вихідні дані.  

Головними завданнями товарознавчої експертизи є [1; 2]: 

а) визначення ринкової вартості товарної продукції, у тому числі з врахуванням 

часткової втрати її товарних якостей у зв’язку з експлуатаційним зношенням і 

пошкодженнями від впливу зовнішніх факторів; 

б) визначення належності товарної продукції до класифікаційних категорій, які 

прийняті у виробничо-торговельній сфері (вид, сорт, артикул, модель, розмір тощо); 

в) визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського 

класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності; 

г) визначення змін показників якості товарної продукції (мають виробничий характер, 

виникли при транспортуванні, зберіганні у процесі експлуатації тощо); 

д) встановлення способу виробництва товарної продукції – промисловий чи 

саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника; 

е) визначення відповідності упакування та транспортування, умов і термінів 

зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.  

Основні питання товарознавчої експертиз стосуються визначення окремих видів 

вартості зазначеного вище майна, товарів, колісних та інших транспортних засобів, окремих 

видів послуг. 

Серед цих видів вартості в основному визначається – ринкова вартість об’єктів, і їх 

вартість при увезенні з-за кордону на митну територію України (в країні придбання, країнах 

експортерах). Інколи, зустрічається необхідність встановлення ліквідаційної вартості 

(пов’язана з продажем в обмежений-стислий строк, зокрема з примусовим), утилізаційної 

вартості (по вартості складових частин, придатних до подальшого використання та вторинної 

сировини). 

Вартість окремих видів послуг може визначатися лише за умови наявності пропозицій 

надання на ринку ідентичних або аналогічних послуг з відкритою ціновою інформацією 

щодо них [1]. 

Товарознавчою експертизою вирішуються питання, пов’язані з визначенням окремих 

якісних показників товарів, відповідності цих показників встановленим вимогам, з 

визначенням наявності або відсутності певних дефектів, пошкоджень та їх впливу на товарні, 

якісні, вартісні, класифікаційні показники, властивості об’єктів (типу, істотності, впливу на 

можливість використання за прямим призначенням, можливості усунення). 

При цьому, у багатьох випадках вирішення таких питань залежить від відомостей, 

наявних у поданих для проведення експертизи матеріалах, наприклад, висновків 

спеціалізованих (призначених на певні види випробувань) лабораторій; може потребувати 

представлення заздалегідь якісних взірців; може потребувати залучення фахівців за 

окремими технічними напрямками, які не передбачені існуючими експертними 

спеціальностями. Також, у разі постановлення питань щодо відповідності якісних показників 

об’єкта тим чи іншим нормативним вимогам, доцільно конкретизувати відповідні 

нормативні, нормативно-технічні документи та представити для проведення експертизи 
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офіційно отримані екземпляри таких документів (ДСТУ, Технічних умов, Технічних 

регламентів тощо). 

Товарознавчою експертизою не оцінюється вартість об’єктів, обіг яких заборонений 

згідно із законодавством України, або допускається лише за окремих виключень, також, не 

оцінюється вартість продукції, яка, згідно із законодавством, підлягає вилученню з обігу і 

обов’язковому знищенню або утилізації. Наприклад, наркотичні, психотропні речовини і 

прекурсори, контрафактна (підроблена, фальсифікована) продукція, продукція без марок 

акцизного збору з непідтвердженою відповідністю якості, придатності до застосування, 

вживання. Разом з тим, в окремих випадках, може визначатися розмір збитку, завданого 

правовласнику продажем контрафактної (підробленої, фальсифікованої) продукції. Також, 

товарознавчою експертизою може оцінюватися вартість мисливської та спортивної зброї, 

обіг якої не заборонений згідно із законодавством України [2]. 

Також, товарознавчою експертизою не визначається вартість змонтованих в об’єкті 

нерухомості вікон, дверей, труб, сантехніки, електропроводки і т. п., адже у такому стані 

вони вже є складовою частиною нерухомості і не можуть бути об’єктом купівлі-продажу як 

рухоме майно (такі об’єкти можуть оцінюватися на момент їх придбання новими або тоді, 

коли вони вже демонтовані).  

Переважна більшість цінової інформації, потрібної для товарознавчої оцінки вартості 

майна, товарів, знаходиться в мережі Інтернет (на on-line web-сайтах) і значна частина цієї 

інформації регулярно оновлюється без збереження (архівування) попередніх даних. Тому, 

при оцінювання вартості майна, товарів на минулий час (проведенні ретроспективної 

оцінки), експерт товарознавець може не знайти необхідні цінові дані. Також, є окремі 

категорії товарів, щодо яких взагалі відсутня відкрита цінова інформація, наприклад, дані 

про виробника, продавців є, але вони не публікують прайс-листи чи іншу цінову інформацію, 

зазначаючи, що ціна «договірна» і наводячи лише контактний телефон. Експерт обмежений у 

можливості самостійно зв’язуватися з такими продавцями, надсилати їм запити та 

отримувати від них цінову інформації, в т. ч. на минулий час, адже це може бути розцінено 

як заборонене експерту самостійне збирання матеріалів, які підлягають дослідженню, 

самостійний вибір вихідних даних, відображених неоднозначно. 
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Abstract. The importance of research of product shortcomings by a specialist in disputes 

about the restoration of consumer rights is substantiated. The generalization of judicial practice and 

position of the court in consumer protection cases were reviewed. 

Key words: consumer, product shortcomings, violation of rights, expert advice.  

Враховуючи принцип статті 3 Основного закону держави, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю, відповідно і права споживачів належать до основних соціальних прав, 

захист яких є основним обов’язком держави [1]. 

Основний Закон держави, частини 3 статті 42, вказує на наявну в державі систему 

нормативно-правових актів та розгалужену структуру органів, діяльність яких спрямована на 

захист прав споживачів [1]. Дане положення доповнюється і у Законі України «Про захист 

прав споживачів», за яким держава не лише забезпечує споживачам захист їх прав, надає 

можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для 

прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх 

потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в 

обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і 

життєдіяльності, а й створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань 

реалізації їх прав, в тому числі шляхом розробки та проведення відповідних освітніх 

програм [2]. 

Оглянемо основні елементи поняття «споживач» згідно Закону України «Про захист 

прав споживачів». Це – фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання. Така особа 

отримує чи використовує продукцію, а саме товар, роботу або послуги. Вказана продукція 

повинна задовольняти виключно особисті потреби споживача і не слугувати засобом ведення 

підприємницької діяльності [2].  

Відповідаючи вищевказаним вимогам особа може розраховувати на механізми та 

гарантії забезпечення її прав згідно відповідного закону. Можемо класифікувати наявні 

гарантії захисту в залежності від суб’єкта їх забезпечення:  

а) парламентські – встановлюють право на справедливий судовий розгляд та суміжні 

права; 

б) урядові – забезпечують реалізацію встановлених прав через відповідні органи;  

в) судові – охороняють та відновлюють права.  

Відповідно до пункту 12 постанови Пленуму Верховного Суду України презюмується 

відсутність у покупця (споживача) знань про особливості та характеристики продукції [3].  

Дане твердження відображене у рішенні Конституційного Суду України який підкреслює 

вразливе становище покупця: «…споживачу, як правило, об’єктивно бракує знань, 

необхідних  для здійснення правильного вибору товарів (робіт,  послуг) із запропонованих на 

ринку, а також для оцінки договорів щодо їх придбання, які нерідко мають вид формуляра 

або іншу стандартну форму» [4].  

Така проблема продукує появу недобросовісних продавців (постачальників), які 

завдяки необізнаності споживача можуть реалізовувати на ринку товари з недоліками, тобто 

у стані при якому не забезпечені вимоги, що пред’явлені до нього.  

Водночас використання належної продукції супроводжується ризиком випадкового її 

знищення або швидкої втрати якості. Така ситуація можлива завдяки відсутності інформації 

про правила користування чи зберігання товару або ігнорування споживачем таких вимог. 

Виходячи з цього, законодавець покладає обов’язки на продавця сприяти компетентному 

вибору покупця шляхом інформування його про властивості та безпечність товару, 

гарантійні зобов’язання та всі аспекти реалізації (ціна, знижка, розпродаж). 

Згідно встановлених норм на покупця (споживача) покладається обов’язок доведення 

вини продавця (постачальника) за недоліки товару виявлені після передачі йому у його 
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користування. Так само, продавець зобов’язаний доводити відповідальність покупця у разі 

виявлення недоліків та встановлення причин їх виникнення до передачі товару покупцеві. 

Однак, у випадках виявлення недоліків якості при наявності гарантій передбачається вина 

продавця і на ньому лежить тягар доведення порушення покупцем (споживачем) умов 

експлуатації або зберігання товару.  

Як бачимо уразливе становище покупця (споживача) вирівняне аналогічними 

обов’язками продавця, а тому проблема доведення вини є актуальною для обох сторін. 

Найбільш наближеним до покупця та продавця способом оцінки недоліків є 

застосування органолептичного та вимірювального методу визначення основних 

властивостей та характеристик товару. На відміну від останніх, експерт уповноважений 

оформити результати проведених ним дослідження у формі висновку, який і стане належним 

доказом у доведенні порушеного права.  

Вищезазначений інтерес спонукає нас звернути увагу на можливість сторін стати 

заявниками до відповідної установи для отримання відповідей на питання пов’язаних із 

властивостями товару. Такими установами можуть бути організації, які провадять експертну 

діяльність, а саме ті, які проводять товарознавчі експертизи. Адже саме результати 

експертизи являються компетентним джерелом та доказом змін показників якості товарної 

продукції, установлення способу виробництва, відповідності її пакування, транспортування, 

термінів зберігання чинним вимогам. 

Розрізняючи широкий предмет та виключно професійні завдання товарознавчої 

експертизи, визначаючи основні показники відповідності та проводячи оцінку товару, 

виокремлюються два основні напрями дослідження, що стосується самого об’єкта 

експертизи та інформації про нього. Безпосереднє дослідження товару передбачає [5]: 

а) ідентифікацію, як встановлення певних відповідних споживчих властивостей, 

асортиментної належності до певної групи та приналежності товару до конкретної партії; 

б) якісну оцінку, як відповідність нормативній документації, а саме встановленим 

показникам якості та безпечності; 

в) кількісну оцінку, як відповідність встановленим нормативними або технічними 

документами та їх вимогам; 

г) встановлення характеру недоліків та умов зміни властивостей. 

Пошук та вивчення супутньої інформації, ще один із напрямків роботи експерта, який 

дозволяє встановити додаткові характеристики або вихідні дані у випадках відсутності 

об’єкта дослідження. Такі відомості встановлюються шляхом аналізу: 

а) документації – нормативної, супровідної; 

б) інформації про товар, яка може міститися в історичних, енциклопедичних, 

наукових джерелах; 

в) фото та відеозображень, які дають змогу візуально оцінити споживчі 

характеристики товару; 

г) висновків за результатами досліджень у відповідних галузях; 

д) документи у яких зафіксований стан товару, порядок та умови його використання. 

Для отримання вищевказаної інформації експертом застосовуються спеціальні методи 

дослідження об’єктів та джерел інформації. Такі методи розділяють на суб’єктивні 

(органолептичний та експертний) та об’єктивні (вимірювальний, реєстраційний, 

розрахунковий). Загалом суб’єктивні методи дослідження можуть бути доступні будь-якому 

заявнику, але результат такої оцінки не може бути вираженим у належний доказ. Водночас, 

експертом застосовуються відповідні методики змістом яких є послідовне застосування 

практичних прийомів для проведення дослідження.  

Тільки у сукупності застосування перелічених умов та після опрацювання отриманих 

даних експерт може об’єктивно оцінити стан, характеристики та відповідність встановленим 
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вимогам продукції. Виходячи з вищевикладеного вбачаємо, що для особистого спростування 

чи підтвердження наявності недоліків товару у заявника бракуватиме компетенції та 

компетентності у даному питанні. До того ж, перетворення фактичних даних про об’єкт 

дослідження у доказ потребує їх відповідності чотирьом властивостям, а саме: належність 

допустимість, достовірність, достатність. 

Отже, висновок експерта є підсумком діяльності експерта, який сприяє відновленню 

порушеного права покупця (споживача) або звільненню від відповідальності продавця 

(постачальника). Відповідно до державних гарантії сторони можуть звернутись до головного 

органу позасудового порядку захисту прав споживачів – Держпродспоживслужби або обрати 

судовий порядок відновлення своїх прав. Обираючи один із варіантів вирішення спору 

сторонам необхідно пред’явити належні та допустимі докази, що мають юридичне значення, 

і саме таким доказом може бути висновок експерта.  
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Анотація. В даних тезах розглядається питання встановлення ринкової вартості 

товарів під час проведення товарознавчої експертизи. Адже, товарознавча експертиза є 

основою встановлення ринкової вартості товару, яка дає можливість визначити чи є в діях 

особи склад кримінального правопорушення. 
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Ключові слова: судово-товарознавча експертиза, вартість товару, покупець, 

продавець, ринкова вартість, ідентифікація товару, класифікація товару. 

Abstract. In these theses the question of establishment of market value of the goods during 

carrying out commodity examination is considered. After all, commodity examination is the basis 

for establishing the market value of goods, which makes it possible to determine whether a person's 

actions constitute a criminal offense. 

Key words: forensic examination, value of goods, buyer, seller, market value, identification 

of goods, classification of goods. 

В ході розслідування та під час судового розгляду різних проваджень все частіше на 

сьогоднішній день зростає потреба в призначенні судово-товарознавчої експертизи. Так, вона 

необхідна при розслідуванні кримінальних правопорушень проти власності та в цивільних 

справах, наприклад при розподілі майна, відшкодуванні збитків при пошкодженні майна 

тощо. Особливістю товарознавчої експертизи є те, що за допомогою спеціальних досліджень 

встановлюються фактичні товарні властивості, ступінь зниження вартості товарів, 

відповідність показників якості товарів нормативним документам, встановлення дефектності, 

причин їх виникнення, та ринкова вартість товарів. Одним із головних завдань судової 

товарознавчої експертизи є можливість встановлення ринкової  вартості як за наявності так і 

за відсутності об’єктів дослідження. 

Ринкова вартість, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1440 від 

10.09 2003 р., ‒ це 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]. При визначенні ринкової вартості товару проводиться: ідентифікація товару; 

його класифікація; визначення фактичного стану товару; аналіз його вартості на конкретну 

дату в певному регіоні, на споживчому ринку.  

Термін «ідентифікація» походить від латинського identicus – той самий, і означає 

встановлення тотожності. Тотожність (ідентичність) об’єкта означає, насамперед його 

неповторність, індивідуальність, відмінність від подібних йому [2]. Ідентифікація – це 

початковий етап визначення ринкової вартості товарів, з неї починається проведення 

експертизи і в результаті проведення якої, визначається відповідність товару встановленим 

вимогам, внаслідок чого встановлюється справжність (оригінальність) товару. При виявленні 

невідповідності констатується фальсифікація.  

Після ідентифікації експерт-товарознавець класифікує об’єкт за його належністю та 

ознаками. Класифікація – це упорядкований на основі певних ознак розподіл товарів на 

класи і дрібніші підрозділи, незалежні один від одного, або такі, що потребують логічної 

послідовності і підпорядкованості.  

Товарознавча експертиза може стосуватися об’єктів які знаходяться як у новому стані, 

так і ті, які перебували у вжитку. Ця експертиза дозволяє встановити фактичні дані, що 

підтверджують або спростовують відповідність характеристик досліджуваних об’єктів 

товарного походження базовим значенням, а також встановлення дефектності виробів і 

обставин, за яких відбулося зниження їх якості.  

На ринкову вартість товарів значно впливає наявність дефектів. Дефектом є недолік,  

або нездатність функціонувати внаслідок такого недоліку. Це локальне порушення стану 

об’єкта, що полягає в зміні окремих показників за конструктивним або естетичними 

властивостями. Для визначення ринкової вартості товарів під час проведення судової-

товарознавчої експертизи застосовують такі основні підходи (методи): дохідний, 

порівняльний та витратний. Дохідний базується на врахуванні принципів найбільш 

ефективного використання та очікування, відповідно до яких вартість об’єкта оцінки 

визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного 
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використання об’єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого перепродажу [4]. 

Порівняльний підхід ґрунтується на тому, що основою для розрахунку ринкової вартості 

досліджуваного товару є ціна на аналогічний товар (ідентичний або однорідний). Визначення 

ринкової вартості товару з використанням цього методу включає наступні етапи: 

а) пошук і вибір аналогічного товару оцінюваного об’єкта на основі комплексу ознак і 

ціноутворюючих показників, які виявлено при ідентифікації. На цьому етапі можливе 

використання одного з двох методів: прямого порівняння (визначення ринкової вартості на 

основі прямого підбору цін ідентичних товарів на конкретну дату в певному регіоні); 

порівняння з товаром-аналогом (визначення ринкової вартості товару на основі цін на 

однорідний товар із використанням певних елементів порівняння, на які, за необхідності, в 

подальшому робляться коригуючі розрахунки, що вирівнюють відмінність досліджуваного 

товару з товаром-аналогом); 

б) пошук достовірної інформації про ціни на ідентичні або однорідні товари; 

в) порівняння аналогічних товарів із оцінюваним товаром і визначення необхідності 

проведення уточнюючих розрахунків, які враховують розходження характеристик, 

фактичного стану товару рівень його якості;  

г) проведення коригуючих розрахунків (за необхідності) і знаходження 

обґрунтованого значення ринкової вартості товару [3]. 

Під час визначення ринкової вартості методом порівняльного підходу 

використовуються середні цінові дані, що містяться у довідкових і періодичних виданнях, у 

кошторисах торговельних організацій, які здійснюють продаж аналогічних оцінюваному 

товару, на інтернет-сайтах тощо.  

Якщо при проведенні експертизи щодо встановлення ринкової вартості товару 

встановлено, що товар є недостатньо якісним, нестандартним, або був у вжитку, ринкова 

вартість такого товару встановлюється за ціною можливої реалізації.  

Щодо витратного підходу (методу), то він передбачає визначення поточної вартості 

витрат на відтворення або заміщення об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму 

зносу (знецінення).  

Аналіз експертної практики показує, що для визначення ринкової вартості товарів 

найчастіше використовується саме порівняльний підхід (метод) проведення дослідження. 

Варто зазначити, що для отримання найбільш достовірної інформації щодо ринкової 

вартості, аналіз ринку досліджуваного товару необхідно проводити в конкретному регіоні, у 

конкретний період часу.  

Отже, дослідження які проводить експерт-товарознавець повинні відповідати 

принципам всебічності, повноти та об’єктивності. Необхідно враховувати: склад вихідних 

даних, індивідуальні особливості об’єкта дослідження, можливість використання окремих 

підходів для дослідження товару чи їх сукупності, які обумовлені кожною конкретною 

експертною ситуацією. Підсумовуючи викладене, слід відмітити, що товарознавча 

експертиза є основою встановлення ринкової вартості товару, яка дає можливість визначити 

чи є в діях особи склад кримінального правопорушення; допомагає здійснити розподіл 

майна, відшкодування збитків при пошкодженні майна тощо. 
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Анотація. В тезах висвітлено питання, пов’язані з товарознавчої експертизою 

вживаних автомобілів. Аналіз товарознавчої експертизи автомобілів показав, що практики 

стали частіше і обґрунтовано використовувати висновки автотехнічних досліджень в процесі 

експлуатації та митного оформлення. Через те вивчення проблематики та проведення певних 

досліджень щодо товарознавчої експертизи автомобілів та їх оформлення в режимі «імпорт» 

на сьогодні є актуальним. Для належного оцінювання особливостей та якості 

автотранспортних засобів необхідна товарознавча експертиза. Метою даної роботи є 

проведення товарознавчої експертизи вживаних автотранспортних засобів. Основними 

результатами роботи є аналіз документів з товарознавчої експертизи при здійсненні оцінки 

вживаних транспортних засобів. 

Ключові слова: колісний транспортний засіб, товарознавча експертиза, митна 

вартість.  

Abstract. The abstracts cover issues related to the commodity examination of used cars. The 

analysis of commodity examination of cars showed that practitioners began to use more often and 

reasonably the conclusions of automotive research in the process of operation and customs 

clearance. Therefore, the study of the issue and the conduct of certain research on commodity 

examination of cars and their registration in the "import" mode is relevant today. Commodity 

examination is required for proper assessment of the features and quality of vehicles. The purpose 

of this work is to conduct a commodity examination of used vehicles. The main results of the work 

are the analysis of documents on commodity examination in the assessment of used vehicles. 

Key words: wheeled vehicle, commodity examination, customs value. 

Автомобільний ринок – це сукупність економічних відносин, завдяки якому 

відбувається взаємодія суб’єктів ринку з метою обміну готових автомобілів на грошові кошти [1]. 

Необхідно зазначити, що значну частку на ринку автомобілів України займають вживані 

автомобілі. Встановлено, що з 2018 року автомобільний ринок зазнав змін – почалось масове 

ввезення вживаних авто («євроблях»). Статистичні дані свідчать, що у першому кварталі 

2019 року в Україні розмитнили 200 000 автомобілів, а протягом року зареєстрували 408 100 

вживаних легкових автомобілів, що в 3,5 рази більше, ніж у 2018 році. Реєстрації вживаних 

автомобілів майже в 5 разів перевищили продаж нових, який становив 88 500 нових 

автомобілів. В зв’язку з вище викладеним важливою проблемою є автотоварознавча 

експертиза вживаних легкових автомобілів.  
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Нами визначений регламент товарознавчої експертизи вживаних автомобілів. 

Ефективне функціонування податкової і митної системи забезпечує митний контроль. Згідно 

з МК України [2], митниці ДМСУ здійснюють контроль за правильністю визначення митної 

вартості транспортного засобу. Наказом № 885 Державної митної служби від 13.10.06 [3] 

вивчено основні аспекти здійснення постійного контролю, а саме: 

а) за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та 

агрегатів з урахуванням принципів Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх 

транспортних засобів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України та Фонду 

державного майна України від 24.11.03 № 142/5/2092 [4], за формулами, зазначеними в 

п. 7.35; 

б) за повнотою внесення до митної декларації відомостей щодо ідентифікації 

транспортного засобу; 

в) за використанням посадовими особами митниць, уповноваженими особами 

експертних установ та організацій сталих понижуючих коефіцієнтів під час оцінки 

транспортних засобів, вузлів і агрегатів. 

Висновки про якісні та вартісні характеристики товарів можуть подаватись 

декларантами для підтвердження митної вартості імпортованого товару – стаття 53 МК 

України [2] та перевіряються посадовими особами митного органу в рамках процедур 

митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик, 

визначальних для класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, перевірки задекларованої митної 

вартості товарів, встановлення країни походження товарів і т. д. згідно МК України  [2]. 

Як було зазначено вище, для правильності визначення митної вартості керуються 

вимогами Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів. 

Методика застосовується також у разі: 

а) визначення року виготовлення колісно-транспортного засобу (КТЗ) і його 

складників; 

б) визначення комплектності та укомплектованості колісно-транспортного засобу 

відповідно до нормативної документації його виробника; 

в) визначення типу, моделі, версії КТЗ; 

г) установлення типу, потужності та робочого об'єму двигуна, типу кузова, інших 

технічних показників КТЗ; 

д) класифікації КТЗ (його складників) за Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Методика встановлює механізм оцінки (визначення вартості), а також вимоги до 

оформлення результатів оцінки, оціночні процедури визначення вартості КТЗ. Етапи 

проведення експертизи автомобілів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Етапи проведення експертизи автомобілів 

№ етапу Етапи експертизи автомобіля 

Етап 1 Технічний огляд автомобіля 

Етап 2 Визначення типу, моделі, версії автомобіля 

Етап 3 Визначення вартості автомобіля 

Етап 4 Підготовка експертом висновків за результатами досліджень автомобіля 

Етап 5 Надання висновку за результатами експертизи автомобіля митному органу 

або декларанту 

 

Технічний огляд КТЗ оцінювачем (експертом) являє собою початковий етап 

дослідження, який дає змогу органолептичними методами визначити ідентифікаційні дані 
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КТЗ; його комплектність; укомплектованість; технічний стан, обсяг і характер пошкоджень; 

пробіг за одометром, інші показники на момент технічного огляду, необхідні для оцінки майна [4]. 

Визначення типу, моделі, версії КТЗ, року його виготовлення, комплектності, 

укомплектованості, повної маси, робочого об’єму двигуна тощо проводиться на основі даних 

виробника КТЗ. Визначальним при цьому є ідентифікаційний номер VIN [4]. 

Визначення вартості КТЗ. Оцінка КТЗ здійснюється переважно із застосуванням бази 

оцінки, яка відповідає ринковій вартості. Ринкова вартість КТЗ ураховує його комплектність, 

укомплектованість і фактичний технічний стан, строк експлуатації, величину пробігу, умови, 

у яких він експлуатувався (зберігався), особливості кон'юнктури ринку регіону. Згідно з 

принципами зміни вартості, попиту та пропозиції значення ринкової вартості є змінною за 

фактором часу величиною, яка залежить від коливань ринкових цін на КТЗ та його складники [4].  

Отже, товарознавча експертиза автомобіля є одним із об’єктивних інструментів 

визначення митної вартості, ідентифікації транспортного засобу, що дає змогу виконувати 

найважливіші функції митного контролю. Досягнути мети проведення автотоварознавчого 

дослідження неможливо з порушенням етапів дослідження або відхилення від вимог вказаної 

Методики. 
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Анотація. Хоча органічна продукція вища за ціною, ніж неорганічна, продажі 

запакованої органічної їжі у світі збільшилися. Цьому є декілька причин. По-перше, акцент 

на профілактиці та запобіганню хвороб та пошуку безпечних харчових продуктів. Більшість 

свідомих споживачів розглядають органічні продукти як альтернативу звичайним продуктам, 

оскільки вони не містять ГМО та мають значно менший вплив пестицидів та антибіотиків. 

Доступність органічної харчової продукції досі залежить від готовності споживачів платити 

більше. Україна нині входить до переліку основних постачальників органічної продукції до 

ЄС. Задля збільшення виробництва переробленої органічної продукції, вітчизняним 

виробникам необхідно й надалі вивчати прогресивний міжнародний досвід щодо сучасних 

технологічних процесів виробництва органічної продукції, поглиблювати наукові 
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дослідження в цій сфері, налагоджувати співпрацю з сільгоспвиробниками та поширювати 

передовий досвід всіма можливими засобами.  

Ключові слова: органічна продукція, експорт органічної продукції, сертифіковані 

органічні господарства, маркування органічної продукції.  

Abstract. Although organic products are more expensive than inorganic products, sales of 

packaged organic food in the world have increased. There are several reasons for this. First, the 

emphasis is on disease prevention and the search for safe food. Most conscious consumers consider 

organic products as an alternative to conventional products because they do not contain GMOs and 

have significantly less exposure to pesticides and antibiotics. The availability of organic food still 

depends on the willingness of consumers to pay more. Ukraine is currently one of the main 

suppliers of organic products to the EU. In order to increase the production of processed organic 

products, domestic producers need to continue to study progressive international experience in 

modern technological processes of organic production, deepen research in this area, establish 

cooperation with farmers and disseminate best practices by all possible means. 

Key words: organic products, export of organic products, certified organic farms, labeling of 

organic products. 

Хоча органічна продукція вища за ціною, ніж неорганічна, у 2020 році продажі 

запакованої органічної їжі у світі збільшилися на 11%. При цьому зростання продажів решти 

упакованих продуктів харчування в цілому сягнуло лише 5% у грошовому вираженні. 

Зростанню продажів органічної продукції в 2020 році сприяли декілька факторів. По-перше, 

акцент на профілактиці та запобіганню хвороб та пошуку безпечних харчових продуктів. Для 

споживачів, які зосереджуються на покращенні чи підтримці свого раціону та здоров’я, 

органічні продукти часто розглядаються як альтернатива звичайним продуктам, оскільки 

вони не містять ГМО та мають значно менший вплив пестицидів та антибіотиків. Здорове 

харчування – далеко не новий тренд, особливо для Західної Європи та Північної Америки. 

Але тепер, коли пандемія змусила багатьох замислитись про власне здоров’я, він 

поширюється і на нових споживачів, і на нові регіони. Наявні також інші важливі чинники. 

Згідно із дослідженням Euromonitor International, 47% споживачів органічної харчової 

продукції обирають її з екологічних міркувань, 35% — піклуючись про добробут тварин. 

Незважаючи на те, що COVID-19 змінив пріоритети багатьох споживачів, 67% професіоналів 

у галузі харчових продуктів та напоїв вважають, що споживачі будуть більше стурбовані 

екологічними питаннями після закінчення пандемії. 

Зрілі ринки, такі як США, Франції, Німеччини та Великої Британії, мають привабливі 

розміри, але не демонструють високої динаміки зростання на наступні роки. За даними 

Euromonitor International, близько 20% споживачів у цих країнах стверджують, що купують 

органічну продукцію. При цьому частка private label на органічному ринку сягає 32% у 

країнах Європи і 13% у США. Натомість у Китаї, де рівень розповсюдження органічної 

продукції невисокий, за даними прогнозів, темпи зростання ринку будуть двозначними. А 

Туреччина через ефект низької бази має щорічне зростання органічного роздрібного ринку 

на рівні понад 20%, при цьому пожвавлювальним фактором є зростання середнього класу, а 

стримуючим – збільшення частки дискаунтерів (магазинів низьких цін). 

Доступність органічної харчової продукції досі залежить від готовності споживачів 

платити більше. Найбільше відрізняється ціна на звичайне та органічне м’ясо, найменший 

відповідний показник мають дитяче харчування та молочні продукти. Проте різниця в ціні 

залежить не лише від категорії, але й від країни. На зрілих ринках вона менш виражена через 

високу конкуренцію і значну частку private label. 

Україна нині входить до переліку основних постачальників органічної продукції до 

ЄС. У 2020 році Україна посіла 4-те місце зі 124 країн за обсягами імпортованої органічної 

продукції до ЄС. Так, протягом 2020 року до ЄС ввезено 2,79 млн т органічної 
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агропродовольчої продукції, 7,8 % з якої – українська (217,2 тис. т). 

Найбільшими країнами-споживачами вітчизняної органічної продукції є Нідерланди, 

США, Німеччина, Литва, Австрія, Велика Британія, Польща, Канада, Італія, Швейцарія. 

Українські виробники також експортують свою продукцію до Австралії та деяких азійських 

країн, зокрема, Китаю, В’єтнаму, Індії та Японії, а також здійснюють перші поставки 

органічної продукції до Корейської Республіки та М’янми. Основними експортними 

продуктами є зернові, олійні, мед, яйця, овочі та фрукти. Також експортуються макуха 

соняшника, борошно, олія соняшникова, шрот соняшниковий, яблучний концентрат та 

березовий сік. 

Наразі попит у розвинених країнах зростає, і, на майбутнє, зростатиме ще більшими 

темпами, ніж їхні власні виробничі потужності. Це створює можливості для збільшення 

обсягів експорту української продукції. Для подальшої стабілізації на міжнародних ринках, 

українські компанії мають відслідковувати сучасні тренди та використовувати різні 

майданчики для пошуку закордонних партнерів. Такими майданчиками в Україні є, 

наприклад, Ukrainian Organic Export Days, що проходить щороку, восени, у м. Києві. Мета 

проєкту – представлення органічного потенціалу України міжнародній спільноті, 

налагодження співпраці між українськими органічними виробниками та потенційними 

партнерами за кордоном. Ukrainian Organic Export Days організовуються Офісом з розвитку 

підприємництва та експорту спільно з Асоціацією «Ягідництво України». 

Ринок органічної продукції в Україні демонструє досить активний розвиток. 

Наприкінці 1990-х років сільгоспвиробники розпочали усвідомлено займатись органічним 

виробництвом. Нині Україна входить за площами сільськогосподарських угідь, задіяних під 

її вирощування, до світових лідерів, збільшуючи асортимент пропонованої продукції та 

географію поставок. Протягом останніх років наявна позитивна динаміка зростання площ 

сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво, спостерігається 

стабільне зростання як кількості операторів органічного ринку, так і рівня споживання 

органічної продукції в Україні. Цьому сприяє тенденція активного наповнення внутрішнього 

ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження переробки органічної 

сировини. Зокрема, це крупи, борошно, молочні та м’ясні продукти, соки, мед, олії, чаї, 

лікарські трави. Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо в 2002 р. в 

Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус «органічного», то у 2018 р. 

нараховувалось вже 510 органічних господарства, а загальна площа сільськогосподарських 

угідь, на яких ведеться органічне виробництво, склала 429100 га. За даними моніторингу, 

проведеного Мінекономіки, у 2019 році загальна площа сільськогосподарських земель з 

органічним статусом та перехідного періоду склала 467 980 га (1,1 % від загальної площі 

земель сільськогосподарського призначення України). При цьому нараховувалось 617 

операторів органічного ринку, з них 470 – сільськогосподарські виробники. 

Більшість українських органічних господарств розташовані в Київській, Одеській, 

Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Житомирській областях. 

Українські сертифіковані органічні господарства різного розміру від кількох гектарів, як і в 

більшості країн Європи, до декількох тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. З огляду 

на процес зростання числа дрібних органічних господарств, їх спеціалізація акцентується, в 

першу чергу, на вирощуванні плодоовочевої та ягідної продукції. Проте залишається фактом 

експортна орієнтація виробників, особливо зернобобових культур та ягід. 

Відповідно до досліджень Федерації органічного руху України, з початку 2000-х років 

у нашій державі спостерігається стабільне щорічне зростання внутрішнього споживчого 

ринку органічних продуктів, що демонструють дані, наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 –  Обсяги споживчого ринку органічних продуктів в Україні, 2004-2020 рр.  

Рік млн. євро  Рік млн. євро 

2004 0,1  2012 7,9 

2005 0,2  2013 12,2 

2006 0,4  2014 14,5 

2007 0,5  2015 17,5 

2008 0,6  2016 21,2 

2009 1,2  2017 29,4 

2010 2,4  2018 33,0 

2011 5,1  2019 36,0 
   2020 38,0 

 

Нині суттєвим фактором розвитку внутрішнього споживчого ринку органічних 

продуктів в Україні є мережі супермаркетів. На майбутнє, актуальним для переробників 

органічної сировини є вивчення міжнародного досвіду щодо сучасних технологічних 

процесів виробництва органічної продукції, поглиблення наукових досліджень в цій сфері, 

налагодження співпраці з сільгоспвиробниками та поширення передового досвіду всіма 

можливими способами. 

Одним із важливих питань для розвитку органічного ринку в Україні є процес 

врегулювання нормативно-правової бази, що дозволить забезпечити діяльність виробників у 

відповідності до вітчизняних органічних стандартів з відповідним контролем як 

сертифікаційними органами, так і державою. Так, у 2013 році був прийнятий Закон України 

«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який 

діяв до 02 серпня 2019 року. Однак, краще сказати, що Закон був недієвим, оскільки 

положення документу були недосконалі та, в більшості, не відповідали вимогам 

європейського регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції. 

З метою удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, обігу 

та маркування органічної продукції та адаптації вимог органічного законодавства до 

правових норм Євросоюзу, за підтримки громадського сектору та фахівців органічного 

ринку, органів виконавчої влади був прийнятий новий Закон України «Про основні 

принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» 

(№ 2496-VІІІ, набрав чинності 02 серпня 2018 р., вступив у дію з 02 серпня 2019 р.). У першу 

чергу в Законі враховані повною мірою директиви й регламенти ЄС, що дозволяє адаптувати 

українське законодавство до європейського: удосконалено вимоги до виробництва, 

маркування та обігу органічної продукції; вилучено положення щодо оцінки придатності 

земель для виробництва органічної продукції, що суперечило міжнародній практиці; 

докорінно змінено принципи сертифікації виробництва; суттєво удосконалено вимоги до 

органів сертифікації, інспектора з органічного виробництва; конкретизовано 

відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції, як для виробників так і для органів сертифікації, тощо. Зокрема, 

введення в обіг або реалізація продукції без сертифіката, що засвідчує відповідність процесу 

виробництва продукції та/або її обігу вимогам законодавства у сфері органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції або вимогам законодавства держави 

походження такої продукції, тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у 

розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 

п’яти мінімальних заробітних плат. 

На даний час експерти робочої групи працюють над подальшою розробкою 
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підзаконних актів, які є вкрай важливими для функціонування органічного ринку. Так, 

постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України (а також колишнього Міністерства аграрної 

політики та продовольства України) вже затверджені: 

а) Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції; 

б) Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво 

продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері 

органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного 

насіння і садивного матеріалу; 

в) Порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації; 

г) Державний логотип для органічної продукції; 

д) Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у 

процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих 

кількостях; 

е) Порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва 

та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва; 

ж) Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції; 

з) Порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації; 

и) Форма заявки на включення до Реєстру органів сертифікації у сфері органічного 

виробництва та обігу органічної продукції; 

к) Вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, 

необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу 

органічної продукції; 

л) Порядок звітування органів сертифікації до Мінекономіки та 

Держпродспоживслужби про видані ним сертифікати; 

м) Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів 

органічної продукції, яка вводиться в обіг органами сертифікації до Мінекономіки та 

Держпродспоживслужби (накази Мінекономіки). 

Ще в одному документі здійснювався акцент на органічному секторі, а саме в 

Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р., яка була схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України за №806-р від 17 жовтня 2013 року. В стратегії 

серед пріоритетних напрямів досягнення стратегічних цілей вказано і забезпечення 

продовольчої безпеки держави шляхом сприяння розвитку органічного землеробства, 

насамперед в особистих селянських і середніх господарствах. Важливою подією для 

органічного руху в Україні стало прийняття народними депутатами 05 листопада 2020 року 

Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного 

аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської 

продукції». Прийнятим Законом передбачається: 

а) державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської продукції 

здійснюється шляхом: виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю 

оброблюваних угідь та/або одну голову великої рогатої худоби; 

б) відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на проведення сертифікації 

органічного виробництва; 

в) відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на придбання дозволених для 

використання засобів захисту рослин та добрив, насіння, садивного матеріалу та кормів. 

Отже, розвиток органічного сектору є особливо важливим та перспективним для 

вітчизняних аграріїв, споживачів та держави в цілому, особливо в контексті забезпечення 
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продовольчої безпеки, здорового харчування та збереження навколишнього природного 

середовища [1–3].  
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Анотація. Висновок судового експерта у кожній формі обов’язково формується на 

підставі вихідних даних, доказової інформації, і це зменшує невизначеність системи версій. 

Презентовано огляд висновку судового експерта-оцінщика в умовній і ймовірній формі, які 

обумовлені визначенням ринкової вартості. Висновок експерта у ймовірній (вірогідній) 

формі не може бути доказом. В перспективі висновок у ймовірній формі дає тільки пошукову 

орієнтовну інформацію або версії, які потребують додаткових перевірок та підтверджень. 

Обґрунтовано необхідність нівелювання різниці між категоричною і ймовірною формами 

висновку експерта-оцінщика. Авторкою оптимізовано реалізацію комплексного підходу до 

питання врегулювання статусу доказовості теоретичною методичною базою і методичним 

забезпеченням, які є ядром спеціальних знань, а в перспективі – законодавчою 

регламентацією. 

Ключові слова: спеціальні наукові знання, висновок судового експерта, ймовірна 

форма, категорична форма, вихідні дані, ринкова вартість, методичне забезпечення, 

індуктивна логіка. 

Abstract. The forensic expert's opinion in each form must be formed on the basis of initial 

data, evidentiary information, and this reduces the uncertainty of the version system. A review of 

the opinion of a forensic appraiser in conditional and probable form, which are due to the 

determination of market value, is presented. An expert opinion in a probable (probable) form cannot 

be evidence. In the long run, the conclusion in probable form gives only search-oriented 

information or versions that require additional verification and confirmation. The necessity of 

leveling the difference between the categorical and probable forms of the expert appraiser's 

conclusion is substantiated. The author optimizes the implementation of a comprehensive approach 

to the issue of regulating the status of evidence by theoretical methodological basis and 

methodological support, which are the core of special knowledge, and in the long run - by 

legislation. 

Key words: special scientific knowledge, forensic expert's opinion, probable form, 

categorical form, initial data, market value, methodical support, inductive logic. 

Проведення судової експертизи є процесуальною формою використання спеціальних 

наукових знань, а висновок експерта – самостійним видом доказів. Форма висновку експерта  

визначає і обумовлює його доказове значення. В науковій і методичній літературі про теорію 

доказування, в сучасній вітчизняній судовій практиці вже багато років не втрачає 
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актуальності традиційне негативне ставлення до ймовірної форми висновку судового 

експерта. Дискусія навколо висновку експерта у ймовірній формі  зумовлена проблематикою  

його доказового значення. Здебільшого незмінною є думка: доказове значення можуть мати 

виключно висновки у категоричній формі.  

Висновки у ймовірній формі не можуть бути доказом, а лише дають пошукову 

орієнтовну інформацію або версії, які потребують додаткових перевірок та підтверджень. 

Для порівняння доцільно зазначити, що в зарубіжній процесуальній науці дискусія щодо 

форми висновків судового експерта існує ще з 80-років. Зокрема, в  німецькій – спірним є 

питання щодо допустимості не ймовірних, а категоричних висновків. В експертній і судовій 

практиці Німеччини поширеним є бачення, що експерт може давати висновок лише у 

ймовірній формі. В теорії доказування США вважається, що результатом експертного 

дослідження дуже рідко може бути висновок абсолютно достовірний. Усталеною є практика 

визнання висновку експерта в ймовірній формі допустимим при розгляді кримінальних 

справ. Процес судження, який досягає висновку, що при наявному стані знань є напевно 

істинний, але не гарантує його, є індукцією. Індуктивний висновок за наявності додаткових 

фактів або відомостей може бути спростований. Тобто, якщо в процесі дослідження 

експертом використовується індуктивна (ймовірна) логіка, то, за своєю суттю, будь-який 

висновок експерта, має вірогідний характер. 

Доказове значення ймовірної форми висновку експерта залежить, по-перше, від 

логічності викладення, по-друге, від кількості джерел та змісту використаної при 

дослідженні інформації, по-третє, від дотримання  алгоритму і використання інформації в 

процесі  дослідження для вирішення поставленого завдання по конкретній ситуації. 

Формування висновку у вірогідній формі допускає можливість існування інших, 

протилежних, висновків, є припущенням експерта щодо встановлення результату 

дослідження, яке, відображаючи неповну впевненість експерта в достовірності аргументації, 

є результатом обов’язкового використання  і аргументації на підставі  різних джерел і 

середньостатистичних відомостей. 

Проведення експертиз, експертних досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах 

і в порядку, передбачених Законом України «Про судову експертизу», з урахуванням 

особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» щодо методичного регулювання оцінки майна, - 

визначено п. 1.5 наказу МЮУ «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань 

підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 

№ 53/5. 

Умовність і ймовірність висновку експерта-оцінщика обумовлена термінологічним 

визначенням ринкової вартості, сформульованим Стандартом 1:  

а) 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; 

б) вихідні дані – документи, в яких містяться характеристики об’єкта оцінки; 

в) ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав – встановлення відповідності 

об'єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього; 

г) вартість – еквівалент  цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей; 

д) ймовірна сума грошей – найбільша сума грошей, яку може отримати продавець та 

може погодитися сплатити покупець [1]. 

Визначаючи ринкову вартість майна як вартість, за яку можливе відчуження об'єкта 

оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки після проведення відповідного маркетингу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
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за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу; ринкова 

вартість – це 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]. Тобто, стосовно оцінки ринкової вартості подібного майна, за яку можливе 

відчуження, висновок судового експерта, завжди є ймовірним (вірогідним). І це не залежить 

від виду процесуального законодавства, в рамках якого проведено дослідження – КПК, ЦПК 

чи ГПК України. 

У кримінальному процесі слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім 

переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 

обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки 

зору належності, допустимості, достовірності (ст. 94 КПК України). На початковому етапі 

процесу доказування вся інформація, з якою працює слідство і яка має значення для 

вирішення питань про вину підозрюваного, має імовірний характер, і під час розслідування 

ці ймовірні знання повинні перетворитися на достовірні, на встановлення об’єктивності [2, 

с. 65]. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також 

вірогідність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі 

доказам у цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, 

мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). Такий підхід 

узгоджується і з судовою практикою Європейського суду з прав людини, який у рішенні від 

23.08.2016 у справі «Дж. К. та інші проти Швеції» зазначив, що «у країнах загального права у 

кримінальних справах діє стандарт доказування «поза розумним сумнівом» («beyond 

reasonable doubt»).  

У цивільному процесі законодавчо не визначено такий високий стандарт, оскільки у 

цивільному процесі суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі 

наданих доказів, на правдивості тверджень заявника, вимога заявника заслуговує довіри. 

Суд, співставляючи, оцінює докази з урахуванням «балансу вірогідностей». Однак, в 

господарському процесі суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу 

окремо, а також вірогідність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, – встановлено 

частиною другою статті 86 ГПК України із змінами, внесеними згідно із Законом № 132-IX 

від 20.09.2019. Доречно зазначити, що в Постанові Касаційного господарського суду 

Верховний Суд від 21.04.2021 № 910/701/17 за правовою позицією, із врахуванням змін до 

редакції статті 79 ГПК України, у господарський процес фактично впроваджено стандарт 

доказування «вірогідності доказів». Іншими словами, тлумачення змісту статті 79 ГПК 

України свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з 

огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше 

були (мали місце), аніж не були.). 

Висновок у кожній формі – це певний висновок, який обов’язково формується на 

підставі вихідних даних, доказової інформації, і це, в сукупності, зменшує  невизначеність 

системи версій. На практиці неодноразово доведено: обґрунтований і логічно доведений із 

версії висновок підтверджує цю версію. Методичне забезпечення є ядром, теоретичною і 

методичною базою спеціальних знань. Методичне забезпечення збагачує не лише експертну 

практику, але і юридичну – знання слідчих, прокурорів, суддів [2, с.121]. 

Необхідно нівелювати різницю між категорично і ймовірною формами висновків 

експерта з оцінки майна. З цією метою статус доказовості доцільно першочергово 

врегулювати методикою або методичними рекомендаціями, внесеними до Реєстру методик 

судових експертиз, а в перспективі – регламентувати законодавчо. 
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Анотація. Завдяки особливому географічному розташуванню України наша історія 

залишила багато прикладів зброї будь-якого виду, оскільки вона була об’єктом нападу з боку 

сусідніх країн. Тому існує питання ознайомленням зі зброєю, як видом ужитково-

декоративного мистецтва, української культури та зброї, що підлягає митному оформленню. 

Але у цьому процесі виникає багато складнощів. В першу чергу, бракує експертів, які могли 

б вільно орієнтуватися серед видів та форм існуючої зброї, професійно проводити перевірки 

та оцінку художньої та вартісної цінності предмета, визначати вартість товару, а також 

відсутність єдиної наукової стандартної системи експертної оцінки та методів перевірки 

антикварної зброї. 

Ключові слова. Зброя, антикварна зброя, культурні цінності, мито, митне оформлення. 

Abstract. Due to the special geographical location of Ukraine, our history has left many 

examples of weapons of any kind, as it was attacked by neighboring countries. Therefore, there is a 

question of acquaintance with the weapon as a kind of applied and decorative art, the Ukrainian 

culture and the weapon which is subject to customs registration. But in this process there are many 

difficulties. First, there is a lack of experts who could freely navigate the types and forms of 

existing weapons, professionally conduct inspections and assess the artistic and value of the subject, 

determine the value of goods, and the lack of a single scientific standard system of expert 

evaluation and methods of checking antique weapons. 

Keywords: Weapons, antique weapons, cultural values, customs duties, customs clearance 

Антикварні вироби – це товар, який використовується для задоволення людських 

потреб. Він використовується для здійснення ритуалів подарунків, колекціонування, це 

особливий вид товару, що включає оригінальні вишукані вироби, що містять дорогоцінні 

метали та дорогоцінні камені або прикрашені [1].  

Споживча вартість антикварних виробів тісно пов’язана з розподілом, обміном та 

споживанням. Споживча вартість формується і розвивається в системі цінностей 

загальнолюдських (політика, історія, культура, естетика, мистецтво, релігія тощо), яка в 

свою чергу, має відповідну ієрархічну структуру, засновану на потребах, цінностях і 

структурах ставлення [2]. 
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Слід зазначити, що законодавство України про перетин митного кордону культурних 

цінностей, особливо зброї, потребує подальшого спрощення та приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів.  

Проблема якості та митного регулювання ринку антикварної зброї не є новою. Це 

обумовлено специфікою галузі, що відповідає за збереження та захист культурних цінностей 

тому, що міжнародний статус держави напряму залежить від ставлення держави до цього 

питання. Процедура проведення експертного огляду передбачає перегляд культурних 

цінностей з метою декларації на експорт, тимчасового експорту та повернення в Україну 

після тимчасового вивезення. 

За видами огляду антикварної зброї та культурних цінностей їх загалом поділяють на 

первинну, вторинну, додаткову, контрольну науково-технічну. 

Попередня перевірка, проведена мистецтвознавцями, базується на нормах приписів та 

стандартах його художнього, історичного, етнографічного та наукового значення, що 

підтверджує об’єкт як об’єкт культурної цінності або культурне призначення масового 

виробництва або масового виробництва. 

Контрольна науково-технічна експертиза проводяться для перевірки висновків 

первинної експертизи на основі предмета огляду [3]. Експертиза за складністю поділяється 

на просту та складну. Відповідно до наказу Міністерства культури, установи, національні 

заклади культури та інші організації мають право проводити експертизи. 

Для проведення перевірки антикварної зброї, заявник подає письмову заяву до Бюро 

державного контролю чи уповноваженої організації, де вказується мета тимчасового 

вивезення культурних цінностей з української території та пред’являється документ, що 

посвідчує особу [4]. 

До заявки долучаються такі документи: 

а) предмети якщо вони придатні до транспортування; 

б) дві копії переліку предметів, заявлених на експорт, які є предметами культурної 

цінності, тимчасово вивезеними з території України; 

в) дві кольорові ксерокопії предметів розміром 13x18 см (крім філателістичних 

виробів, нумізматики, сект, фарисеїв, письмових та документальних пам’яток, архівів та 

інструментів). 

Посадові особи, Бюро державного контролю або мистецтвознавці проводять 

попередню перевірку обстежуваного, пропонують інші види перевірок та при необхідності 

призначають експертів. Висновки експертів вказують на справжність об’єкта, автора, назви 

та дають опис його атрибуції, яка базується на таких критеріях:  

а) час створення;  

б) участь в історичних подіях, культурних традиціях та історичних пам’ятках людей, 

відомих людей, виробників, фабрики та школи;  

в) рівень схвалення автора; 

г) статус збереження, знаки та маркування, повнота, унікальність, техніка та 

популярність, наукове значення, оціночна вартість.  

У висновку експертів повинні міститися обґрунтовані пропозиції щодо доцільності 

його введення до Національного списку національної культурної спадщини та можливості 

експорту з української території [5]. 

Якщо об’єкт введений до «Національного списку національної культурної спадщини» 

за результатами експертизи, ці матеріали повинні передаватися до Міністерства культури або 

Національного архіву відповідно до його повноважень незалежно від згоди заявника. 

Висновки експертів розділені на два примірники, один призначений для експертів, а 

другий передається на зберігання Бюро державного контролю або мистецтвознавцям. Список 
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предметів та фотографій підписується та підтверджується експертом, що проводить огляд, та 

скріплюється печаткою. 

Якщо попередній огляд витвору мистецтва проводиться мистецтвознавцем, а 

результати не можуть стати підставою для інших перевірок, висновок експерта, перелік 

предметів та фотографії повинні бути підписані та завірені особою, що проводить 

експертизу, з датою та печаткою «Дозволено вивозити з України» [5]. 

Тривалість експертизи залежить від його складності та максимум 30 днів з дати 

прийому заявки та перевірки предмета.  

Підготовка предметних експертиз та висновків експертів може проводитися у 

відсутності заявника. Усі матеріали, що стосуються експертизи, слід зберігати протягом 

п’яти років у місці проведення експертизи та оприлюднення висновків експертів. 

Експертиза вилучених митницею чи правоохоронними органами відповідно до Закону 

України «Про вивезення, тимчасового вивезення та повернення культурних цінностей», 

конфіскованих та повернутих державі культурних цінностей робиться мистецтвознавцями 

безкоштовно. Отримані кошти від національної експертизи, зараховуються до державного 

бюджету та використовуються на потреби бюджетних установ та організацій, які відповідно 

до закону проводили експертизи [6]. 

Отже, коли культурні цінності переміщуються через митний кордон України, вони 

проходять обов’язкову державну експертизу, яка проводиться відповідно до державних 

спеціальних процедур експертизи культурних цінностей, затверджених постановою Кабінету 

міністрів від 26.08.2003 №1343 «Порядок проведення державної експертизи культурних 

цінностей». 

Висвітлені питання процедури проведення експертизи антикварної зброї заявленої до 

вивезення та повернутої в Україну після тимчасового вивезення, свідчать про специфічність 

проведення таких експертиз, та можуть бути використані для вдосконалення діючих 

методик. 
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Анотація. Розглянуто історичні аспекти формування механізму оцінки відповідності 

органічної продукції. Наведено основні напрями вдосконалення системи органічного 

виробництва з врахуванням історичного огляду їх становлення та узгодження на 

міжнародному рівні. Проаналізовано формування міжнародної нормативно-правової бази 

оцінки відповідності, організацій, органів та процедури підтвердження відповідності 

органічної продукції. 

Ключові слова: органічна продукція, експертиза, якість, орган сертифікації, оцінка 

відповідності, сертифікат відповідності. 

Abstract. The historical aspects of the formation of the mechanism of conformity assessment 

of organic products are considered. The main directions of improvement of the system of organic 

production taking into account the historical review of their formation and coordination at the 

international level are given. The formation of the international regulatory framework for 

conformity assessment, organizations, bodies and procedures for confirming the conformity of 

organic products is analyzed. 

Key words: organic products, examination, quality, certification body, conformity 

assessment, certificate of conformity. 

Розвиток органічного сільського господарства у світі обіцяє великі можливості для 

вітчизняних виробників й експортерів. У даному аспекті мова йде про активну участь нашої 

держави у глобальному процесі налагодження міжнародної торгівлі органічною продукцією. 

Оскільки, розрізнення державної політики щодо сертифікаційних та акредитаційних вимог 

становлять значну перешкоду ефективному розвитку зазначеного ринку. Говорячи про 

міжнародний простір торгівлі органічним, слід зауважити, що бажаючим взяти в ньому 

участь прийдеться зіткнутися із сотнями стандартів приватних сертифікаційних установ та 

урядових вимог [1].  

Адже надання значущої ролі основним засадам, вихідним ідеям, що характеризуються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві 

положення міжнародного права, дасть можливість Україні перейняти позитивний досвід 

адміністративно-правового, законодавчого забезпечення становлення та розвитку 

органічного сільського господарства та водночас зберегти наявність характерних 

особливостей розвитку, притаманних лише нашій державі. До зазначених принципів, 

зокрема, належать: 

а) комплексний підхід до формування системи законодавства у цій сфері; 

б) відповідальність за безпеку харчових продуктів покладається на операторів ринку 

на усіх стадіях виробництва, переробки та реалізації; 

в) обов'язковою є процедура сертифікації; 

г) система маркування органічного продовольства; 

д) прозорість всього виробничого процесу для перевірок та контролю; 

ж) використання нормативно-правових актів міжнародного характеру як джерела 

вдосконалення наявних стандартів, норм, регламентів; 

з) неупереджений та регулярний контроль безпеки харчових продуктів. 
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Крім того, до основних напрямів вдосконалення системи органічного виробництва, 

що врегульовані на міжнародному рівні, належать: здійснення маркетингових досліджень, 

підтримка регіональних програм розвитку органічного виробництва, державна підтримка 

консультаційних центрів, спеціальної освіти та навчання, досліджень [2]. 

Початок становленню та розвитку міждержавного регулювання органічного 

сільського господарства поклала Організація Об’єднаних Націй в особі Організації з 

сільського господарства та продовольства (FAO), а також Всесвітня організація охорони 

здоров'я (WHO), створивши в 1963 році Комісію під назвою Codex Alimentarius (з лат. – звід 

законів щодо продуктів харчування), яка розробляла вимоги до конкретних видів харчової 

продукції згідно з установчими та програмними документами названих вище міжнародних 

організацій. В 1999 році Комісія затвердила Керівництво щодо виробництва, переробки, 

маркування та реалізації органічної сільськогосподарської продукції [3]. В даному 

нормативному акті міститься таке визначення: органічне сільське господарство – це цілісна 

система управління виробництвом, яка підтримує та покращує «здоров’я» агроекосистем, 

включаючи біорізноманіття, біологічні цикли й біологічні властивості ґрунтів. При цьому 

особливе значення та преференції надають використанню місцевих (локальних) ресурсів 

замість застосування витратних матеріалів неприродного походження. Це досягається 

шляхом застосування агрономічних, біологічних та механічних методів замість 

використання синтетичних матеріалів для забезпечення сталого функціонування 

агросистеми. 

Провідну роль у формуванні міжнародної нормативної бази щодо організації ведення 

органічного сільського господарства у світі насьогодні відіграє Міжнародна федерація 

органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) – міжнародна неурядова організація, що 

поєднує понад 700 активних організацій-учасників в 100 країнах світу. Саме нормативні акти 

даної міжнародної організації на сьогодні претендують стати глобальними сертифікаційними 

вимогами щодо ведення органічного сільського господарства.   Ще в 1980 році федерація 

сформулювала перші “Базові стандарти IFOAM щодо органічного виробництва й 

переробки”, а згодом почала здійснювати оцінку сертифікаційних установ на дотримання 

ними зазначених базових стандартів, використовуючи для цього розроблений нею в 2002 

році “Акредитаційний критерій IFOAM”. 

Розглядаючи Директиву ЄС № 834/2007 “Про органічне виробництво та маркування 

органічної продукції”, прийняту 28 червня 2007 року, що є основним документом ЄС у сфері 

органічного виробництва, зауважимо, що законодавець у даному випадку залишив 

можливість країнам-нечленам ЄС здійснити процедуру визнання еквівалентності 

національних стандартів із загальноєвропейськими для уникнення складностей у 

подальшому процесі здійснення міжнародної торгівлі у цій сфері [3; 4]. 

Поділяючи велике занепокоєння щодо проблем на агропромисловому ринку 

представники IFOAM, FAO й UNCTAD вирішили в 2001 році об'єднати зусилля щодо 

пошуку ефективного рішення. Три наведені вище організації мають значний обсяг функцій, 

які стосуються проблем, що виникають при розвитку міжнародного ринку органічного 

сільського господарства та торгівлі його продукцією: 

IFOAM – у сфері сертифікації органічного виробництва та його акредитаційного 

забезпечення; 

FAO – в сільському господарстві загалом та забезпеченні безпечності продуктів 

харчування зокрема; 

UNCTAD – у сприянні розвитку торгівлі у міжнародному масштабі. 

Зазначені установи у своєму співробітництві виходять з того, що забезпечення 

правової гармонізації, взаємного визнання й еквівалентності в органічному секторі аграрного 

виробництва спроможні забезпечити вирішення проблем, що виникають у світових 
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масштабах. На практичне виконання спільної мети згадані міжнародні організації у 2002 році 

організовували Конференцію з міжнародної гармонізації стандартів та еквівалентності вимог 

в органічному сільському господарстві. В роботі даного заходу взяли участь 210 учасників з 

52 країн світу, включаючи представників урядових делегацій, виробників, сертифікуючих 

органів, акредитаційних установ, крупних торгівельних організації, роздрібних продавців й 

споживачів. Результатом проведення первинної конференції стала підписана FAO, UNCTAD 

й IFOAM угода щодо створення Міжнародної цільової групи щодо гармонізації й 

еквівалентності стандартів в органічному сільському господарстві, яка є відкритим 

простором для діалогу щодо вдосконалення міжурядового регулювання розвитку 

органічного сектора АПК. Діяльність даного утворення полягає в тому, щоб полегшити 

міжнародну торгівлю органічними продуктами, а також сприяти полегшенню доступу країн, 

що розвиваються, на міжнародні ринки. Крім того, цільова група зосереджує свої зусилля на 

можливостях щодо гармонізації, визнання еквівалентності й інших формах співробітництва 

всередині окремих країн, а також між урядами та регіональними політико-територіальними 

утвореннями. Виходячи із призначення цього органу, зауважимо, що у ході його роботи було 

досягнуто певних результатів. Це основні сертифікаційні нормативні акти глобального 

характеру – «Базові стандарти щодо органічного виробництва й переробки», затверджені 

IFOAM, а також «Керівництво щодо виробництва, переробки, маркування і продажу 

органічно виробленої продукції», затверджене Комісією Codex Alimentarius, значним чином 

схожі за своєю метою та колом суспільних відносин, що ними регулюються, проте значним 

чином відмінні за методами проведення сертифікаційних перевірок, а тому взаємне визнання 

їх еквівалентними є досить складним завданням.   Крім того, у світі існує безліч приватних 

стандартів, які діють у межах однієї країни чи навіть одного її регіону, а тому задля 

спрощення, пришвидшення та здешевлення процедури визнання еквівалентності доцільним є 

створення спеціального керівного положення під назвою “Equitool”, яке б допомогло 

вирішити наявні складності. 

Ще одним напрямом діяльності Цільової групи є розробка Міжнародних вимог для 

органічних сертифікаційних установ (International Requirements for Organic Certification 

Bodies – IROCB), які б спрощували майбутню процедуру визнання еквівалентності вже на 

етапі утворення сертифікаційного органу, скеровуючи їх діяльність в єдиному напрямі. Щоб 

врахувати побажання усіх можливих зацікавлених сторін у згаданому процесі, Цільова група 

декларує відкритість та готовність співпрацювати з усіма країнами та громадськими 

організаціями у сфері органічного сільського господарства. Для належного врахування усіх 

змін у мінливих умовах ринку Міжнародна цільова група щодо гармонізації й 

еквівалентності стандартів в органічному сільському господарстві проводить свої засідання 

щороку. 

Ще одним ефективним органом сприяння розвитку торгівля в органічній сфері є 

Центр міжнародної торгівлі (International Trade Center – ІТС), що є взаємним утворенням 

Конференції ООН по торгівлі й розвитку (UNCTAD) і Світової організації торгівлі (WTO) 

[2]. Центр міжнародної торгівлі працює з органічним сектором у країнах, що розвиваються, 

через його структурні підрозділи у даній сфері і реалізовує власну програму розвитку 

торгівлі органічними продуктами (Organic Trade Development Program – OTDP). Центр 

міжнародної торгівлі здійснює свою діяльність з усвідомленням того, що країни, які 

розвиваються, стоять перед серйозними перешкодами щодо нарощування експорту 

органічних продуктів: низька якість відповідно до вимог покупців; брак інформації про 

міжнародні стандарти; значні складності щодо проведення сертифікації; досить тривалий час 

реакції на мінливу кон'юнктуру ринку органічних продуктів і т.д. Центр міжнародної 

торгівлі працює переважно з торговельними мережами й невеликими компаніями з метою 
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подолання зазначених складностей і збільшення обсягів світового ринку органічних 

продуктів харчування. 

В рамках Програми розвитку торгівлі органічними продуктами здійснюється 

підтримка розвитку органічного сектора багатьма способами, включаючи поширення 

необхідної інформації, налагодження взаємодії між урядами країн та громадськими 

організаціями у досліджуваній сфері, навчання в закладах підготовки спеціалістів у галузях 

сертифікації та акредитації. 

На сьогодні, оцінка відповідності, як oснoвна складoва гарантійнoї систeми, 

підтвeрджує якість oрганічнoї прoдукції на  трьoхступeнeвoму рівні: 

Пeрший – Бeзпeчність прoдукції (Систeма НАССР, стандарт ISO 22 000, GMP, 

BRC/IFS). 

Другий – Якість прoдукції (стандарт ISO 9001-2009). 

Трeтій – Oрганічна якість (Стандарти oрганічнoгo вирoбництва (рeгулювання ЄС, 

приватні стандарти). 

Оцінка відповідності є oднією із oснoвних і найбільш вагомих складoвих oрганічнoї 

гарантійнoї систeми. В даний час, спoживач пoтрeбує якіснoї їжі. Самe oрганічні стандарти, з 

мeтoю пoкращeння якoсті харчoвoї прoдукції, встанoвлюють вимoги дo вирoбництва 

прoдукції, а інспeкція та сeртифікація  забeзпeчують дoтримання даних вимoг. Oтжe, оцінка 

відповідності є нeoбхіднoю умoвoю для збалансування інтeрeсів вирoбника та спoживача [4]. 

Сфeра дії oрганічнoї сeртифікації дoсить ширoка і визначається складoм її oб’єктів, щo 

включає: зeмлі, прoдукцію, рoбoти і пoслуги, дo яких прeд’являються вимоги eкoлoгічнoї 

бeзпeки;  тeхнoлoгічні прoцeси вирoбництва; прирoдні і тeхнoгeнні чинники. 

 Таким чином, проаналізувавши етапи формування та можливості міжнародної 

співпраці нашої держави у сфері оцінювання відповідності та розвитку ринку органічної 

продукції, можемо виділити міжнародні організації, що були створені спеціально для 

сприяння розвитку даної галузі, зокрема IFOAM, а також ті установи, діяльність яких хоча 

безпосередньо не пов’язана з даною галуззю АПК, але становить значну її частину 

(UNCTAD, FAO, WTO, ІТС). В Україні, на жаль, нe рoзрoблeні власні націoнальні стандарти, 

тoму прoдукція сeртифікується за визнаними на міжнарoднoму ринку стандартами. 
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Анотація. У зв’язку із розширенням меж застосування паперових виробів санітарно-

гігієнічного призначення, спостерігається впровадження нових технологічних розробок і 

розширення асортименту паперових серветок та хустинок, як засобів особистої гігієни. Тому, 

особливої актуальності набули питання щодо відповідності, даних товарів, діючій 

нормативній документації та розширення існуючої класифікації. У напряму вирішення цих 

питань, у роботі, досліджено показник капілярного всмоктування на прикладі п’яти зразків 

паперових хустинок та запропоновано ввести нову класифікаційну позицію за показником 

«вбирна здатність». 

Ключові слова: паперові хустинки, вироби санітарно-гігієнічного призначення, 

асортимент, класифікація, якість, вбирна здатність. 

Abstract. Abstract. Due to the expansion of the use of paper napkins as a means personal 

hygiene, there is the introduction of new technological developments and expansion range of paper 

napkins and handkerchiefs. Therefore, the issues became especially relevant regarding compliance, 

data of goods, current regulatory documentation and expansion of existing classification. In the 

direction of solving these issues, in the work, the capillary index is investigated suction on the 

example of five samples of paper handkerchiefs and proposed to introduce a new one classification 

position on the indicator &quot; absorbency&quot. 

Key words: paper handkerchiefs, products for sanitary and hygienic purposes, range, 

classification, quality, absorbency. 

Перші хустинки, як вироби паперової промисловості санітарно-гігієнічного 

призначення, були представлені в 20-х роках ХХ століття. З кожним роком фахівці та 

науковці вдосконалювали їх споживчі характеристики відповідно до вимог часу та уявлень 

споживачів. Особливими чинниками для споживачів, в останні роки, стали показники 

м’якості і одночасно міцності, при цьому щоб первинна форма виробів не зазнавала змін. 

Світовий досвід використання серветок і хустинок показує доцільність їх 

застосування споживачами, в гігієнічних цілях. Так, функціональні властивості паперових 

хустинок використовували для зменшення розповсюдження подразників хвороби під час 

епідемій, наприклад свинячого грипу і пандемії на Covid-19. У країнах Європи, ще на 

початку зростання кількості захворювань, уряд провів кампанію, яка спонукала людей 

прикривати дихальні шляхи під час кашлю або нежиті. Виходячи з поширення напрямків 

використання, масовим застосуванням та розширенням асортименту паперових хустинок, як 

виробів паперової промисловості санітарно-гігієнічного призначення, виникає проблема 
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удосконалення технології виробництва, а також актуалізуються питання щодо відповідності, 

даних товарів, діючій нормативній документації та існуючій класифікації. 

Мета роботи полягає в проведенні дослідження показника вбирної здатності 

паперових хустинок, як необхідного параметра класифікації паперових виробів санітарно-

гігієнічного призначення та показника, що нормується за нормативною документацією.  

Розробка нового асортименту і специфічних властивостей паперової продукції 

санітарно-гігієнічного призначення призвела і до зміни їх класифікації, але основний 

принцип виготовлення, при цьому, залишається незмінним. Багато науковців скеровували 

свої дослідження на виявлення та вивчення нових властивостей санітарно-гігієнічних 

виробів, що відповідним чином зумовлювало вибір нових класифікаційних ознак. Вчені М. 

В. Фролов і В. А. Горбушин при складанні класифікації у 80–ті роки ХХ ст. як головний 

класифікаційний критерій виділили вид волокнистої сировини. У той час за класифікацією 

санітарно-побутові вироби поділялися на дві групи: вироби з паперу, отриманого переважно 

з коротких рослинних (целюлозних) волокон, і вироби, виготовлені з довгих хімічних і 

натуральних волокон (неткані матеріали). На сьогодення, за сировиною вироби 

класифікують на ті, що виготовлені з первинної сировини – целюлози (Ц), та з вторинної – 

макулатури (М). Залежно від наявності гільзи паперова санітарно-гігієнічна продукція 

поділяється на: ролеві (рулони туалетного паперу, ролеві рушники); не ролеві вироби, куди і 

відносяться паперові хустинки та серветки різних розмірів [1]. За економічними або 

ціновими критеріями вироби поділяють на основні групи: «Економ», «Стандарт» та «Де 

люкс» та «Преміум» (продукція вироблена з якісної целюлози). Крім цього класифікацію 

проводять за розмірами, кількістю шарів, за наявністю крепування, за кольором, за наявністю 

ароматизації, за видом кінцевого споживання. 

Крім цього запропоновано введення класифікації за ступенем вбирної здатності, за 

ступенем білизни, за фактурою основи, за формою, за видом пакування. Щодо пакування, 

продукцію санітарно-гігієнічного призначення варто поділяти на: одиничну, групову за 

видом та групову комбіновану (від 2 до 10 виробів упакованих у загальне спільне пакування 

по 2, 4, 8, 10 і більше). За формою асортимент виробів може бути поділено на дві групи: 

вироби прямокутної форми та вироби з фігурним краєм. За укладанням та способом подачі 

споживачеві, слід виділити вироби в пакуванні з дозованою подачею споживачу 

(спеціальний спосіб укладання до пакування) та укладені у стос. За фактурою основи 

сьогодні доцільно виділяти вироби з гладкою поверхнею, вироби із шорохуватою поверхнею 

та вироби з фактурним тисненням (у вигляді пухирців, ромбиків, квіток тощо). При 

проведенні класифікації та визначенні функціональних властивостей, особливу увагу було 

зосереджено на показнику вбирна здатність, який характеризує щільність виробу та якість 

застосовної сировини. Залежно від технології виготовлення та складу основних сировинних 

компонентів, паперові хустинки та інші паперові вироби санітарно-гігієнічного призначення, 

можуть характеризуватись: відмінною вбирною здатністю; високою вбирною здатністю, 

задовільною вбирною здатністю та низькою вбирною здатністю. 

Відповідно до нормативної документації ДСТУ8399:2015 «Папір для виробів 

санітарно-гігієнічного призначення» вбирна здатність визначається за показником 

капілярного всмоктування, саме цей показник є нормованим, і має визначатись при 

проведенні експертних досліджень. На першому етапі нами було проведено аналіз 

асортименту паперових хустинок, представлених у роздрібній торговельній мережі. З 

представленого асортименту, для досліджень відібрані зразки хустинки паперові: ТМ «Lito» 

не ароматизовані, ТОВ «Чиста планета», м. Дніпропетровськ; ТМ «Green Way» з ароматом 

дикої орхідеї, ТОВ «Чиста планета», м. Дніпропетровськ; ТМ «Selpak» не ароматизовані, 

виробник – Турція; ТМ Smile «Hello Kitty» не ароматизовані, ПАТ «ВГП», м. Луцьк; ТМ 

«Ruta» з алое вера, ПАТ «ВГП», м. Луцьк. Відбір проб проводили за ДСТУ EN ISO 186:2008 
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«Папір і картон. Метод відбирання проб для визначення середньої якості (EN ISO 186:2002, 

IDТ)», дослідження капілярного всмоктування проводили за ГОСТ 12602-93-93 (ИСО 8787-

86) «Папір і картон. Визначання капілярного всмоктування. Метод Клемма». Виходячи з 

результатів дослідження, зроблено висновок, що всі зразки відповідають вимогам ДСТУ 

(поверхнева всмоктуваність 0,01 мл води – не більше 5с). Поряд з цим відмічено, що зразок 

ТМ «Lito» найшвидше всмоктував вологу, втрачав щільність і при незначному механічному 

навантаженні руйнувався, що є характерним для виробів вироблених із додаванням 

вторинної сировини – макулатури. Всмоктуваність залежить від щільності паперу хустинок, 

а також від кількості шарів, тобто чим щільніший папір та більша кількість шарів, тим довше 

буде всмоктуватися волога, що і довели проведені дослідження (зразки ТМ «Green Way», 

«Selpak», «Hello Kitty», «Ruta» були більш щільними, мали найбільшу вагу, малу пухкість і 

відповідно довше всмоктували вологу). Таким чином можна свідчити, що показник вбирної 

здатності у дослідних зразках паперових хустинок відповідає нормі, оскільки враховується 

виробниками і є необхідною класифікаційною ознакою за критерієм якості. 
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Аннотация. Пищевые продукты представляют собой объекты потребительского 

рынка, от качества и безопасности которых напрямую зависят здоровье и жизнь человека. В 

связи с этим государство уделяет пристальное внимание предпринимательской деятельности, 

направленной на производство и оборот пищевых продуктов, в том числе их реализацию 

конечному потребителю. Значительную опасность для здоровья населения могут 

представлять некоторые результаты фальсификации пищевой продукции, поэтому вопросы 

идентификация продуктов питания являются наиболее актуальными сегодня. Отсутствие 

четких оценочных критериев и зачастую методологических баз, сложившиеся 

экономические условия и активно развивающиеся технологии – все это и многое другое 

содействует усложнению процесса идентификации. Этому также сопутствует увеличение 

случаев фальсификации, являющихся, по сути, одним из двух возможных результатов 

идентификации. В этой связи именно разработке принципов и приемов выявления 

фальсификации следует уделять особое внимание как одному из приоритетных направлений 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Ключевые слова: идентификация, экспертиза, безопасность, пищевые продукты, 

упаковка. 
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Abstract. Food products are objects of the consumer market, on the quality and safety of 

which human health and life directly depend. In this regard, the state pays close attention to 

entrepreneurial activities aimed at the production and circulation of food products, including their 

sale to the end consumer. Some results of food counterfeiting may pose a significant danger to 

public health, therefore, the issues of food identification are the most relevant today. The lack of 

clear evaluation criteria and often methodological bases, the prevailing economic conditions and 

actively developing technologies – all this and much more contributes to the complication of the 

identification process. This is also accompanied by an increase in cases of falsification, which is, in 

fact, one of two possible results of identification. In this regard, it is the development of principles 

and techniques for detecting counterfeiting that should be given special attention as one of the 

priority areas for ensuring the quality and safety of food products. 

Key words: identification, expertise, safety, food, packaging 

Термин «идентификация» (от лат. Identification – отождествлять) определяется как 

«отождествление, установление совпадения чего-либо с чем-либо». При идентификации 

товаров выявляют соответствие испытуемых товаров аналогам (базовой модели, образцу) из 

однородной группы, характеризующимся той же совокупностью технологических 

показателей, или описанию товара на маркировке, в товарно-сопроводительных, 

нормативных документах, перечнях и др. «Идентификация – установление тождественности 

продукции ее существенным признакам».  

К информационным источникам идентификации товаров относятся нормативные 

документы (технические регламенты, стандарты, технические условия, правила и др.), 

регламентирующие показатели качества, которые могут быть использованы для целей 

идентификации, а также технические документы, в том числе товарно-сопроводительные 

документы (накладные, сертификаты, качественные удостоверения, руководства по 

эксплуатации, паспорта и т. п.).  

Важнейшим информационным источником при идентификации пищевых продуктов 

является маркировка, которая должна содержать информацию, пригодную для целей 

идентификации и подтверждения соответствия. Идентификация является обязательной 

операцией, проводимой при любой оценочной деятельности, в том числе экспертной оценке. 

Идентификационная экспертиза является основополагающей, и все действия с товаром 

должны начинаться с нее, так как исследуемое изделие может относиться и к опасным 

продуктам, либо включенным в перечень запрещенных товаров. Пока товар не 

идентифицирован, невозможно правильно оценить его соответствие, корректно провести 

экспертизу его качества.  

Пищевой продукт может иметь идентификационные признаки, например такие как 

упаковка. Идентификационные признаки упаковки продукта играют существенную роль в 

процессе определения фальсификата и контрафакта пищевой продукции, как 

информационного фальсификата, особенно на начальной стадии идентификации. К ним 

относятся: 

а) материал упаковки – может быть использован иной упаковочный материал; 

б) упаковка – может не соответствовать упаковке подлинного пищевого продукта,  

в) полиграфия – низкое качество полиграфии;  

г) изменением текста, не полностью указана или изменена информация о составе 

пищевого продукта (информационная фальсификация); 

д) этикетка и др. 

Идентификационные признаки упаковки продукта позволяют решать ряд 

практических задач идентификации, а вывод о наличии и типе фальсификации 

осуществляется на основе анализа идентификационных признаков самого продукта [1]. 
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Идентификационная экспертиза товара проводится с целью установления 

принадлежности данного изделия к той или иной однородной товарной группе или 

определенному перечню на основании характерных индивидуальных признаков, 

приведенных в нормативно-технической и другой сопроводительной документации.  

Для достижения этой цели могут ставиться следующие задачи:  

а) является ли данное изделие пищевым продуктом, либо его необходимо 

использовать для технических целей, на корм животных и т.п. (потребительская 

идентификация); 

б) к какому классу или группе однородных товаров относится данное изделие 

(ассортиментная, групповая идентификация)?  

в) установление соответствия данного изделия качественным характеристикам и 

техническому описанию на него (квалиметрическая идентификация); 

г) к какому сорту относится данное изделие (видовая идентификация)?  

д) специальная идентификация: относится ли данное изделие к перечню запрещенных 

к реализации товаров, либо к товарам, имеющим те или иные ограничения (квотирование, 

лицензирование и т. п.).  

По результатам идентификационной экспертизы могут быть приняты следующие 

заключения:  

а) является ли данное изделие пищевым продуктом;  

б) выявляется соответствие, либо несоответствие товара определенным требованиям, 

указанным в нормативно-технической или иной документации;  

в) устанавливается сорт данного изделия;  

г) относится ли данное изделие к перечню запрещенных товаров, либо имеющих 

определенные ограничения.  

В настоящее время на потребительском рынке довольно часто реализуется новый 

товар, для которого не разработана нормативно-техническая документация, или изделие 

выполнено в одном или нескольких экземплярах («ручная работа») и т. п.  

Наряду с идентификационной экспертизой товара может проводиться также 

экспертиза на его подлинность. Экспертиза подлинности товара проводится с целью 

установления характерных показателей, отличающих натуральный продукт от его подделки. 

При этом подделка может иметь как худшие показатели качества, чем у натурального 

продукта, так и лучшие.  

Для достижения этой цели могут ставиться следующие задачи:  

а) имеет ли данное изделие показатели, характерные для тех или иных видов 

фальсификации; 

б) насколько соответствует названное изделие показателям, характерным для данной 

однородной группы товаров; 

в) соответствует ли маркировка данного изделия требованиям, установленным в 

техническом регламенте, в законе «О защите прав потребителя», нормативно-технической 

документации и др.  

Таким образом, идентификационная экспертиза и экспертиза подлинности товара 

преследуют разные цели, и для их достижения могут ставиться разные задачи. Поэтому как 

специалистам, так и потребителям необходимо различать эти два понятия. Состав и 

содержание рабочих этапов при идентификации товара определяет эксперт. Если для 

идентификации эксперту достаточно анализа документов, внешнего осмотра и 

органолептических исследований, то лабораторные испытания (анализы) могут не 

проводиться. При внешнем осмотре и органолептических исследованиях проверяются как 

состояние и внешние характеристики самой продукции, так упаковка (тара) и маркировка. 
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Для идентификации товара заявитель должен представить следующие документы (или 

их копии):  

а) контракт (договор) на поставку товаров;  

б) счет-фактуру;  

в) товаросопроводительные документы.  

Наряду с указанными документами (или их копиями) эксперт имеет право требовать 

предоставления других документов, необходимых для проведения работ по идентификации 

товара, например, копии страниц из технических условий, содержащих информацию о 

показателях (критериях) идентификации, удостоверение качества и др. Если имеются 

сомнения в подлинности продукции, эксперт отправляет ее в лабораторию на испытания с 

применением инструментальных методов. По результатам проведенной работы оформляется 

экспертное заключение (протокол проведения идентификации) [2]. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ТА ВИТРАТНОГО 

ПІДХОДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ОБЛАДНАННЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ 

 

О. І. Винокуров 

начальник відділу оцінки майна Дирекції інформаційно-аналітичного забезпечення, 

всесвітньо визнаний оцінювач, сертифікований Всесвітньою асоціацією  

оціночних організацій  

Торгово-промислова палата України, Україна, м. Київ 

 

Анотація: Оцінка та визначення вартості машин та обладнання згідно українських та 

міжнародних стандартів із застосуванням порівняльного та витратного підходів. 

Встановлено, що методи доходного підходу в цілях оцінки машин та обладнання є 

обмеженими у використанні. А методи витратного підходу є трудомісткими, з необхідністю 

отримання вихідної інформації від виробника-постачальника та врахування  великої 

кількості значень до коригувань, прийнятих умовно та суб'єктивно. Як висновок, найбільш 

об’єктивні результати оцінки можуть забезпечувати методи ринкового підходу – прямого 

порівняння (шляхом пошуку цін на об’єкти – аналоги у відкритих джерелах) та розрахунку 

за питомими ціновими показниками (врахування галузевих особливостей, технічного стану 

та обґрунтування причин зниження вартості діючого обладнання). 

Ключові слова: оцінка, визначення вартості, обладнання, що було у використанні, 

міжнародні стандарти оцінки. 

Abstract: Valuation and value determination of machinery and equipment, according to 

Ukrainian and international standards, comparative and cost approaches.  Methods of income 

approach within valuation of machinery and equipment are limited in use. Methods of cost 

approach are labor-intensive, requiring to obtain initial information from manufacturers/ suppliers 

with large number of values to the adjustments taken conditionally and subjectively. The most 

objective results of evaluation can provide methods of market approach - direct comparison 

(monitoring prices for similar products in open sources) and calculation by price indexes, 

consideration of industry characteristics, technical conditions, etc. 



Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та практика 

 

 82 

Key words: Valuation, value determination, used machinery, international valuation 

standards. 

У своїй повсякденній діяльності більшість оцінювачів, а також галузевих фахівців, 

зокрема тих, що працюють у системі Торгово-промислової палати України, отримують 

завдання на проведення незалежної оцінки, або визначення ринкової вартості майже будь-

яких типів виробничого, промислового, медичного обладнання, або спеціального 

технологічного устаткування. 

Незалежна оцінка зазначених видів майна, зокрема для визначення його ринкової 

вартості проводиться насамперед з урахуванням положень, що містяться в Законі України 

від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», Національного Стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і 

майнових прав» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 

2003 р. № 1440.  

Оцінювачі Торгово-промислової палати України, зокрема ті, що пройшли 

сертифікацію Всесвітньої асоціації оціночних організацій, у своїй роботі по оцінці машин та 

обладнання, також беруть до уваги норми, що містяться у Міжнародних стандартах оцінки. 

Зазначені стандарти розробляються та затверджуються Радою з Міжнародних стандартів 

оцінки (International Valuation Standards Council), що розташована у м. Лондоні, Велика 

Британія.  

Оскільки положення раніше згаданих Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Національного Стандарту № 1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав» добре відомі оціночній спільноті та 

галузевим фахівцям, пропоную Вашій увазі стислий огляд Міжнародних стандартів оцінки, а 

саме видання, що набрало чинності 31 січня 2020 року. Отже, зазначені стандарти 

включають в себе загальну частину (General Standards), що в свою чергу складається з таких 

розділів: IVS 101 Scope of Work; IVS 102 Investigation and Compliance; IVS 103 Reporting; IVS 

104 Bases of Value; IVS 105 Valuation Approaches and Methods. Друга частина зазначених 

Міжнародних стандартів оцінки Asset Standards містить розділи, що відносяться до певних 

типів майна, у випадку проведення оцінки машин та обладнання береться до уваги розділ 

IVS 300 Plant and Equipment. Інші розділи цієї частин є такими: IVS 200 Business and Business 

Interests; IVS 210 Intangible Assets; IVS 220 Non-Financial Liabilities; IVS 400 Real Property 

Interests; IVS 410 Development Property; IVS 500 Financial Instruments. 

Згідно з вимогами українського законодавства, право на проведення незалежної 

оцінки машин та обладнання мають оцінювачі, в кваліфікаційних свідоцтвах яких зазначений 

напрямок: Оцінка майна у матеріальній формі, за спеціалізацією у його межах: оцінка 

машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів. Також, для запобігання 

призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва, оцінювач має у встановлений термін, що наразі 

складає 2 роки, проходити курси підвищення кваліфікації, за відповідним напрямком та 

спеціалізацією. У суб’єктів оціночної діяльності, а саме юридичних осіб, та фізичних осіб – 

підприємців, які здійснюють практичну діяльність, а саме незалежну оцінку машин та 

обладнання, напрямок 1.2. – «Оцінка машин та обладнання» має бути відкритий у 

відповідних сертифікатах оціночної діяльності.  

Водночас слід зазначити, що оцінювачі, співробітники підприємств, що є суб’єктами 

оціночної діяльності, а також інші галузеві  фахівці, зокрема фінансові аналітики, експерти, 

відповідним чином уповноважені співробітники певних підрозділів Торгово-промислових 

палат, можуть надавати на запити замовників усні та письмові довідки, проводити 

дослідження та робити висновки щодо ціни/вартості певних об’єктів майна, зокрема машин 

та обладнання, навіть якщо вони не є належним чином сертифікованими (мається на увазі 

наявність відповідного кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та/або сертифіката суб’єкта 
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оціночної діяльності). При цьому такі довідки та дослідження носять виключно 

інформаційний характер та відображають суб’єктивну думку фахівця, який надає таку 

послугу, та, як правило, не можуть бути цілком достатньою підставою для відчуження майна 

та/або здійснення транзакцій по зазначеним у таких довідках/дослідженнях цінах. 

Щодо практичних аспектів проведення незалежної оцінки майна машин та 

обладнання, застосовуються порівняльний та/або витратний методичні підходи. В рамках 

порівняльного методичного підходу: проводиться ідентифікація об’єкту/об’єктів оцінки, а 

саме встановлення марки, типу, моделі, комплектації обладнання, огляд майна та 

ознайомлення з документами: технічний паспорт, сертифікати придатності та таке інше. 

Особливу увагу слід звернути на визначення підприємства – виробника, та факту чи є дане 

обладнання новим, чи таким що було у використанні. В окремих випадках обладнання може 

бути не новим, але і не таким що було у використанні, зокрема таким, що перебуває «на 

консервації». 

Далі, у рамках порівняльного методичного підходу проводиться пошук цін на 

об’єкти – аналоги у відкритих джерелах. При цьому особливу увагу слід звертати на такі 

параметри, як комплектація, потужність (основного) двигуна, продуктивність, міжремонтний 

інтервал та т. ін. У випадку, якщо обладнання нове, треба звернути увагу на наявність чи 

відсутність гарантійного покриття, його умови та т. ін. У разі виявлення у відкритому 

доступі цін на схожі об’єкти до того, який підлягає оцінці, проводяться коригування на 

комплектацію, потужність, продуктивність, умови постачання/оплати та т. ін. У разі 

проведення оцінки обладнання, що було у використанні, проводиться дослідження 

поточного технічного стану такого обладнання з метою встановлення його відпрацьованого 

та такого що залишився ресурсу, факту проведеного, або необхідності у проведенні 

відновлювального ремонту та т. ін. При цьому складається акт технічного стану обладнання, 

з висновком про його загальний технічний стан, який має міститься у додатках до звіту з 

незалежної оцінки. Для визначення відсотка знецінення обладнання, доцільно застосовувати 

таблицю 1 [1]. 

Таблиця 1 – Знецінювання обладнання, в залежності від його стану 

Стан обладнання Знецінювання, % 

Нове 

Нове, змонтоване, і не використане обладнання в чудовому стані 
0 

5 

Дуже добре 

Як нове, однак трохи використане і таке, що не вимагає ніяких 

ремонтів чи заміни деталей 

10 

15 

Добре 

Таке, що перебувало у вжитку, однак таке, що пройшло ремонт чи 

модернізацію і знаходиться в чудовому стані 

20 

25 

30 

35 

Нормальне 

Таке, що перебувало у вжитку, але вимагає деякого ремонту чи 

заміни деталей 

40 

45 

50 

55 

60 

 



Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та практика 

 

 84 

Стан обладнання Знецінювання, % 

Задовільне (придатне до використання) 

Таке, що перебувало у вжитку, знаходиться в робочому стані, 

однак вимагає значного ремонту 

65 

70 

75 

80 

Погане 

Таке, що перебувало у вжитку, вимагає значної реконструкції, 

такої, як заміна частин, що рухаються, чи основних 

конструктивних блоків 

85 

90 

Неліквідне чи утиль 

Не має реальних перспектив бути проданим, крім повернення 

вартості конструктивних матеріалів 

97,5 

100 

 

У разі відсутності інформації щодо цін на об’єкти – аналоги у відкритих джерелах, 

при проведенні незалежної оцінки обладнання застосовується витратний методичний підхід, 

а саме визначається вартість обладнання, що оцінюється для встановлення відпускних цін на 

таке обладнання, шляхом направлення запиту до підприємства – постачальника, або його 

офіційного представника в Україні. В рамках цього методичного підходу, у разі необхідності 

також проводяться коригування: на комплектацію, потужність, продуктивність, умови 

постачання/оплати та т. ін. У разі проведення незалежної оцінки обладнання, що було у 

використанні, у рамках витратного методичного підходу, знос нараховується на базі вище 

згаданого акту технічного стану для визначення відсотку знецінення обладнання. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС 
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Анотація. В тезах розглянуті практичні методичні експертні напрацювання при 

діагностиці ювелірних виробів. Описово представлений алгоритм досліджень ювелірних 

прикрас кислотно-крапельним методом на кременистому сланці та безпосередньо на самих 

прикрасах. Перед практично-лабораторним дослідженням необхідно дослідити ювелірну 

прикрасу достеменно за маркуванням.  

Ключові слова: ювелірні вироби, прикраси, кислотно-крапельний метод, маркування, 

кременистий камінь, ідентифікація, кислотні реактиви. 

Abstract. Practical methodical expert analysis is shown in the diagnosis of jewelery. 

Descriptive representations algorithm for further jewelery of adornments by acid-droplet method on 

siliceous shale and without the middle on the embellishments themselves. Before practical and 

laboratory research, it is necessary to pretend to be adorned with jewelery for the markup. 
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acid reagents. 

На сьогоднішній день актуальність якісної ідентифікації ювелірних виробів зумовлює 

потреби не тільки професіоналів, але й споживачів. Ринок України пропонує широкий 

асортимент ювелірної продукції різних виробників, тому важливо застосовувати  

ідентифікаційні критерії при оцінці ювелірних виробів [1]. Основним ідентифікаційним 

критерієм ювелірних виробів є встановлення фактичних якісних параметрів (у відповідності 

до параметрів, заявлених на супроводжувальних описових документах за наявності). 

Ювелірна прикраса оцінюється за певним алгоритмом дослідження. Цей алгоритм 

зумовлюється наступними чинниками: 

а) візуальним оглядом марковання; 

б) лабораторним дослідженням за допомогою кислотних реактивів.  

За візуальним оглядом ми можемо дослідити рівномірність ювелірного сплаву, 

ідентифікувати наявність будь-яких відбитків (відбиток проби, державного клейма, відбиток 

додаткового клейма, відбиток іменника чи інші позначення на ювелірному виробі) [2].  

Практично-лабораторний метод, що буде розглянуто в даних тезах базується на 

кислотно-крапельному методі – на кременистому камені та безпосередньо на ювелірному 

виробі. Для визначення проби золота у ювелірних виробах використовуються наступні 

кислотні реактиви: 375, 500, 583/585, 750, 900, 958, «хлорне золото» (або хлорнік), хромпік. 

Перевірка виробів кислотними реактивами проводиться обов’язково. 

Проаналізувавши колір сплаву ювелірного виробу, марковання на ювелірному виробі та 

жорсткість надпилу – експерт вирішує якої проби (за описовими реакціями) даний виріб [3; 

4].  

Основний метод взаємодії кислоти із дорогоцінними сплавами – реакція відбувається 

поступово. Наприклад, реактив 585 на 585 пробу ювелірного виробу зреагує від світло-

коричневого до каштанового кольору, 500 реактив на 585 пробу ювелірного виробу – не 

зреагує, а 750 реактив на виробі 585 проби залишить миттєвий кислотний опік. 

Зустрічаються вироби комбіновані за кольором, за пробою, за сплавом, за металом. 

Якщо виріб виготовлений з металу різного кольору, то опробовується кожен колір окремо.  

Перше. Методика натирів ювелірних виробів: на кременистий камінь наносяться 

однорідні та однакові за товщиною натири довжиною 10 – 15 мм та шириной 5 – 6 мм 

досліджуваного зразка. Поверх натирів наносяться кислоти вздовж смуги (5 мм) та 

витримують 10 – 20 секунд (залежить від чутливості каменя). За фарбувальною 

інтенсивністю осаду, що утворився на смузі – експерт робить висновок стосовно проби 

дорогоцінного сплаву (рис. 1). Якщо реактив повністю розчинив смугу досліджуваного 

металу, то це не дорогоцінний сплав.  

 

 

Рисунок 1 – Дослідження натирів ювелірних прикрас на кременистому камені (сланці) 
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Друге. Методика опробування ювелірних виробів кислотними реактивами. При 

опробуванні ювелірного виробу обирається місце для надпилу з подальшою мінімальною 

деформацією. Надпил робиться одним рухом, якщо необхідно глибше зробити, то в тому ж 

місці, що і перший. Чим вища проба виробу, тим м’якіше робиться надпил. А чим нижча, 

тим жорсткіше. Надпил робиться надфілем різних форм (для різних виробів) з алмазним 

покриттям. Основне правило при надпилі – не пошкодити виріб.  Робити надпил на 

відбитках (клейма, іменника) не дозволяється. 

Існують певні рекомендації щодо вибору місця надпилу. Сережки. Надпили 

рекомендується робити з внутрішньої сторони дужок та основної частини сережок надфілем 

трикутної форми. Якщо клеймо розташоване на дужках, то надпили робляться лише на 

основній частині. 

Браслет, ланцюг – звертається увага на розташування клейма. Якщо клеймо вибите на 

самому замку-карабіні, тоді всі надпили слід розміщувати на полотні. Якщо ж клеймо на 

кільці біля замка, то один з надпилів слід робити на самому замку (є випадки «нерідного» 

замка з недорогоцінного сплаву, заміненого під час ремонту). Тоненькі ланцюжки та 

браслети надпилюються круглим надфілем в двох місцях. Якщо ланцюг товстий, великої 

ваги, то рекомендується робити надпили в кількох місцях по всій довжині ланцюга 

трикутним надфілем. Якщо ланцюг виконаний з товстих ланок, то надпилюється в кількох 

місцях на внутрішніх частинах ланок. 

Каблучка – надпилюється внутрішня частина трикутним надфілем. Якщо каблучка 

має увігнуту внутрішню частину, то тоді надпил робиться ззовні, подалі від центральної 

частини (рис. 2). Також потрібно уникати місць пайки, оскільки каблучка може тріснути. 

 
Рисунок 2 – Дослідження ювелірних прикрас двома методами апробування  

 

При дослідженні ювелірних прикрас головне поступовість та етапність дослідження. 

Ідентифікація ювелірних виробів починається з візуального огляду за наявністю всіх 

відбитків та рівномірності сплаву. Практично-лабораторна методика кислотно-крапельним 

методом поділена на дослідження пробності з поверхні ювелірних прикрас на кременистому 

камені та дослідження самого виробу шляхом надпилу. Правильність надпилів та знання 

описових реакцій дає можливість встановити пробу досліджуваного виробу.  
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Анотація. У молекулярно-генетичних дослідженнях аналіз мутацій для різних локусів 

коротких тандемних повторів (STR) є важливим для тестування батьківства та материнства. 

Інформація про факти виявлення таких алельних варіацій має велике практичне значення. 

Мета роботи – проаналізувати можливості мутації в локусі з короткими тандемними 

повторами (STR) на прикладі алеля FGA при ідентифікації батьківства. Нами було 

проаналізовано 7 випадків спірного батьківства за допомогою системи Globalfiler Express та 

виявлено 1 випадок мутації в локусі FGA. Алель FGA піддається мутаційним процесам з 

високою частотою. Нами описаний випадок мутації за схемою збільшення розміру алеля 

(вставка). 

Ключові слова: короткі тандемні повтори, мутація, батьківство, FGA. 

Abstract. In molecular genetic studies, mutation analysis for different loci of short tandem 

repeats (STR) is important for paternity and maternity testing. Information on the facts of detection 

of such allelic variations is of great practical importance. The aim of the work is to analyze the 

possibilities of mutation in the locus with short tandem repeats (STR) on the example of the FGA 

allele in the identification of paternity. We analyzed 7 cases of disputed paternity using the 

Globalfiler Express system and identified 1 case of mutation in the FGA locus. The FGA allele 

undergoes high-frequency mutation processes. We have described a case of mutation according to 

the scheme of increasing the size of the allele (insert). 

Key words: short tandem repeats, mutation, paternity, FGA. 

У молекулярно-генетичних дослідженнях аналіз мутацій для різних локусів коротких 

тандемних повторів (STR) є важливим для тестування батьківства та материнства. Проте 

мутації STR-локусів відносно звичайні в геномі людини. Інформація про факти виявлення 

таких алельних варіацій має велике практичне значення. Китайськими дослідниками 

визначено за допомогою системи Identifiler PCR Amplification Kit, що з 2362 випадків 

визначення батьківства мутації одного локуса спостерігались в 51 випадку. Локуси мутації 

включали D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, D13S317, D16S539, D2S1338, 

D19S433, vWA, D18S51, D5S818 та FGA. Локус D21S11 мав найбільшу частоту мутацій 

(0,369%) [1]. Румунські вчені дослідили 246 випадків спорідненості (встановлення 

батьківства та материнства) та виявили мутації в 10 з 15 досліджуваних локусів D21S11, 

D18S51, D16S539, D8S1179, FGA, D2S441, D19S433, D2S1338, D3S1358, D5S818 та vWA. [2] 

Азербайджанські експерти дослідили 250 випадків спірного батьківства та материнства 

(використовували AmpFlSTR®Identifiler®Plus PCR Amplification Kit) та виявили мутовані 

алелі в FGA (2 випадки), D19S433 (2 випадки), D13S317 (1 випадок), D5S818 (1 випадок) [3]. 

Вчені спостерігали більшу кількість мутацій від батька, ніж від матері. Пов’язуючи те з тим, 

що сперматозоїди піддають більше ДНК циклів реплікації, ніж яйцеклітини [4]. 

Мета роботи – проаналізувати можливості мутації в локусі з короткими тандемними 

повторами (STR) на прикладі алеля FGA при ідентифікації батьківства.  

Як відомо, локуси FGA мають складний тетрануклеотидний повтор: 

[TTTC]3TTTTTTCT[CTTT]nCTCC[TTCC]2. Для алелі 17 n=9, для алелі 18 n=10, для алелі 20 

n=12, для алелі 21 n=13, для алелі 23 n=15. Загальна частота мутацій в цьому локусі складає 

0,28 %. Азербайджанські вчені [3] запропонували 2 схеми за якими можуть відбуватися 

мутації в зазначеному локусі.  
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Розглядають можливі варіанти в ситуації, коли мати (М) має алелі 18, 21, ймовірний 

батько (Б) – 20, 23, дитина (Д) – 17, 21. Припускають, що материнська алель не мутована, 

тоді більш вірогідна схема виглядає як багатоетапний процес мутації: 

Д(17)=Б(20) – 3 повтора або Д(17)=Б(23) – 6 повторів 

Однак, дослідники не виключають варіант одночасної мутації і в батька, і в матері, 

тобто відбувається подвійна одноетапна мутація – одна зі зменшенням розміру алеля 

(делеція), інша зі збільшення розміру алеля (вставка): 

Д(17)=М(18) – 1 повтор та Д(21)=Б(20)+1 повтор 

Нами було проаналізовано 7 випадків спірного батьківства за допомогою системи 

Globalfiler Express та виявлено 1 випадок мутації в локусі FGA.  

В нашому випадку, мати має алелі 21, 24, ймовірний батько – 20, 24, дитина – 24, 25. 

Аналізуючи ситуацію, мати або батько передали дитині алель 24, друга ж алель 24 від іншого 

родича могла мутувати за схемою (вставка), що узгоджується з вище описаним:  

Д(25)=Б/М(24)+1 повтор 

Висновок. Алель FGA піддається мутаційним процесам з високою частотою. Нами 

описаний випадок мутації за схемою збільшення розміру алеля (вставка).  
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Abstract. In case of handwriting identification in bilingual writers, the comparative material 

should include specimens written in both languages to the disputed document. Historical factors 

could justify the lack of such specimens, especially in geographical regions with mixed populations. 

Taking into consideration that we should compare similar graphic systems in a forensic handwriting 

investigation, such as alphabets deriving from the Roman alphabet, we should also evaluate the 

morphological discrepancies of particular letters which demand at least basic knowledge of both 
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languages used. Suggestions are provided regarding the estimation of identifying particularities 

which could be erroneously interpreted and may mislead the expert’s conclusion. The analysis of 

the qualitative aspects of handwriting is of utmost importance. However, morphological 

characteristics are equally crucial in such cases, because they represent the identifying personal 

tendencies and habits of the writer’s skill.   

Keywords: handwriting, bilingual, comparative material, morphological, alphabet, 

identification. 

Introduction. Handwriting examination of bilingual writers becomes very common in 

modern Forensic Document Examination. The contemporaneous social, political, historical and 

economical conditions have increased international travel and business [7]. The immigration of 

massive populations is also very often in practice, while and in other cases the change of the 

geographical borders of particular countries has arisen new challenges. Subsequently, populations 

that geographically and demographically belonged to a particular country, in just one day, without 

changing their geographical position, belong to another one. These parameter haves created a 

mixture of civilizations which is necessarily creating a mixed use of different graphic systems in 

practice. 

Theoretical and practical issues. The western world is mainly using the Roman alphabet or 

other kinds of alphabets deriving from it [5]. In these cases, there are letters of common or 

analogous morphological appearance, although they might correspond to different phonetic values. 

On the other hand, we usually find particular letters which consist of a mixed form of Roman 

inspiration with particular additional strokes. The aforementioned immigration [1] has provoked an 

increase of handwriting examination cases where the writer is at least bilingual. We also face in 

practice a more complicated situation. Documents written by writers of different graphic systems, 

such as Arabic and alphabetic or Chinese (or Japanese or Korean) and alphabetic, writing systems 

based on -sometimes- diametrically different rules and habits, which inevitably affect the 

handwriting product [2, p. 23, 3 ch. 3,13]. These cases are more insidious, because of the fact that 

they demand an expanded knowledge and a wider vision of the case by the Forensic Document 

Examiner.   

The personal life history of every individual along with his handwriting ability and skill 

define the range of variation of his writing expression regarding the mixture of elements of different 

graphic systems or alphabets he usually uses. Hence, the question that the experts have to answer is 

whether every Forensic Document Examiner has the competence to deal with cases of this 

particular nature. The answer cannot be restricted to a simple ‘yes’ or ‘no’.  

First of all, we have to distinguish between graphic systems of common origin. In the 

western world we are usually talking about systems belonging to the variety of alphabetic writings. 

In these cases, we deal with the Roman alphabet or relatively connected to it alphabetic systems. 

We refer to its predecessor Greek alphabet and to further variations, such as f.e. the Cyrillic, 

Armenian, Coptic or Georgian Alphabet [9]. Some of these systems, although they derive from 

particular ways of processing the basic Greek of Roman alphabet, they have sometimes produced -

through various steps of evolution- letter forms that are almost completely different to the basic 

models.  

Another possible case in practice refers to forensic research on suspected documents of users 

of completely different graphic systems. Taking into consideration that even individuals of the same 

origin or country could have learned different styling systems regarding the sequence or direction of 

strokes that complete a morpheme giving a different external appearance to the letters, we can 

imagine how much the use of different handwriting systems could affect the final graphic 

production [8]. What could we find in common between the handwriting and the signature of a user 

of the Arabic and Roman alphabet? Even the opposite direction of writing in different systems used 

by the writer could affect the forensic investigation. We can imagine a writer of Arabic origin who 
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has learned writing in the Roman alphabet (with direction horizontally from the left to the right), 

but he forms his signature in Arabic language, which applies the opposite direction (horizontally, 

but from the right to the left). Of course, investigating exclusively upon f.e. Arabic alphabet 

demands special knowledge not only of the morphology of the letters, but even of range of variation 

of elements of personalization used in practice by such writers [3, ch. 8, 37]. Even the common 

forensic rules need to be applied in an appropriately adapted vision. A forensic examiner deprived 

of such knowledge is really beyond his professional jurisdiction.       

In case of forensic analysis regarding different alphabets of basically common origin, we 

usually have a stable and common starting point of reference. In his analytical approach an expert 

applies the same rules, regarding the direction of the writing and the qualitative aspects of the 

graphic skill. In the same time though, the morphological diversity of particular letters creates an 

instable frame of identification. A key point to the approach could be an ideological fracture of the 

form of a particular letter, which means breaking the form of it in smaller pieces, as if we dealt with 

a puzzle. Every piece of it, every particular trace of the letter, could be part or completely belong to 

a classic alphabetic letter, although the total final morphology could apparently seem completely 

different. The expert should be able to discern the form in parts of Roman letters which are put 

together in order to form the different model. This kind of inspection can really help the expert, but 

it is not enough to proceed with the forensic analysis. 

The qualitative elements of a person’s handwriting, among these his graphic style, remain 

unchanged independently of the graphic system used. Of course, as far the writer gets trained to the 

use the ‘new’ system, the one which is not so familiar to him because it is not his native, he can 

really arrive to a point of graphic automation analogous to his native system. When the differences 

between the two graphic systems are not so intense, the graphic automation and spontaneity is quite 

easy to reach. But, when the differences are arithmetically more or the formal variations wider, a 

less fluent writing is expected, which has to be evaluated by the expert, since it is connected to an 

amount of collateral incompatibilities regarding the graphic rhythm and the variations of velocity, 

the consequent way of distributing the graphic pressure through the traces, the dimensions of the 

letters, the frequency of connections between letters, the way of collocating the graphic masses into 

the graphic space on the paper, the slant and so on. The basic graphic style though remains almost 

stable, although the lack of fluency in writing in the new system might provoke some effects which 

could be justified.  

The justification of eventual collateral effects which alter the graphic ability of the writer 

and the quality of his skill is the crucial part of the analysis, which demands a much wider approach 

by the expert. We should also remember the interpersonal differences between 2 different hands [2, 

p.16], apart from the natural range variation of the handwriting of the same hand [7, p.45]. It is 

undeniable that the quality and quantity of the comparative material is the point of reference of the 

expert and, in the same time, it determines the limit of an effective and correct conclusion. I 

personally believe that the disposal of comparative specimens in both languages provides to the 

expert a more complete notion of the graphic variability of the writer in both cases, thesis confirmed 

by other authors [6]. This amplified vision is very helpful to the expert in order to diagnose two 

important parameters:  

a) In which extend does the ‘new’ writing system affect the natural ability of the writer?  

b) What kind of consequent phenomena creates to his final graphic product?  

In the same time, it delimits the possibility of justification of eventual differences, since it 

provides a clear frame of the effects of writing or signing in a non native system.  

The signature needs a particular approach. Many writers that have learned to write using the 

‘new’ system continue to form their signature in their writing system of origin. That gives the 

opportunity of a more automated and spontaneous graphic expression. If the questioned specimen is 

stylized, it may have little relationship to the writing system taught. In this case the identification is 
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basically based on detailed analysis of the writing habits, as more revealed rather from the letter 

designs than from the formation of legible letters [4]. 

A case study. The testament of an old aged person of Turkish origin, who has lived in a 

Greek island for several decades, was found written in Greek after her death. The testator was 

instructed to write in Turkish as a native writing system, but she could only write a few words in 

Greek, although she could read the Greek language. The testament is the following: 

 
Figure 1 – The questioned testament (X) and a comparative signature specimen written in 

Greek language (A4) 

 

If we compare the questioned testament to the comparative material written in Turkish, we 

find a slower rhythm, due to the difficulty of the hand in tracing letters of the Greek alphabet, which 

is not so familiar to it. In the same time we notice the mixed used of letters or both Greek and 

Roman alphabet, mainly the use of “e” (common to the Turkish alphabet) instead of the Greek letter 

“ε”. In addition, there is a mixed use of cursive and capital letters in cursive handwriting, since the 

priority of the hand focuses on defining the meaning of the text and not on respecting eventual 

grammatical, syntactical or orthographical rules. The comparison to handwriting in Turkish 

language and even signatures in Greek language confirms and justifies the discrepancies along with 

the aggravated clinical condition of the testator deriving from official medical documentation.    

Conclusion. Forensic Handwriting Examination on questioned documents of bilingual 

writers could be very insidious. The expert should approach the investigation through a wider 

methodological mentality and it would be better to deepen on comparative material of both 

languages. Further information regarding the morphological incompatibilities of the writing systems 

are also helpful, while the natural range of variation of the writer should be taken into consideration. 

The level of graphic automation achieved by the writer in the ‘new’ graphic system should also be 

taken into consideration. Signatures might be easier to analyze in case of writers that continue using 

the original morphological model of their native writing system. 
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Анотація. В тезах наведено відомості про застосування методів комп’ютерного 

моделювання для оцінки та розрахунку, як параметрів умов різання при завдаванні різних 

властивостей матеріалів та умов різання, так і для розрахунку параметрів та впливу 

структурних складових матеріалів. Отримані результати можуть допомогти підвищити якість 

готових виробів для різних галузей, наприклад, енергомашинобудування. 

Ключові слова: якість поверхні, продукти різання, заготовка, механічна обробка, 

комп’ютерне моделювання. 
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Abstract: The abstracts provide information on the application of computer modeling 

methods for estimating and calculating both the parameters of cutting conditions when specifying 

different properties of materials and cutting conditions and for calculating the parameters and 

effects of structural components of materials. The obtained results can help to improve the quality 

of finished products for various industries, such as power engineering. 

Key words: surface quality, cutting products, workpiece, machining, computer modeling. 

Механічна обробка заготовок виготовлених з різних матеріалів важливим чином 

впливає на якість отриманої продукції [1 – 3]. Це вдається досягти, як за рахунок оптимізації 

технологічних процесів так і за рахунок застосування змащувально-охолоджувальних рідин 

(ЗОР). 

Для оптимізації та вирішення наукових і технологічних задач в 

енергомашинобудуванні та інших галузях застосовуються різні комп’ютерні програмні 

пакети та комплекси. Серед яких можна виділити: DEFORM, ANSYS, LS-DYNA, NASTRAN, 

ABAQUS, різні програмні рішення корпорації MSC Software тощо.   

Для вирішення більш складних та спеціалізованих задач проводять розробку 

додаткових програм та скриптів, написаних на різних мовах програмування: Assembly 

Language, Fortran, Pascal, Delphy, C + +, Python, що дозволяє значно розширювати 

можливості використання вищезгаданих програмних комплексів. 

Для більшості програмних комплексів (наприклад, ANSYS, Abaqus) можна отримати 

безкоштовну «студентську ліцензію» (в т. ч. для аспірантів та докторантів), що дозволяє 

проводити комп’ютерне моделювання для навчання з некомерційною метою. LS-DYNA 

дозволяє проводити безкоштовне тестування своїх «бета версій» програм. 

Нами проведено комп’ютерне моделювання здійснення механічної обробки за різних 

умов різання та різних сплавів (рис. 1), з урахуванням параметрів структурних складових з 

урахуванням визначення значень напружень при зміні навантажень (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Проведення комп’ютерного моделювання механічної обробки: утворення 

стружки; визначення змін у поверхневому шарі оброблюваного матеріалу в програмному 

комплексі DEFORM. 
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Рисунок 2 – Проведення комп’ютерного моделювання впливу структурних складових 

в умовах механічної обробки в програмному комплексі Abaqus:  

1 – призначення навантажень в досліджуваному фрагменті сплаву для різних 

структурних складових;  

2 – заповнення сіткою завершених елементів;  

3 – візуалізація розрахунків з визначенням напружень за фон-Мізесом  

 

   

 

Рисунок 3 – Візуалізація результатів проведення комп’ютерного моделювання впливу 

структурних складових в умовах механічної обробки в програмному комплексі Abaqus за 

різних умов навантаження та параметрів структурних складових. 

 

В сучасних машинобудівних САПР системно інтегровані CAD/САЕ/CAPP/CAM 

програмні продукти та реалізовано створення інтерактивної системи інформаційного обміну 

в єдиних уніфікованих форматах репозиторія даних [4; 5], що при комплексному 

застосуванні [6 – 10] дозволяє стати на шлях отримання більш якісної продукції, а також 

перейти на інший рівень високотехнологічного виробництва. 
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Анотація. В тезах наведено деякі приклади врахування різних факторів, що впливають 

на якість поверхневих та підповерхневих шарів деталей та вузлів обладнання в 

енергомашинобудуванні. Акцентовано увагу на врахуванні впливу пошкоджень на 

експлуатаційну стійкість та довговічність матеріалів енергообладнання. Зосереджено увагу 

на застосуванні різних методик для оцінки якості стану поверхні деталей.  

Ключові слова: якість поверхні, пошкодження, вал турбогенератора, 

енергомашинобудування, експлуатаційна стійкість, довговічність, прикладне 

матеріалознавство. 

Abstract: The abstracts give some examples of taking into account various factors that affect 

the quality of surface and subsurface layers of parts and components of equipment in power 

engineering. Emphasis is placed on taking into account the impact of damage on the operational 

stability and durability of power equipment materials. The focus is on the application of various 

techniques to assess the quality of the surface condition of parts. 

Key words: surface quality, damage, turbogenerator shaft, power engineering, operational 

stability, durability, applied materials science. 

Протягом тривалої експлуатації деталей та вузлів енергообладнання на їх стійкість 

впливає велика кількість факторів. Це можуть бути зміна навантажень, швидкостей, 

температур, вплив різних технологічних середовищ. Все це позначається на зміні 

властивостей поверхневих та підповерхневих шарів матеріалів, що проявляється у зміні 

параметрів мікроструктури [1 – 4].  

Так в процесі експлуатації валів турбогенераторів (протягом 150…250 тис. годин) 

зафіксовано зменшення їх твердості з 290 до 250 одиниць за шкалою Брінелля. 

Встановлено, що в матеріалі (сталь 38ХН3МФА), що зазнав деградації, вміст 

легувальних елементів в карбідній фазі збільшується, а в твердому розчині металевої матриці 

зменшується у порівняні з вихідним станом. Інтенсифікація дифузійних процесів підвищує 
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збільшення концентрації карбідоутворюючих елементів: по межі зерен та в карбідах. У 

спеціальних карбідах зафіксовано збільшення вмісту: Cr та V – в 1,05 – 1,65 рази, Mo – в 2,22 – 

2,85 рази. Разом з тим, відбувається розпад перліту за рахунок його перетворення до 

карбідної фази. 

Для більш точної оцінки довговічності та експлуатаційної стійкості відповідальних 

вузлів та деталей енергообладнання пропонуємо застосовувати комплексний підхід, що 

включає в себе застосування: металографічних досліджень, визначення шорсткості поверхні, 

тріщиностійкості, корозійної стійкості (з визначенням електрохімічних показників) тощо [5]. 

Серед сучасних методик можна додати проведення скринінгових аналізів із застосуванням  

методів комп’ютерного зору [6; 7]. Разом з тим, ідентифікація та аналіз продуктів різання і 

зношування дозволяють підвищити безпеку життєдіяльності технічного персоналу на 

підприємствах енергомашинобудівної галузі [8]. 

До найбільш перспективних методів можна віднести методи комп’ютерного 

моделювання, що можуть включати моделювання репрезентативних об’ємів матеріалу RVE 

(representative volume element) [9]. Це може бути як моделювання двомірних областей 2RVE 

так і трьох мірних 3RVE областей матеріалів. Проведення комп’ютерного моделювання з 

застосуванням адекватних моделей та підходів дозволяє уникнути дороговартісних натурних 

експериментів. 
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Анотація. В тезах наведено деякі приклади застосування комп’ютерних програм 

фірми ToupCam для оцінки стану матеріалів, що зазнають зовнішніх впливів. Це може 

стосуватись як виготовлення деталей так і проведення ремонтних робіт, а також 

ідентифікації та оцінки працездатності експлуатованого матеріалу.  

Ключові слова: якість поверхні, пошкодження, комп’ютерні технології, 

енергомашинобудування, експлуатаційна стійкість, довговічність, прикладне 

матеріалознавство. 

Abstract: The abstracts provide some examples of the use of ToupCam computer programs 

to assess the condition of materials that are exposed to external influences. This may apply to the 

manufacture of parts and repair work, as well as the identification and assessment of the operability 

of the material used. 

Key words: surface quality, damage, computer technology, power engineering, operational 

stability, durability, applied materials science. 
Безпека життєдіяльності як обслуговуючого персоналу так і інженерних кадрів на 

підприємствах енергомашинобудівної галузі залежить від багатьох факторів. До яких можна 
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віднести погіршення стану експлуатованого матеріалу, викликане деградацією під впливом 
технологічних середовищ [1 – 3].  

Для оцінки стану поверхневих шарів матеріалів, можна застосовувати цілий комплекс 
комп’ютерних програм. Серед яких можна виділити: програмний комплекс TOUP VIEW 3.7, 
що дає можливість більш точно проводити кількісну оцінку в порівнянні з традиційними 
методами. 

Програмне забезпечення фірми ToupCam у своєму роді унікальне та забезпечує 
комфортну роботу з усією лінійкою продукції виробника [4]. Залежно від обраної моделі 
програма камери забезпечує різноманітні функції та режими роботи із зображенням. 
Програмне забезпечення ToupView сумісне з усіма популярними операційними системами. 

Так, наприклад, в Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України 
мікроструктуру сплавів та пошкоджені поверхневі шари, вирізані з різних деталей, 
досліджують за допомогою мікроскопів: ЛОМО ЕС METAM ПБ-21, Zeiss Stemi 2000 – C 
Stereo Microscopes та цифрових камер SIGETA (Industrial color digital camera UCMOS 1300, 
1.3 MP та SIGETA International Color Digital Camera MCMOS 5100 5.1 MP.1), що взаємодіють 
з програмним комплексом TOUP VIEW 3.7. 

ToupView одна з найвідоміших програм для керування камерами та відеоокулярами 
фірми TOUPTEK PHOTONICS. Вона надає можливість виконання функції для повного 
контролю, відеооброблення Ultra FineTM color engine на високій швидкості, так само 
включає інформаційний канал, що перетворює необроблені дані в готове зображення.  

Відслідковування змін властивостей та характеристик поверхневих та підповерхневих 
шарів, наприклад, валів паро та турбогенераторів, де зафіксоване зниження твердості 
починаючи з 50 тис. годин експлуатації, дозволяє уникнути аварійних ситуацій здатних 
привести до техногенних катастроф. 

Для цього необхідно поступово вводити системи автоматизованого контролю, що 
включають найостанніші досягнення в галузі промислового комп’ютерного зору, разом  з 
персоналом, який має необхідні компетенції у цій галузі (здатність проводити 
металографічний аналіз, разом зі знаннями в галузі механіки руйнування та міцності 
матеріалів).  

Комплексне поєднання комп’ютерно-інтегрованих методик [5; 6] з досягненнями в 
галузі прикладного матеріалознавства [7 – 9] та математичної статистики, дозволяють 
прогнозувати експлуатаційну стійкість та надійність енергетичного обладнання від яких 
залежить безпека життєдіяльності, як обслуговуючого персоналу так і інженерних кадрів. 
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Анотація. В тезах наведено відомості про застосування комп’ютерної програми, що 

дозволяє оцінювати характер руйнування частинок різання та стан поверхневих шарів 
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прогнозування експлуатаційної стійкості та довговічності вузлів машин та механізмів в 
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Abstract: The abstracts provide information on the use of a computer program that allows 
you to assess the nature of the destruction of cutting particles and the condition of the surface layers 
of the workpieces during machining. These data can be extrapolated to predict the operational 
stability and durability of components of machines and mechanisms in different industries. 

Key words: surface quality, cutting products, workpiece, operational stability, durability, 
machining. 

Під час механічної обробки заготовок на металорізальних верстатах відокремлюється 
деякий об’єм матеріалу – продукти різання (частинки різання), як правило, цей матеріал, ще 
називають стружкою. Для оцінювання якості поверхневих та підповерхневих шарів 
необхідно проводити аналіз продуктів різання. На протікання руйнівних процесів під час 
механічної обробки, впливає велика кількість факторів: технологічні умови (швидкість 
обертання заготовки тощо), тепло-фізичні властивості матеріалів заготовки та 
оброблюваного інструменту (різця, свердла тощо), умови обробки, застосування 
змащувальних охолоджувальних рідин (ЗОР) тощо [1 – 3].  

Однією з можливостей для аналізу частинок різання є застосування методів 
комп’ютерного зору [4; 5]. Нами розроблена комп’ютерна програма, що дозволяє проводити 
аналіз частинок різання [6; 7]. 

Механічна обробка може здійснюватися не тільки під час виготовлення нових 
деталей, але і під час ремонтів, внаслідок, чого з’являється можливість відслідковувати  
деградовані ділянки матеріалу, наприклад, на валах турбогенераторів [8]. 

Ідентифікація продуктів різання при застосуванні додаткових технологічних прийомів 
дозволяє підвищити безпеку життєдіяльності для робітників підприємств [9; 10].  

Застосування методів комп’ютерного зору дозволяє проводити оптимізацію та 
корегування технологічних процесів під час механічної обробки, що повинно сприяти 
отриманню більш якісної продукції. 
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Abstract. The abstracts provide information on the use of a computer program that allows 
you to assess the nature of the destruction of wear particles and the condition of the surface layers in 
the trib joints. These data can be extrapolated to predict the operational stability and durability of 
machines and mechanisms. 

Key words: surface quality, wear particles, tribo connection, operational stability, durability, 
tribotechnics. 

В умовах тертя контактуючи деталі, як правило, руйнуються з утворенням продуктів 
зношування. Для оцінювання якості поверхневих та підповерхневих шарів необхідно 
проводити аналіз продуктів зношування. Під продуктами зношування будемо розуміти не 
тільки частинки зношування, але і інші речовини, що містяться на них (утворенні шляхом 
абсорбції тощо), а також не металеві частинки, що відокремились з об’єму сплаву в умовах 
протікання руйнівних процесів (сульфіди, нітриди тощо) [1 – 3]. Однією з можливостей для 
аналізу частинок зношування є застосування методів комп’ютерного зору [4 – 6]. Нами 
розроблена комп’ютерна програма, що дозволяє проводити аналіз частинок зношування [7; 
8]. Застосування методів комп’ютерного зору, разом з методами математичної статистики 
дозволяє проводити оцінку та прогнозування експлуатаційної стійкості та довговічності 
вузлів машин та механізмів, що працюють в умовах тертя. 

Розширення технологій систем зв’язку 5G та 6G дозволить в режимі он-лайн 
відслідковувати пошкодження зношуваних поверхневих та підповерхневих шарів, що 
дозволить заздалегідь уникати та попереджувати катастрофічні наслідки можливих 
аварій [9 – 12]. Це також відкриває «великий простір можливостей» для страхових компаній 
при проведенні оціночних робіт пов’язаних зі з’ясуванням наслідків у разі виникнення 
аварійних ситуацій. Цей досвід може бути використаний, наприклад, в транспортній 
галузі [11]. 

Наші подальші дослідження передбачають удосконалення розробленої системи 
комп’ютерного зору з використанням мови програмування Python, відкритих бібліотек та баз 
даних. 
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Митний контроль є важливим та ефективним засобом забезпечення державної митної 
політики держави, законності та правопорядку в митній сфері. Одним з основних засобів 
митного контролю є експертиза. Часто виникає потреба визначити відповідність митної 
вартості товарів, зазначеної в декларації, встановити країну походження товарів тощо. Тому 
здійснення експертизи в галузі державної митної справи є дуже важливим питанням, що 
постає з практичних потреб здійснення державної митної справи. Ідентифікація є першим 
етапом експертної діяльності і вимагає вибору критеріїв і показників для її достовірного 
проведення.  

Визначення товарів групи «прикриття» та розроблення профілю ризику є актуальним, 
оскільки існує імовірність стягнення до Держбюджету митних платежів не в повному обсязі 
з причини заниження митної вартості внаслідок зазначення іншої країни походження. 

Подушка – набитий пухом, пір’ям, сіном і т. ін. мішок, який використовується як 
м’яка підстилка під голову, для сидіння та інших цілей або постільна білизна на яку кладуть 
голову під час відпочинку, що складається із обшивки і наповнювача [1 – 3]. Відповідно до 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів подушки класифікуються в розділі ХХ 
«Різні промислові товари», групі 94 «Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, 
диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники освітлювальні прилади, в 
іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні 
конструкції», товарній позиції 9404 «Основи матрацні для ліжок; постільні речі тощо 
(сінники, покривала, перини, диванні подушки, пуфи, подушки), з пружинами або заповнені 
будь-якими матеріалами, чи вироблені з пористої гуми або з пластичних матеріалів, з 
покриттям чи без покриття». Подушки включаються до товарної підпозиції 9409 90 «Інші». 
Відповідно до УКТЗЕД, подушки пір’яні та пухові класифікуються за кодом УКТЗЕД 9404 
90 10 00, а з іншими наповнювачами – 9404 90 90 00 [4].  

Критерії ідентифікації – це характеристики товару, які дозволяють ототожнювати 
товар з найменуванням, що вказане на маркуванні чи товаросупровідних документах, а 
також із вимогами, встановленими нормативними документами. Ідентифікаційна експертиза 
в митних цілях подушок охоплює етапи схеми на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Схема проведення ідентифікаційної експертизи 
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Критерії ідентифікації повинні бути об`єктивними і незалежними від суб`єктивних 

даних експерта (його компетентності, професіоналізму, врахування інтересів виробника або 

продавця та ін.), а також умов проведення дослідження. Таким чином, ідентифікація товарів 

носить характер комплексної оцінки, за якої найбільше значення мають типові 

фальсифіковані критерії.  

Критерії ідентифікації подушок наведено в табл 1. До них відносяться: найменування 

виробу, вид виробу, торгова марка, країна походження, призначення, сировинний склад 

наповнювача, сировинний склад напірника, вага виробу, поверхнева густина. 

Таблиця 1 – Критерії, засоби та методи ідентифікації подушок 

№ 

з/п 

Критерії ідентифікації Засоби Методи 

1. 
Найменування виробу Маркування, ДСТУ EN 13186:2010, 

ДСТУ 3993-2000, ДСТУ 2027-92. 

Аналітичний 

2. 
Вид виробу Маркування, ДСТУ EN 13186:2010, 

ДСТУ 3993-2000, ДСТУ 2027-92. 

Аналітичний 

3. Торгова марка Маркування Аналітичний 

4. 
Країна походження Маркування, сертифікат 

походження, договір-контракт 

Аналітичний 

5. Призначення Маркування, договір-контракт Аналітичний 

6. 
Сировинний склад 

наповнювача 

ДСТУ EN 13186:2010 Вимірювальний, 

органолептичний 

7. 
Сировинний склад 

напірника 

ДСТУ 4239:2003, ДСТУ 4057-2001, 

ДСТУ ISO 3572:2010 

Вимірювальний, 

органолептичний 

8. Вага виробу ДСТУ ISO 3801:2019 Вимірювальний 

9. Поверхнева густина ДСТУ ISO 3801:2019 Вимірювальний 

 

Важливість правильного визначення коду товару полягає в тому, чи правильно згодом 

будуть нараховані митні платежі. За даними кодами 9404 90 10 00 та 9404 90 90 00 

відповідно до Митного тарифу України були встановлені однакові ставки мита. Пільгова та 

повна ставки для товарів під зазначеними кодами становлять 10%.  

Зменшення цих ставок може здійснюватися для товарів, що походять з ряду країн: 

країни ЄС, ЄАВТ, СНД, Канади, Грузії та Македонії. Для вказаних країн відбувається 

зниження ставок мита, оскільки застосовуються преференції. Таким чином, якщо країною 

походження товару є одна з перерахованих вище, то ставка мита становить 0%. 

У зв’язку з цим, можуть виникати ризики щодо невірного декларування подушок для 

сну з метою уникнення або зменшення сплати митних платежів (табл. 2).  
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Таблиця 2 – Інформація про товари групи «ризику» та товари групи «прикриття» для 

подушок 

Індикатор 

ризику 

Товари групи 

«ризику»/ 

«прикриття» 

Опис товару Код згідно з 

УКТЗЕД 

Ставка 

ввізного 

мита, % 

Код згідно з 

УКТЗЕД 

Товари групи 

«ризику» 

Подушки пір’яні або 

пухові. Більш висока 

фактурна ціна. 

9404 90 10 00 10 % (повна і 

пільгова) 

Товари групи 

«прикриття» 

Подушки з наповненням із 

синтетичних матеріалів. 

Нижча фактурна ціна 

9404 90 90 00  10 % (повна і 

пільгова) 

Країна 

походження 

Товари групи 

«ризику» 

Подушки походженням з 

країн, з якими Україною 

не укладено угод про 

вільну торгівлю 

9404 90 10 00 10 % (повна і 

пільгова). 

Товари групи 

«прикриття» 

Подушки походженням з 

країн, з якими Україною 

укладено угоди про вільну 

торгівлю 

9404 90 10 00 0% 

(пільгова) 

 

Крім того, можуть декларуватися подушки з неправильно вказаним кодом товару. 

Наприклад, можуть декларуватися подушки з синтетичним дешевим наповненням за 

подушки з пір’я або пуху. Дані дії можуть бути проведені з метою заниження фактурної ціни 

товару і, як наслідок, сплати меншої суми платежів. 

Отже, подушки класифікуються за двома кодами згідно з УКТЗЕД: 9404 90 10 00 – 

подушки пір’яні або пухові, 9404 90 90 00 – подушки з наповнювачем з інших матеріалів. В 

процесі декларування товарів можуть виникнути ризики видавання одного товару за інший 

або вказання недостовірної інформації щодо країни походження товару. 

При імпорті подушок можуть виникати ризики, пов’язані з країною походження 

товару, що може призвести до зниження розміру ввізного мита та суми митних платежів. 

Даний товар є товаром групи «ризику», оскільки може декларуватися походженням з країн, з 

якими Україною укладені угоди про вільну торгівлю, а саме: 

а) на підставі Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ від 

24.06. 2010 р., даний товар може ввозитися за зменшеною ставкою ввізного мита, яка 

становить 0%. Важливим є контроль наявності сертифіката про походження товару форми 

EUR.1 з країн ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн) [5]; 

б) на підставі Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄС від 27.06. 

2014 р., імпорт подушок здійснюється за ставкою 0%, за умови подання сертифікату про 

походження товару форми EUR.1 [6]; 

в) на підставі Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11.06. 2016 

р., імпорт подушок здійснюється за ставкою 5%, за умови  подання декларації про 

походження товару [7].  
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Під час розроблення профілю ризику визначаються індикатори ризику (певні критерії 

та слугують для вибірки об’єктів, які можуть становити потенційну загрозу). Для даного 

профілю ризику індикаторами є: тип митної декларації, код товару згідно з УКТЗЕД, код 

пільги для ввізного мита, код країни походження, код документа, що підтверджує країну 

походження.  

Отже, при імпорті подушок можуть виникнути ризики, пов’язані з неправильним 

зазначенням країни походження товару, що може привести до зниження розміру ввізного 

мита та суми митних платежів внаслідок заниження митної вартості.  
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Анотація. Автор порушує проблему ідентифікації та класифікації продуктів 

спортивного харчування при проведенні судової товарознавчої експертизи в сучасних 

умовах, пов’язану зі швидким розвитком науково-технічного прогресу, перманентним 

удосконаленням та мінливістю ринку такої продукції в умовах тотального переходу до он-

лайн торгівлі. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу, де фактично відсутнє чітке 

нормативно-правове регулювання, а також методологія у галузі. Запропоноване системне 
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рішення проблеми – забезпечення чіткої правової регламентації у галузі продуктів 

спортивного харчування, подальша уніфікація прийнятих правових норм, а також створення 

алгоритмізованої та автоматизованої методики оцінювання таких продуктів. 

Ключові слова: судова товарознавча експертиза, ідентифікація, класифікація, 

продукти спортивного харчування, діджиталізація. 

Abstract. The author raises the issue of identification and classification of sports nutrition 

products during forensic examination in modern conditions, associated with the rapid development 

of scientific and technological progress, continuous improvement and variability of the market for 

such products in the total transition to online trade. The current regulatory framework is analyzed, 

where in fact there is no clear regulatory framework, as well as methodology in the industry. The 

proposed systemic solution to the problem is to ensure clear legal regulation in the field of sports 

nutrition products, further unification of the adopted legal norms, as well as the creation of an 

algorithmic and automated methodology for evaluating such products. 

Key words: forensic commodity examination, identification, classification, sports nutrition 

products, digitalization. 

Надбурхливий розвиток сучасних світових технологій у різних галузях, особливо в 

цифрових, перманентно змінює ситуацію на ринку, який в геометричній прогресії пропонує 

нову, все більш різноманітну продукцію. Фактично всі сфери людської діяльності 

перебувають в умовах перехідного етапу, який передує тотальній діджиталізації суспільства. 

Розвиток нових технологій та швидке їх впровадження в повсякденне життя суттєво впливає 

на всі галузі діяльності людини, що у свою чергу вимагає відповідної адаптації до новітніх 

вимог сучасності. 

Не є винятком і судова товарознавча експертиза. Так, безперервна розробка нової 

продукції в поєднанні з масштабним розвитком digital торгівлі суттєво ускладнює 

ідентифікацію та класифікацію об’єктів при проведенні судової товарознавчої експертизи. 

Відносно новим та досить специфічним продуктом на сучасному ринку України є 

продукти спортивного харчування. Продуктами спортивного харчування є особлива група 

харчових продуктів, виробництво яких спрямоване на задоволення потреб спортсменів, в 

тому числі людей, що ведуть активний спосіб життя та займаються спортом і являють собою 

суміші з концентрованим вмістом певних поживних речовин з підвищеним ступенем 

біодоступності [1]. 

Тобто харчові продукти для спортсменів є продуктами спрямованої дії, які містять 

певний набір нутрієнтів, які повинні забезпечити організм спортсмена необхідними 

речовинами з точки зору поставленої мети та підвищенню загальної продуктивності 

спортивних досягнень та мінімізації негативного впливу фізичних і психоемоційних 

перевантажень, особливо для спорту великих досягнень [1]. 

Так, саме визначення поняття продукту спортивного харчування та його нормативно-

правове регулювання в українському законодавстві фактично відсутнє. Закон України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» містить 

визначення поняття дієтична добавка – харчовий продукт, що споживається у невеликих 

визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є концентрованим 

джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних 

речовин (цей перелік не є виключним), і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, 

порошків, рідин або інших формах [2]. 

Фактично харчові продукти для спортсменів логічним було б віднести до дієтичних 

добавок, але пряма регламентація в національному законодавстві відсутня, що значно 

ускладнює будь-яку діяльність у напрямку дослідження та подальшого обґрунтування такого 

дослідження в галузі. Світовою практикою регулювання ринку продуктів спортивного 



Ідентифікація в експертній та оціночній діяльності: теорія та практика 

 

 110 

харчування є розробка та створення національних стандартів безпеки продуктів на базі 

положень Кодексу Аліментаріус [3]. 

Сучасні технології вивели харчові продукти для спортсменів на новий рівень 

сприйняття та використання, вони перестали бути засобами суто вузького професійного 

використання, а як продукти зі вмістом речовин, вживання яких оздоровлює та зміцнює 

організм, сприяє довголіттю, увійшли до повсякденного вжитку пересічною людиною [4]. 

Загальний розвиток науки, новітніх технологій та прагнення людини до довголіття та 

зміцнення здоров’я, сприяє потужному розвитку виробництва продуктів спортивного 

харчування. Питання підвищення ефективності та результативності спортсменів, шляхом 

вживання продуктів спортивного харчування порушували А. І. Пшендін, О. О. Борисова, 

К. А. Розенблюм та інші [5]. Швидкість розвитку та різноманіття ринку харчових продуктів 

для спортсменів практично нівелює цінність існуючих досліджень, які не задовольняють 

потребам сьогодення, оскільки фізично не встигають за появою нових найменувань 

продуктів та їх постійно зростаючого асортименту. 

У переважній більшості випадків перед судовою товарознавчою експертизою 

поставлено запитання щодо визначення ринкової вартості харчового продуту для 

спортсменів, а враховуючи специфіку такого об’єкта дослідження, робота судового експерта 

у такому випадку зводиться до встановлення відповідності маркування продукту чинному 

законодавству, що значно утруднюється фактичною відсутністю законодавчої регламентації 

у галузі. 

Уже на першому етапі дослідження перед судовим експертом постає проблема – 

ідентифікація об’єкта дослідження. Враховуючи практично безмежний, фактично 

законодавчо нерегульований та нічим не обмежений ринок продуктів спортивного 

харчування на просторах різноманітних світових торгівельних digital платформ, 

ідентифікація майже кожного продукту викликатиме певні труднощі. 

Великий об’єм продукції спортивного харчування імпортного виробництва, 

виготовленого відповідно до вимог міжнародного законодавства, що з огляду на відсутність 

уніфікованої системи вимог до таких продуктів та законодавчо регламентованої класифікації 

найменувань фактично унеможливлює подальшу ідентифікацію товару. 

Другий етап класифікації об’єкта дослідження полягає у визначенні приналежності до 

певного різновиду продукту спортивного харчування. Існує класифікація продуктів 

спортивного харчування, запропонована окремими виробниками такої продукції для 

зручності безпосереднього споживача такої продукції та повною мірою не задовольняє 

специфічні потреби з погляду товарознавчої експертизи. 

Так, логічною, на думку Е. С. Токаєва, є класифікація продуктів спортивного 

харчування, що полягає у розподіленні таких товарів на групи, види, за формою випуску та 

за призначенням [6]. Але враховуючи, що асортимент продуктів спортивного харчування 

практично весь імпортного виробництва, необхідно враховувати класифікацію, 

запропоновану у рекомендаціях Наукового комітету з питань харчування Європейської 

комісії від 2001 р. (Scientific Committee on Food of European Commission) [7]. 

Таким чином, враховуючи перманентно наростаючий у геометричній прогресії 

асортимент на ринку продуктів спортивного харчування, що пов’язано з постійним 

підвищенням рівня розвитку науки, медицини, техніки та суспільства загалом, враховуючи 

особливості торгівлі на різноманітних Інтернет платформах, найбільшої гостроти набуває 

питання законодавчої регламентації у сфері відповідно до законодавства країн-виробників 
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такої продукції та подальшого створення уніфікованого класифікатора продуктів 

спортивного харчування. 

Тобто практична діяльність судового експерта у сфері експертизи продуктів 

спортивного харчування здійснюється в умовах законодавчого, методичного та 

інформаційного вакууму. Першочерговим та найбільш логічним у такій ситуації є 

повноцінна правова регламентація у галузі такого специфічного різновиду харчових 

продуктів, як продукти спортивного харчування, які фактично існують як квінтесенція 

нутріціології та фармакології, а також уніфікація, стандартизація та приведення 

відповідності правових норм до законодавств країн-виробників такої специфічної категорії 

продукції, що у свою чергу забезпечить дотримання законодавства у сфері захисту прав 

споживачів. 

Необхідним кроком є запровадження такої гнучкої автоматизованої системи, яка дасть 

змогу швидко та якісно проводити ідентифікацію продуктів спортивного харчування, їх 

подальшу класифікацію з метою ефективного виконання поставлених перед судовою 

товарознавчою експертизою завдань. 

Подальша розробка гнучкої алгоритмізованої та автоматизованої методики 

оцінювання продуктів спортивного харчування, яка б могла відповідати сучасним вимогам 

специфічного ринку таких продуктів, дасть змогу оптимізувати процедуру проведення 

товарознавчих експертиз, у тому числі і судових, що у свою чергу сприятиме загальному 

підвищенню якісного рівня їх виконання, скороченню фінансових та часових затрат на 

проведення таких досліджень. 
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Анотація. У публікації представлений аналіз: проблем реалізації фальсифікованої та 

контрафактної продукції у різних країнах; шляхів призупинення потрапляння на ринок 

фальсифікованих та контрафактних товарів та їх реалізації. Окреслено визначальне місце 

науки товарознавства у вирішенні проблем фальсифікації та контрафакції товарів, а також 

роль висококваліфікованих спеціалістів з фундаментальними товарознавчими знаннями. 

Обґрунтована роль ідентифікації та експертного дослідження у захисті внутрішнього ринку 

України від фальсифікованих і контрафактних товарів. Наголошено на необхідності 

розмежування понять «ідентифікація» та «ідентифікаційна експертиза», з метою 

однозначного розуміння важливості ідентифікації як суттєвої протидії появі на 

внутрішньому ринку фальсифікованої та контрафактної продукції.  

Ключові слова: товарознавство, ідентифікація, фальсифікація, контрафакція, захист 

прав, інтелектуальна власність, торговельна марка. 

Abstract. The publication provides an analysis of: the problems of falsified and counterfeit 

products in different countries; ways to stop falsified and counterfeit goods from entering the 

market and their sale. The defining place of the science of commodity science in solving the 

problems of falsification and counterfeiting of goods is outlined, as well as the role of highly 

qualified specialists with fundamental knowledge of commodity science. The role of identification 

and expert research in protecting the internal market from falsified and counterfeit goods has been 

substantiated. The need to distinguish between the concepts of "identification" and "identification 

expertise" is noted in order to unambiguously understand the importance of identification as a 

significant counteraction to the appearance of falsified and counterfeit products on the domestic 

market. 
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Ринок сучасних товарів відрізняється різноманітністю використаних матеріалів, 

технологій виготовлення, обробки та оздоблення, особливістю сервісного обслуговування 

тощо. Все вищеперераховане впливає на вартість, а наявність бренду, який має високу 

репутацію у споживачів, в окремих випадках може суттєво вплинути на кінцеву ціну товару. 

Виготовлення фальсифікованих та контрафактних товарів недобросовісними виробниками 

передбачає суттєве зменшення вартості за рахунок порушення технології, використання «не 

брендових» матеріалів і комплектуючих, використання фірмових товарних знаків без 

відповідних дозволів чи узгоджень із правовласником. Економічна нестабільність та 

зниження купівельної спроможності спонукає споживачів до придбання таких товарів. 

Весь світ намагається боротися з виробництвом, розповсюдженням та імпортуванням 

контрафактної продукції. Згідно з даними ООН, з кожним роком обсяги торгівлі 

контрафактними товарами лише зростають, зокрема обсяг торгівлі контрафактними 

товарами у 2019 р. склав 500 млрд доларів США. Найбільшою проблемою є те, що мова йде 

не лише про підробку одягу та взуття відомих брендів, але й про підробку лікарських 

засобів [1]. 

За даними антиконтрафактного комітету INTA втрати від контрафактної продукції за 

2018 р. сягнули більше 1,40 трлн євро. У 2021 р. ця сума буде наближатись до 2 трлн євро. 

Нажаль Україна за матеріалами Europol, є у переліку країн, де проблема контрафактної 

продукції сильно виражена. В Україні створена відповідна законодавча база для запобігання 

та боротьби з проявами контрафакту. Однак, не зважаючи на чинне законодавство суттєвого 

зменшення контрафактної продукції на внутрішньому ринку не спостерігається [2]. 

Україна не єдина країна у світі, де існують проблеми з реалізацією фальсифікованих 

та контрафактних товарів. Важливим є наближення нашого законодавства до рівня захисту 

прав інтелектуальної власності, прийнятого в усьому світі. Проблеми реалізації 

фальсифікованої та контрафактної продукції у різних країнах майже однакові. Низький 

рівень доходів громадян та правової культури, недостатній рівень координації різних 

органів, залучених до боротьби з цим явищем, відсутність належного бюджетного 

фінансування не дозволяє вирішити наявну проблему [1]. Україна намагається закласти 

підвалини для функціонування прозорого ринку. Прийняття у 2020 р. Закону України № 703-

IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу 

інтелектуальної власності», українського аналога Європейського патентного відомства, а 

також Закону України № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та 

боротьби з патентними зловживаннями» та Закону України № 816-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», які 

охоплюють всі сфери захисту (торговельні марки, боротьба з «патентним тролінгом» та 

зміни до процесу отримання захисту для винаходів і корисних моделей) мають гармонізувати 

наше законодавство з європейським та допомогти у боротьбі з підробками і контрафактом.  

Наявність законодавчих механізмів, направлених на призупинення потрапляння 

контрафактної продукції на територію України, на практиці (доволі часто) виявляється не 

ефективним і не дієвими по відношенню до великих партій подібних товарів, а митниця 

обмежується призупиненням митного оформлення та конфіскацією невеликих партій 

товару [3]. 

Через митний кордон товар, в тому числі фальсифікований і контрафактний, може 

переміщуватися, якщо митна декларація оформлена вірно, бо ідентифікувати товар і 

визначити, що він є фальсифікованим або контрафактним за короткий час митного контролю 

практично неможливо. Це можна зробити шляхом ідентифікації та експертного дослідження 
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в митних лабораторіях. Однак означені лабораторії налаштовані не стільки на визначення 

фальсифікованих і контрафактних товарів, як на виявлення ознак недостовірного 

декларування товарів, з метою довнесення митних платежів та інших податків і зборів. Якщо 

при цьому виявиться, що товар має дефекти (неякісний) або істотні дефекти (небезпечний), 

або в ньому фальсифіковані будь-які його властивості, то лабораторія повідомляє про це 

митний орган. Зрозуміло, що прийняття відповідних судових рішень по цих випадках навряд 

чи може задовольнити правовласника [3]. 

Для дієвого захисту внутрішнього ринку від фальсифікованих і контрафактних 

товарів необхідно одночасно відслідковувати товар не тільки на митниці, але й 

безпосередньо у роздрібній мережі. Тобто, виникає ситуація, коли подібні товари 

потрапляючи на внутрішній ринок, потребують особливої уваги з боку тих органів та 

структур, яким делеговане право забезпечувати контроль та нагляд за їх якістю і 

безпечністю. Інформацію стосовно наявності на ринку контрафактних та фальсифікованих 

товарів територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів отримують, зокрема, від споживачів, які звертаються із 

проханням вирішити проблему з товаром придбаним у роздрібній мережі та/або з 

використанням засобів дистанційного зв’язку [3]. Визначальне місце у вирішенні проблем 

фальсифікації та контрафакції товарів належить товарознавству як науці про товари та їх 

властивості, яке в сучасних умовах набуває неабиякого значення. Відповідно до чинного 

законодавства, зокрема Закону України «Про захист прав споживачів», для вирішення 

проблеми виявлення фальсифікації товару виникає потреба у проведенні товарознавчої 

експертизи.  

Визначальним етапом проведення товарознавчої експертизи є ідентифікація, 

вивченню та дослідженню якої присвячено значна кількість наукових публікацій 

теоретичного та практичного спрямування [4 – 10]. Сьогодні наявні різні підходи до 

визначення ролі та меж ідентифікації в системі оцінювальної діяльності [11 – 21]. Проблема 

полягає у змішування понять «ідентифікації» як одного із вирішальних етапів товарознавчої 

експертизи, без якого не можливо забезпечити отримання обґрунтованих та об’єктивних 

відповідей на питання експертизи та «ідентифікаційної експертизи», коли встановлення 

тотожності об’єкту експертизи безпосередньо є питанням експертизи [5]. Саме тому, слід 

наголосити,  що розмежування цих понять надає чітке розуміння важливості ідентифікації як 

суттєвої протидії появи на внутрішньому ринку фальсифікованої та контрафактної продукції 

через те, що будь-яка товарознавча експертиза повинна починатися із чіткої ідентифікації 

об’єкту експертизи [10; 22]. Без цього етапу експертного дослідження не можливо бути 

впевненим, що подальша розробка програми експертизи, вибір нормативно-правових актів 

та/або нормативних документів, показників та методів дослідження нададуть можливість 

отримати об’єктивні відповіді на питання експертизи. Важливість цього етапу зумовлена 

тим, що саме цей етап експертного дослідження надає можливість з’ясувати відповідність 

об’єкта дослідження заявленій виробником товарній інформації.  

Товар доволі складний об’єкт ринкових відносин, а тому, під час ідентифікації, 

особливого значення набувають знання основоположних характеристик товарів, які надають 

можливість чітко визначити найменування товару та з’ясувати його відповідність інформації 

зазначеній у наявних засобах ідентифікації: маркованні, товаросупровідних документах 

тощо. Забезпечити виконання цього надважливого завдання із захисту внутрішнього ринку 

від фальсифікованої та контрафактної продукції здатні висококваліфіковані спеціалісти з 

фундаментальними товарознавчими знаннями. 

Таким чином, товарознавча експертиза повинна починатися з етапу фахової 

ідентифікації об’єкта експертизи. Це зокрема сприятиме формулюванню вичерпних та 

обґрунтованих відповідей на питання експертизи, а також перешкоджатиме появі та 
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реалізації на внутрішньому ринку фальсифікованої та контрафактної продукції. Визначальна 

роль у проведенні та забезпеченні фахової ідентифікації та товарознавчої експертизи 

належить фундаментальній науці товарознавству та товарознавцям-експертам, що володіють 

притаманними їм фаховими компетентностями. 
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Анотація. В даній статті розглянуто поняття, стадії, об’єкти і наукові засади 

криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності. 

Ключові слова: криміналістична ідентифікація, ідентифікаційний період, зразки, 

дослідження. 

Abstract. This article discusses the concepts, stages, objects and scientific principles of 

forensic identification, its importance in investigative, expert and judicial activities. 

Key words: forensic identification, identification period, samples, research. 

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.  

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].  

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]. Метод криміналістичної ідентифікації, як надійний інструмент 

пізнання, все частіше знаходить застосування у діяльності з розкриття злочинів. Наукові 

основи теорії ідентифікації були сформульовані в 40-х роках XX ст. видатним вітчизняним 

вченим С. М. Потаповим. 

У процесі розслідування кримінальних правопорушень нерідко виникає необхідність 

встановити за слідами та іншими відображеннями зв’язок людини чи іншого об’єкта 

з розслідуваною подією. Так, за слідами рук і ніг встановлюють особу, яка їх залишила; 

за слідами взуття – взуття, яке  їх залишило; за слідами транспортного засобу – автомобіль; 

за слідами на стріляній кулі та гільзі – зброю, з якої здійснювався постріл; за рукописним 

текстом – виконавця документа. 

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. 

Ідентичність чи тотожність об’єкта означає, насамперед, його неповторність, 

індивідуальність, відмінність від подібних йому. Немає двох об’єктів у природі, що були б 

однакові. Можна говорити про наявність подібних об’єктів, що поєднуються за цією ознакою 

в класи, види тощо, але не можна допустити наявності двох тотожних, співпадаючих 

повністю об’єктів. 

Криміналістична ідентифікація (ототожнення) є одним із засобів встановлення істини 

в кримінальному судочинстві. Ця обставина визначає її відмінність від ідентифікації, яку 

використовують в інших науках, у техніці тощо. Ідентифікувати в хімії, ботаніці, зоології, 
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мінералогії тощо – це означає встановити приналежність об’єкта до визначеного 

стандартизованого класу, роду, виду, підвиду, сімейству, тобто, провести класифікацію 

об’єкта. На відміну від цього криміналістична ідентифікація має на меті встановлення 

індивідуальної тотожності, тобто ідентифікацію конкретно-визначеного об’єкта із самим 

собою. Визначаючи зміст, звичайно підкреслюють специфічність цілей, засобів і прийомів. 

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. 

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. 

При проведенні криміналістичної ідентифікації необхідно враховувати той факт, що 

під впливом природних, навмисних і випадкових змін форма об’єкта так чи інакше 

поступово чи одномоментно змінюється. Певний період властивості й ознаки об’єкта, хоч і 

змінюються, але все ж залишаються достатніми для висновку про тотожність. Але з часом 

під впливом названих факторів зміни досягають такого рівня, що об’єкт у криміналістичному 

сенсі втрачає свої ідентифікаційні ознаки (з’являються інші ознаки) і не може бути 

використаний для індивідуальної ідентифікації за раніше залишеними слідами. Ясно, 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. 

Правовою основою криміналістичної ідентифікації є правові норми, які регулюють 

діяльність суб’єктів ідентифікаційного процесу. Правова природа криміналістичної 

ідентифікації та специфіка завдань, які вирішуються за її допомогою, обумовлюють ті риси, 

сукупність яких відрізняє її від ідентифікації в інших галузях науки і практики. Ідентифікація 

є криміналістичною, якщо факт тотожності, що встановлюється, має значення для 

попередження і розслідування кримінальних правопорушень. На відміну від ідентифікації 

в інших науках, у криміналістиці факт тотожності або її відсутності встановлюється 

з дотриманням кримінально-процесуальних норм [3]. 

Завданням криміналістичної ідентифікації є встановлення факту наявності або 

відсутності тотожності конкретного, індивідуально визначеного матеріального об’єкта 

(людини, предмета). Явища природи, час, логічні поняття, юридичні категорії (умисел або 

ознаки складу злочину) та інші нематеріальні об’єкти до предмета криміналістичної 

ідентифікації не входять. 

Істотними ознаками криміналістичної ідентифікації можуть вважатися такі: 

а) об’єкти криміналістичної ідентифікації індивідуально визначені й мають стійку 

зовнішню будову; 

б) криміналістична ідентифікація здійснюється за відображеннями стійких 

властивостей ідентифікованих об’єктів; 

в) криміналістична ідентифікація реалізується в процесі досудового розслідування 

і судового розгляду кримінального правопорушення. 

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: 
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а) люди (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; 

е) витвори мистецтва; 

ж) соціальні та природні об’єкти (споруди, будови, житлові кімнати, підсобні 

приміщення, водойми тощо); 

з) 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: 

а) матеріально фіксовані відображення, а саме: 

1) сліди рук, ніг, зубів та інших частин тіла людини, предметів, її одягу, взуття; 

знаряддя злочину; часточки зброї на кулях і гільзах; 

2) копії цих слідів у вигляді зліпків, відтисків, фотознімків; 

3) картотеки відбитків пальців, колекції куль та гільз, вилучених із місця події 

тощо; 

4) 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; 

5) документи, що містять інформацію криміналістичних обліків (дані реєстрації 

злочинців, невпізнаних трупів, безвісти зниклих); 

б) ідеальні відображення (уявні образи, тобто сліди пам’яті, збережені про подію 

злочину свідками, потерпілими, підозрюваними, обвинуваченими, підсудними); 

в) 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); 

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 
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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. 245 КПК України. 

Необхідною умовою ідентифікації є метод порівняння – одночасне вивчення двох чи 

декількох об’єктів з метою встановлення того, що їх поєднує і що розрізняє. Вивчення 

розбіжностей допомагає краще усвідомити і пояснити факт тотожності, визначити 

припустиму міру розходжень, що не виключають висновок про тотожність предмета. 

Розбіжності можуть бути обумовлені множиною факторів: природою речовини, 

умовами виготовлення предмета, його використання та зберігання тощо. Розбіжності можуть 

носити природний характер. Наприклад, по мірі старіння людини змінюються риси її 

зовнішності, що використовуються для ототожнення. Штучні розбіжності є результатом 

навмисних дій, наслідком зміни об’єкта під впливом різних факторів. Так, у сліді пальця 

може відобразитися шрам, що виник на пальці злочинця після того, як він був у свій час 

зареєстрований. 

Зміни, що викликають розбіжності, діляться також на необхідні і випадкові. 

Необхідні – це ті, які закономірно обумовлені дією якого-небудь фактора. Наприклад, вікова 

зміна; поява розбіжностей, обумовлених фактом використання речі. Випадкові – це ті, що 

виникли під дією причин, закономірно не пов’язаних з ознаками об’єкта. 

Надзвичайно важливе значення для криміналістики має розподіл розбіжностей на 

суттєві і несуттєві. Перші свідчать: об’єкт змінився настільки, що став іншим, або завжди 

відрізнявся від об’єкта, що ототожнюється, тобто не був ним. Несуттєві розбіжності 

викликані зміною лише деяких властивостей об’єкта, що залишився у своїй основі колишнім. 

Коло суб’єктів криміналістичної ідентифікації досить широке. Криміналістичну 

ідентифікацію можуть здійснювати експерт, спеціаліст, слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суддя, будь-який учасник процесу. Однак обсяг їх дій і значення актів ідентифікації 

неоднакові. 

Експерт здійснює ідентифікацію тільки в процесуальній формі. Висновок про 

наявність або відсутність тотожності, що дається ним за результатами дослідження 

матеріально-фіксованих відображень об’єкта, має значення доказу. Слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суддя можуть здійснювати ідентифікацію як у процесуальній (проводячи 

процесуальні дії), так і в не процесуальній формі. Наприклад, переконавшись, що викликана 

особа є певним громадянином, слідчий (суддя) приступає до його допиту. 

Ідентифікація може здійснюватися і спеціалістом. Вона завжди здійснюється в не 

процесуальній формі. Одержувані при цьому результати не мають сили доказу 

і використовуються в оперативно-розшукових цілях, а також при висуненні версій. 

Інші учасники процесу здійснюють ідентифікацію в ході впізнання об’єктів, при 

співставленні опису ознак предмета із самим предметом тощо [3]. 

Стадією іменують період, етап у розвитку якого-небудь процесу. При здійсненні 

ідентифікації за матеріально-фіксованим відображенням виділяють: 

а) загальний огляд об’єктів; 

б) роздільне дослідження об’єктів; 

в) порівняльне дослідження об’єктів; 

г) оцінка результатів дослідження і формулювання висновку. 

У стадії загального огляду експерт вивчає всі представлені йому об’єкти: 

ідентифікуємі, ідентифікуючі, порівняльні зразки. При цьому він визначає: чи надане йому 

все необхідне для ідентифікації; що собою представляють об’єкти ідентифікації; чи 

відповідають вони тим, що зазначені в постанові про призначення експертизи, чи не набули 

вони змін при транспортуванні і зберіганні; чи придатні для ідентифікації. 
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Роздільне дослідження включає ізольоване вивчення ідентифікуємого 

й ідентифікуючих об’єктів, їх роздільну фіксацію, виявлення, закріплення і встановлення 

сукупності ознак і властивостей спочатку ідентифікуємого об’єкта, а потім особливостей 

його відображення в ідентифікуючих об’єктах. Останньому сприяє встановлення механізму 

взаємодії і утворення ознак ідентифікуємого об’єкта на ідентифікуючих об’єктах; зокрема 

визначаються вид руху (фізичний, механічний, біологічний) і енергія слідоутворення 

(кінетична, теплова, магнітна, електрична). 

Мета роздільного дослідження – виявити якомога більшу кількість ознак (загальних та 

індивідуальних), що відобразилися в слідах і характеризують об’єкти ідентифікації. 

Вивчаючи загальні ознаки об’єкта за його відображенням, експерт вирішує, що це за 

об’єкт, яке його цільове призначення, яку він має форму, розміри тощо. На підставі цих 

даних об’єкт відносять до певної групи. Виявлені в сліді (відбитку) загальні ознаки 

зіставляють із загальними ознаками ідентифікуємого об’єкта. При розбіжності загальних 

(групових) ознак процес ідентифікації припиняється і формулюється висновок про 

відсутність тотожності. 

Встановивши збіг об’єктів за груповою приналежністю, приступають до аналізу 

і синтезу індивідуальних ознак. Для цього усвідомлюють сутність кожної ознаки: 

її усталеність (відтворюваність), ідентифікаційну значимість. Стадія роздільного 

дослідження може супроводжуватися проведенням експерименту. Під час експерименту 

одержують порівняльні зразки (куль, гільз, слідів розрубу тощо). Він дозволяє визначити 

відтворюваність ознак у слідах, відмежувати необхідні ознаки від випадкових, краще 

зрозуміти механізм відображення ознак. 

На наступній стадії (порівняльного дослідження) відбувається порівняння 

індивідуальних ознак ідентифікуємого об’єкта з ознаками, зафіксованими в ідентифікуючих 

об’єктах та їх оцінка. Під час оцінки перевіряється відповідність і збіг як окремих ознак, так 

і їх комплексів у цілому. Під відповідністю ознак розуміють таку їхню погодженість, при 

якій розбіжності, що спостерігаються, не виходять за визначені припустимі межі. Наприклад, 

розбіжності в ширині слідів від полів нарізів на кулі в межах сотих часток міліметра буде 

цілком припустимим і пояснюється, зокрема, можливими розбіжностями (у межах ДСТУ) 

діаметра куль. 

Порівняння здійснюється трьома способами: зіставленням, суміщенням 

і накладенням. 

Зіставлення – розміщення порівнюваних об’єктів поряд один з одним – так, щоб 

можна було одночасно спостерігати їх ознаки. При зіставленні ознаки ідентифікуємого 

об’єкта безпосередньо порівнюються з ознаками ідентифікуючих об’єктів шляхом 

проектування на один екран чи розміщення у полі зору мікроскопа. 

Суміщення – розміщення у полі мікроскопа порівнюваних об’єктів таким чином, щоб 

ознаки одного були продовженням ознак іншого. Цей спосіб найчастіше використовується 

для порівняння слідів ковзання, які являють собою чергування борозенок і валиків. 

Накладення – приведення порівнюваних об’єктів у контакт один з одним так, щоб їх 

можна було спостерігати «на просвіт». Для цього загальне зображення об’єктів переносять 

на прозорий матеріал (скло, плівку) і, поміщаючи один з них на іншій, досліджують форму, 

розміри та розташування ознак. За допомогою описаного прийому встановлюють дописки та 

вставки на документах, виконаних через копіювальний папір в одну закладку. 

На заключній стадії ідентифікації, завершуючи оцінку ознак, що співпадають 

і розрізняються, експерт формулює висновок про наявність чи відсутність тотожності. 

Ознаки, що збігаються, оцінюються нарізно і в сукупності, насамперед, з урахуванням того, 

чи достатньо їх для утворення ідентифікаційного поля ідентифікуємого об’єкта. При цьому 

він спирається як на результати дослідження, так і на наукові основи ідентифікації певного 
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роду об’єктів (трасологія, судова балістика тощо), власний експертний досвід, результати 

узагальнення практики. Висновок експерта повинен логічно випливати з його дослідження 

і не суперечити проміжним висновкам, до яких він приходив на різних стадіях дослідження. 

За своєю природою висновки експерта можуть бути стверджувальні (які встановлюють факт 

тотожності) і негативні (виключають тотожність). За формою вираження розрізняють 

висновки категоричні та ймовірні (вірогідні) [3]. 

Встановлення групової належності – це окрема частина криміналістичної теорії, 

практична реалізація якої в судово-слідчій практиці дозволяє встановлювати схожість 

об’єктів і на цій підставі відносити їх до певного класу, виду, роду та групи. Визначення 

родової (групової) належності запропоноване М. В. Терзієвим як самостійний процес 

дослідження поряд із ідентифікацією. Сутність цього процесу учений зводив до того, що 

досліджуваний об’єкт треба співвідносити з відомим класом, родом чи видом. Встановлення 

групової належності іноді називають класифікаційним дослідженням. Наприклад, ніж за 

певними ознаками, відносять до класу холодної зброї, визначаючи його вид 

(ніж мисливський, бойовий або кримінальний). 

Аналогічним є процес установлення групової належності невідомих речовин, які не 

мають стійкої зовнішньої форми: сипучих, рідких і газоподібних. У цьому разі властивості 

невідомої речовини порівнюються з властивостями речовин відомого виду, роду, класу або 

групи. На підставі схожості порівнюваних властивостей складається висновок про 

віднесення досліджуваних речовин до конкретної класифікаційної групи. Наприклад, 

виявлений у підозрюваного порошок «гексахлор» відносять до класу отруйних речовин. 

В основі процедури встановлення групової належності також покладений метод порівняння 

ознак і властивостей об’єкта з їх матеріальними відображеннями на іншому об’єкті-носії 

відображень, але в такому разі дослідження закінчується встановленням не тотожності, 

а групової належності. Тому за аналогією з відомими поняттями «ідентифікація» 

і «класифікація», сутністю яких є порівняння, процес встановлення групової належності 

доцільно називати групофікацією. 

Групофікація як самостійний метод дослідження застосовується для дослідження 

сипучих, рідких і газоподібних речовин, стосовно яких неможливо встановити тотожність 

шляхом проведення криміналістичної ідентифікації, оскільки вони не мають стійкої 

зовнішньої форми. Встановлення схожих властивостей речовин дозволяє зробити висновок 

про їх належність до одного класу, роду, виду або малої групи. Але не завжди це будуть дві 

порції речовини, яка раніше ймовірно становила єдине ціле. 

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 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.  
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Отже, можна дійти висновку, що метод криміналістичної ідентифікації є найбільш 

поширеним та важливим у криміналістиці. Він передбачає, що для індивідуальної 

ідентифікації (встановлення конкретної тотожності) необхідно встановити збіг комплексу 

загальних і індивідуальних ознак. Критерієм для вирішення питання про достатність даного 

комплексу для висновку про тотожність є практика і наукові положення. 
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Анотація. В дослідженні подано огляд існуючих підходів, принципів і методів 

ідентифікації при оціночній діяльності, що вважаються на даний час класикою оцінки. 

Визначено послідовність та методика проведення ідентифікації при оціночній діяльності. 

Встановлено, що, вся система державного регулювання, у тому числі НД, спрямована на те, 

щоб ідентифікацію зробити ефективною, дієвою, для чого необхідно її правильно 

застосовувати та використовувати.  

Ключові слова: ідентифікація, оціночна діяльність, державне регулювання, аналіз, 

документи, правила. 

Abstract. The study provides an overview of existing approaches, principles and methods of 

identification in evaluation activities, which are currently considered classics of evaluation. The 

sequence and methods of identification in evaluation activities are determined. It is established that 

the whole system of state regulation, including ND, is aimed at making identification effective, 

efficient, for which it is necessary to apply and use it correctly. 

Key words: identification, evaluation activities, state regulation, analysis, documents, rules 

До основних видів оцінювальної діяльності представлених на ринку товарів та послуг 

слід віднести контроль та оцінювання якості, оцінку відповідності та експертизу. Особливе 

місце займає споживча оцінка, яка залежить, перш за все, від освіченості та життєвого 

досвіду споживача, його поінформованості і здатності здійснювати свідомий вибір товарів та 

послуг, що пропонуються до реалізації. Кожен із перерахованих видів оцінювальної 

діяльності має свою специфіку, яка залежить від сфери застосування; суб’єкта, який її 

здійснює; засобів та методів її проведення; результатів у вигляді заключного документу. 
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Разом з тим, спільним та визначальним для кожного  з перерахованих видів оцінювальної 

діяльності є ідентифікація. 

Комерційна діяльність в торгівлі завжди пов'язані з ризиком уповільнення реалізації 

товару невідповідної якості чи зниженого попиту внаслідок потреб, що змінилися на ринку. 

Тому необхідність ідентифікації товару з його відповідністю потребам виникає як під час 

виробництва, так і в торговельній практиці. Часто таку оцінку проводять для формування 

асортименту перед укладенням договорів про поставки товару. Тут результати оцінки 

надають вирішальний вплив прийняття рішення про укладення договору. В оціночній 

діяльності ідентифікація є першим та одним з найважливіших етапів при торговельно-

закупівельних операціях, оцінці якості нових товарів, проведенні контролю якості. 

Ідентифікації піддають дослідні зразки нового товару, окремі одиниці товару в 

упаковці, іноді вживані (під час експертизи) і товарні партії. У разі, якщо на експертизу 

пред'являють товар, що був у вжитку, експерт може запросити з магазину додатковий 

екземпляр нового товару в упаковці з тієї ж партії для його ідентифікації та, по можливості, 

третій зразок від виробника. Таку практику застосовують при експертизі наприклад 

парфумерно-косметичних товарів. Це підвищує умови визначеності об’єктів експертизи [1]. 

Послідовність та методика проведення ідентифікації при оціночній діяльності 

експертними організаціями визначається встановленими правилами. Наприклад, у 

Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. 

М. С. Бокаріуса» ідентифікація товару включає наступні етапи [2]: розгляд та аналіз 

документів на товар; зовнішній огляд та органолептичні дослідження; випробування (аналіз) 

проб та зразків. 

Залежно від поставлених цілей обсяг та зміст робочих етапів під час ідентифікації 

товару визначає експерт. Якщо для ідентифікації експерту достатньо аналізу документів, 

зовнішнього огляду та органолептичної оцінки, то фізико-хімічні випробування можуть не 

проводитись. Тим самим стає очевидним, що обсяг робіт із ідентифікації залежить від 

досвіду експерта. Це особливо характерно для таких товарів, як вино, парфумерія тощо, де 

важливо пам'ятати про запах, смак тощо. Важливим при зовнішньому огляді та 

органолептичних дослідженнях є як стан і зовнішні характеристики самої продукції, так й 

упаковка (тара), і маркування (товарні знаки, вказівку країни-виробника тощо). Оскільки 

упаковка та маркування є невід'ємною частиною більшості сучасних товарів, вони є носіями 

різноманітної інформації, придатної для цілей ідентифікації, наприклад, за найменуванням, 

назвою тощо.  

В даний час у маркуванні з’являється все більше знаків та позначень, що несуть різне 

інформаційне значення. Однак слід звернути увагу на те, що частина нанесених на 

маркування знаків мають рекламний характер і до продукції не мають жодного відношення. 

Так, на упаковці української продукції можуть поставити знак «натуральний продукт». 

Враховуючи, що все більше людей, піклуючись про своє здоров’я, хочуть вживати в їжу 

натуральні продукти, в маркуванні можуть проставити «екологічно чистий продукт». В 

даний час такий термін, як «екологічно чистий продукт», не визначений і не 

регламентований в українському законодавстві, внаслідок чого ідентифікація за критерієм 

екологічності неможлива. 

Слід зазначити, що до недавнього часу ідентифікація товарів була ускладнена 

внаслідок відсутності для низки товарів нормативних документів. Сьогодні на нову 

продукцію розробляються технічні умови, в яких конкретно визначено загальні вимоги не 

лише до якісних показників, а й додаткові вимоги до маркування. Останні надають відомості 

як для споживачів, так і критерії для ідентифікації. Так, вперше розроблені та введені в дію 

нові стандарти, що поширюються на спиртовмісні рідкі парфумерно-косметичні товари [3]. 

В цих стандартах введено обмеження щодо застосовуваної сировини, тим самим у 
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виробництві парфумерно-косметичних товарів дозволено використовувати лише 

ректифікований етиловий спирт, денатурований добавками, дозволеними у порядку в 

Україні. Крім того, прийнято обмеження щодо вимог до пакування. Так, дозволено 

використовувати флакони об’ємом не більше 255 см та не допускається випуск парфумерно-

косметичних товарів у споживчій тарі, призначеній для харчових продуктів, алкогольних 

напоїв та побутової хімії. Отже, стало можливим з більшою визначеністю провести 

ідентифікацію парфумерно-косметичних товарів за сировиною та упаковкою, що 

застосовується. 

Вся система державного регулювання, у тому числі нормативна документація, 

спрямована на те, щоб ідентифікацію зробити ефективною, дієвою, для чого необхідно її 

правильно застосовувати та використовувати. Маркування товарів відповідно до стандартів 

має бути однозначно зрозумілим, повним і достовірним, щоб споживач не міг бути введений 

в оману щодо походження, властивостей, складу, способу застосування, а також інших 

відомостей, що характеризують прямо чи опосередковано якість та безпеку товарів, та не міг 

помилково прийняти одні товари за інші, близькі до них за зовнішнім виглядом чи 

органолептичними показниками. 
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Анотація. В роботі розглядаються два випадки оцінки інженерних споруд. У першому 

випадку остаточне значення вартості кожної із споруд не справляє впливу на остаточне 

значення вартості підприємства як об’єкта оцінки. Другий випадок виникає за умов 

пооб’єктного відчуження інженерних споруд, або груп інженерних споруд. На кожному етапі 

виконання робіт з визначення вартості споруд в наслідок їх, як правило, великих розмірів, 

будь-яка неточність або помилка може призвести до значного, в абсолютному вимірі, 

викривлення вартості. Метою дослідження є аналіз випадків оцінки інженерних споруд, 

ідентифікація суттєвих характеристик інженерних споруд та правильний вибір методичного 

підходу до оцінки інженерних споруд. При оцінці інженерних споруд, на відміну від оцінки 

будівель, витратний підхід є переважно основним, що суттєво підвищує вимоги до збору 

вихідних даних, обґрунтування та проведення всього комплексу необхідних оціночних 
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процедур. Саме для споруд, які, як правило, є специфічними або унікальними як за 

інженерним задумом, так і за способом його втілення, метод прямого відтворення може 

забезпечити найбільш достовірний результат. Обґрунтований ретельний підхід до збору 

вихідних даних забезпечує достовірні результати вартості. 

Ключові слова: оціночно-будівельна експертиза, оцінка, ідентифікація, інженерна 

споруда, витратний підхід. 

Abstract. The paper considers two cases for evaluation of engineering structures. In the first 

case, the final value of each the structures does not affect the final value of the enterprise 

as an object of evaluation. The second case occurs under the conditions of object-by-object 

alienation of engineering structures or groups of engineering structures. Other procedures must also 

be performed at a different level of diligence and reasonableness. At each stage of the evaluation, 

because to their large size, any inaccuracy or error can lead to significant, in absolute terms, cost 

distortion. The purpose of the study is to analyze cases of evaluation of engineering structures, 

identification of essential characteristics for engineering structures and the correct choice 

of methodological approach for the evaluation of engineering structures. When evaluating 

engineering structures the cost approach is mainly the main one, which significantly increases the 

requirements for the collection of initial data, justification and implementation of the whole set 

of necessary evaluation procedures. It is for buildings, which, as a rule, are specific or unique both 

in terms of engineering design and the method of its implementation, the method of direct 

reproduction can provide the most reliable result. A well-founded careful approach to the collection 

of initial data ensures reliable cost results. 

Keywords: valuation and technical expertise, valuation, identification, engineering structure, 

spend approach. 

Випадки обов’язкового проведення оцінки визначені в статті 7 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» [1]. При оцінці 

промислових підприємств та організацій значну частину основних фондів складають 

інженерні споруди. Переважну кількість облікових об’єктів нерухомості при переоцінці для 

цілей бухгалтерського обліку або формування статутного фонду підприємства, теж являють 

собою інженерні споруди. 

Існує тільки два випадки оцінки інженерних споруд, що нас цікавлять як оцінювачів 

чи рецензентів. У першому випадку, остаточне значення вартості кожної із споруд не 

справляє впливу на остаточне значення вартості підприємства як об’єкта оцінки. Така 

ситуація виникає за умов переоцінки підприємства для цілей бухгалтерського обліку, та 

інших завдань при яких оцінка проводиться за тими ж процедурами. З урахуванням, як 

правило, значної кількості споруд, що в таких ситуаціях підлягає оцінці, високі вимоги до 

коректності результатів визначення вартості кожного з об’єктів повинні пред’являтися до 

надлишкових об’єктів і інших об’єктів, що не підлягають уцінці пропорційно до вартості 

підприємства. У цьому випадку, для переважної кількості споруд, оцінювачу потрібно тільки 

дотримуватись логіки: більше й новіше – дорожче, менше й старіше – дешевше, 

і не припускатись помилок, наприклад слідкувати за тим, щоб вартість металоємних споруд 

(ємності, надземні трубопроводи великих діаметрів, тощо), після вирахування всіх видів 

зносу, не була меншою за надходження від їх утилізації. 

У другому випадку, замовника цікавить коректне визначення саме остаточного 

значення вартості кожної зі споруд. Така ситуація виникає за умов пооб’єктного відчуження 

інженерних споруд, або груп інженерних споруд. У цьому випадку, оцінювачу потрібно дуже 

ретельно поставитись до обґрунтування та проведення всього комплексу необхідних 

оціночних процедур. В першу чергу визначення корисності та НЕВ кожної із споруд, 

принаймні тому, що три ємності і п’ять трубопроводів потенційно можуть являти собою 

нафтобазу, а можуть, за будь яких умов, купу брухту. 
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Усі інші процедури також повинні виконуватись на іншому рівні ретельності 

і обґрунтованості, тому що на кожному етапі виконання робіт з визначення вартості споруд 

в наслідок їх, як правило, великих розмірів, будь яка неточність або помилка може призвести 

до значного в абсолютному вимірі, викривлення вартості. 

Тобто, як звичні всім будівлі є лише окремим випадком більш широкої групи 

будівельних об’єктів, що називаються спорудами, так і визначення вартості споруд, 

як правило, є більш об’ємним та відповідальним завданням ніж визначення вартості 

будівель, що потребує від оцінювача вищого рівня кваліфікації та розуміння як оціночних 

процедур, так і наслідків їх практичного застосування. 

Визначення інженерних споруд. Відповідно до класифікації НС №1 [2], інженерні 

споруди можна віднести до спеціалізованого майна, тобто майна, що, як правило, не буває 

самостійним об’єктом продажу на ринку і має найбільшу корисність та цінність у складі 

цілісного майнового комплексу. 

Відповідно до класифікації НС №2 [3], споруди – земельні поліпшення, 

що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних 

функцій (дамби, тунелі, естакади, мости тощо). 

Відповідно до визначення Державного класифікатора будівель та споруд [4], 

інженерні споруди – це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні 

будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних 

конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення 

устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, 

транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо. 

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, 

що визначається цільовим призначенням об’єкта. До інженерних споруд відносяться: 

транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади 

тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та 

розважальні споруди тощо. 

Хоча Державний класифікатор будівель та споруд містить більш широке та технічно 

достовірне визначення, за суттєвими ознаками обидва визначення можна розглядати 

як тотожні. Тобто заздалегідь передбачити весь спектр об’єктів, що можуть стати об’єктами 

оцінки, практично неможливо, найбільш суттєвим критерієм, який повинен розглядати 

оцінювач при визначенні вартості інженерної споруди є саме інженерний задум, який 

спонукав до створення інженерної споруди і який спонукатиме інвестора до придбання такої 

споруди. 

Особливості ідентифікації суттєвих характеристик інженерних споруд. Ідентифікація 

суттєвих характеристик інженерних споруд для оцінювача самостійно, практично є 

нездійсненним завданням. Достовірне визначення таких характеристик неможливе без 

співпраці з представниками власника об’єктів. В першу чергу, необхідно звертатись до тих, 

саме технічних спеціалістів підприємств, що використовують інженерні споруди і які 

відповідають за їх безпечну та надійну експлуатацію. 

Крім, власне, будівельних характеристик інженерних споруд, таких як площа, об’єм, 

довжина, діаметр або переріз, спосіб прокладання, вміст чорного або кольорових металів, 

тощо, суттєвими є і характеристики, які, на перший погляд, не мають безпосереднього 

відношення до оцінюваної споруди. 

Найбільш суттєвою з таких характеристик, на нашу думку є адміністративне 

підпорядкування споруди з точки зору нагляду за її безпечною та надійною експлуатацією. 

Цікаво, що Правила технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд [5] 

та Правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд [6] є формально різними 
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документами, тобто режим експлуатації технічно та функціонально аналогічних об’єктів 

може суттєво відрізнятись в залежності від їх адміністративного підпорядкування. 

Важливим в контексті визначення корисності та НЕВ споруди є аналіз умов 

землекористування. Зрозуміло, що придбання споруд з метою придбання прав на земельну 

ділянку, в межах якої вони розміщені, є реальною альтернативою, а у деяких випадках 

єдиною можливістю придбання прав на земельні ділянки у специфічних умовах 

розташування. В цьому контексті важливим є обґрунтований прогноз площі земельної 

ділянки, та умов, на яких земельна ділянка може бути надана інвестору, після придбання 

інженерної споруди. 

Просто необхідним, при визначенні суттєвих характеристик інженерних споруд, 

є аналіз даних періодичних оглядів споруд. На відміну від будівель, переважна більшість 

споруд має більш жорсткі вимоги до технічної експлуатації і періодичні огляди споруд 

здійснюються і актуються із нормативно зазначеною регулярністю. Зрозуміло, що технічний 

стан та знос споруди, визначений оцінювачем не повинен суттєво відрізнятись від технічного 

стану споруди, визначеного комісією при періодичному огляді. В цьому випадку недостатньо 

кваліфікованим або професійним виглядає саме оцінювач. 

Але найважливішим дослідженням, яке послужить базою для всіх подальших 

прогнозів та розрахунків є дослідження проектної функції споруди. Тобто оцінювач повинен 

визначити саме той інженерний задум, який спонукав до створення споруди 

і проаналізувати, наскільки раціонально та ефективно, станом на дату оцінки, інженерна 

споруда втілює цей інженерний задум. 

Заздалегідь передбачити весь спектр об’єктів, що можуть стати об’єктами оцінки, 

практично неможливо, а найбільш суттєвим критерієм, який повинен розглядати оцінювач 

при визначенні вартості інженерної споруди є саме інженерний задум, який спонукав 

до створення інженерної споруди і який спонукатиме інвестора до придбання такої споруди. 

Визначення вартості споруд, як правило, є більш об’ємним та відповідальним 

завданням ніж визначення вартості будівель, що потребує від оцінювача вищого рівня 

кваліфікації та розуміння як оціночних процедур так і наслідків їх практичного застосування. 

При оцінці інженерних споруд, на відміну від оцінки будівель, витратний підхід 

є переважно основним, що суттєво підвищує вимоги до збору вихідних даних, обґрунтування 

та проведення всього комплексу необхідних оціночних процедур. Саме для споруд, які, як 

правило, є специфічними або унікальними як за інженерним задумом, так і за способом його 

втілення, метод прямого відтворення може забезпечити найбільш достовірний результат. 

Обґрунтований ретельний підхід до збору вихідних даних, забезпечує достовірні 

результати вартості. 
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Аннотация. В статье раскрыта сложная многоуровневая система управления 

таможенных органов Республики Таджикистан, требующая соответствующего 

информационного обеспечения в процессе автоматизации процессов таможенной 

деятельности, определены этапы и задачи информационного обеспечения управления 

таможенными органами, раскрыты составляющие построения системы показателей 

эффективности управления таможенной системы, а также выбора и разработки системы 

индикаторов, которые способны показать эффективность системы управления таможенной 

службы.  

Ключевые слова: таможенная система, управления, информационная система, 

индикаторы, автоматизация, информационное обеспечение, модель. 

Abstract. The article reveals a complex multi-level management system of customs 

authorities of Republic of Tajikistan, which requires appropriate information support in the process 

of automation of customs activities, defines the stages and tasks of information support for 

management of customs authorities, discloses the components of building a system of indicators of 

management efficiency of the customs system, as well as the selection and development of a system 

of indicators that are able to show the effectiveness of the management system of the customs 

service. 

Keywords: customs system, management, information system, indicators, automation, 

information support, model. 

Система таможенных органов республики как государственный орган является 

сложной системой, осуществляющей разнообразные функции. Данная система имеет с одной 

страны высокий уровень централизации, а с другой стороны, рассредоточенность органов по 

территории или регионам страны. В связи с этим система управления данной системы имеет 

специфические особенности, которые отличаются от системы управления других 

организаций. Особенности управления таможенной системы различных уровней сводится к 

следующему: 

первый уровень – высший республиканский или национальный: имеет наивысший 

уровень социально-политической ответственности, на котором осуществляется долгосрочное 

планирование, организация деятельности в контексте системы государственных органов 

власти, а также использование преимущества процессного подхода к управлению; 
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второй уровень – так называемый средний уровень – региональный, который 

функционирует и обеспечивает процесс управления в рамках выше заданных параметров 

высшего уровня системы управление таможенной системы. Он является подотчётными 

высшему уровню; 

третий – низший уровень, который касается таможенных инспекторов, принимающих 

решения. На этом уровне управления принимаются решения в отношении конкретного 

участника внешнеэкономических отношений в рамах установленных норм и правил и 

временных пределах. Данный уровень имеет низкий уровень влияния на предыдущие уровни 

управления, однако имеет явное ощутимое воздействие на управленческие решения высших 

уровней. Вместе с тем, он предусматривает возможности использования ситуационного 

подхода в процессе управления. 

Качество и эффективность управление таможенной системы на всех ее уровнях 

зависит от уровня информационной обеспеченности. Как известно, информация является 

одним из ключевых ресурсов, который определяет эффективность управленческой 

деятельности. В теории управления информация рассматривается как совокупность сведений 

об изменениях, происходящей в системе, которая уменьшает уровень неопределённости 

наших знаний об объекте [1]. Информация используется как ресурс для выполнения 

служебных функций и средство служебных коммуникаций, и она является предметом, 

средством и продуктом управленческого труда.  

Различные органы таможенной системы имеет разные уровни материально-

технического, кадрового обеспечения. Следовательно, информация на каждом уровне 

управления имеет свои особенности:  

а) для наивысшего уровня чрезмерно важны оценки экспертов, информационные 

ресурсы для прогнозирования будущего развития системы (в соответствии с которыми 

определяются планы на долгосрочный период), необходимы, также информация о 

существующих процедурах оформления, контроля перемещения грузов, фактов сокрытия 

товаров и т.п., информация о выполнении ранее принятого плана, о положительных и 

отрицательных результатах его реализации;  

б) для второго уровня или среднего звена необходимы информационные ресурсы, 

содержащие сведения о необходимых нововведениях, о новых распоряжениях, приказах, о 

ходе выполнение планов, о состоянии деятельности подчинённых и т.п.; 

в) на третьем уровне таможенной системы инспекторы в основном принимают 

управленческие решения на основе собственного видения проблемы, но в определённых 

рамках. В данном процессе для него необходима информация, отражающая ход текущей 

операции (о грузе, и транспортных средствах, которые проходят стадии таможенного 

оформления осмотра/досмотра). Здесь необходимы знания о процедурах таможенного дела, 

согласно которых осуществляется таможенные операции, а также необходимы сведения о 

нововведениях, о характере того или иного мероприятия и т.п.  

В современном уровне информационного обеспечения управления таможенной 

системы, информационно-техническое обеспечение, как важнейший элемент 

информационного обеспечения развивалось поэтапно в процессе автоматизации процессов 

таможенной деятельности. Следует отметит, что процесс автоматизации таможенной 

системы Республики Таджикистан начался в 2010 г. [2]. В таможенные органы стали 

постепенно поступать новые информационные технологии, это объединило группы 

специалистов в области программного обеспечения таможенной сферы. И только с 1 января 

2012 г. в таможенной системе введена в эксплуатацию единая автоматизированная 

информационная система (ЕАИС). Данная система, представляла возможность организовать 

защищённую сеть передачи данных. Создание единой инфраструктуры позволило 

обеспечить сетевые взаимодействия и свободный доступ к базам данных, информационным 
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ресурсам пользователей-участников ВЭД между центральным аппаратом и региональными 

подразделениями таможни.  

В силу объективных причин – сложности предметной области ЕАИС, таможенной 

системы Республики представляет собой реализацию позадачного подхода, целью которого 

является создание информационных массивов. Не смотря на слабый уровень автоматизации 

процессов управления, позадачный подход предоставил возможность достаточно быстро 

сформировать обособленные базы данных ЕАИС, которые имеют различную целевую 

направленность на все компоненты таможенной системы от таможенного поста до 

таможенной службы. 

Начиная с 2016 г. в рамках работ по ЕАИС наблюдается активизация направлений, 

которые связаны с реализацией когнитивного подхода. Этот подход определили базой для 

формирования системы контроллинга таможенной деятельности. Другим словам он позволял 

сформировать систему управления, где усилена интеллектуальная составляющая поддержки 

управленческих процессов. Всемерное применение современных информационных 

технологий поддержки принятия управленческих решений улучшило качественное 

состояние управления таможенной системы страны. Накопленные огромные 

информационные ресурсы за пять последних лет в ЕАИС увеличило его потенциал и 

сформировало управленческую базу.  

Таким образом, таможенная система республики за последнее годы инвестировала 

определённые ресурсы в автоматизированные информационные технологии, направленные 

на улучшение качества таможенной деятельности. Сегодня система сбора, обработки и 

хранения данных в ЕАИС налажена, в основном реализованы ИТТ процессы формирования 

информации.  

Однако, следует отметит, что ценность информационных ресурсов многократно 

возрастает, когда им придаётся новое качество на основе углублённого анализа. В настоящее 

время встречаются ситуации, когда во всех элементах или организациях таможенной 

системы накоплено огромный массив данных, но их сложно структурировать, установить их 

достоверность, распределить по различным структурам системы. Кроме того, очень сложно 

приобрести и представить в необходимой форме и виде для анализа и принятия 

соответствующего управленческого решения. В этом смысле во многих структурах 

таможенной системы огромные объёмы накопленных информационных ресурсов по сей день 

или не используются, или используются неэффективно.  

В настоящее время, в базах данных ЕАИС собраны и обрабатываются огромные 

массивы информации по разным направлениям деятельности таможенной службы, включая 

электронные копии таможенных деклараций, которые оформлены таможенной службы 

Республики, начиная с 2012 г. Проведение оперативного и качественного анализа такой 

информации, с использованием интеллектуального потенциала аналитиков и руководителей 

таможенной службы, позволит глубже проникнуть в суть процессов, которые происходят в 

системе внешнеэкономической деятельности страны и тем самим улучшит управленческую 

деятельность.  

Аналитикам, прежде всего, необходимо выделит из массива информации 

информационные ресурсы управления, которые представляют собой, данные способные 

обеспечивать эффективный уровень принятия управленческих решений в области 

таможенной деятельности. Как отмечалось выше, потребность в информации разных 

структур управления таможенной системы неодинакова и определяется целями и задачами, 

которые решают в процессе своего управления подразделения разного уровня. Она также 

зависит от масштаба и важности управленческих решений, от количества и характера 

управляемых параметров, различных вариантов возможного состояния и управляемого 

объекта, а также от величины и разнообразия системы внутренних и внешних воздействий и 
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т. д. Информационное обеспечение управления таможенной системы охватывает ряд этапов, 

которые приведены в рис 1.  

 
 

Рисунок 1 – Этапы информационного обеспечения 

 

Для организации эффективного управления таможенной системой необходимо 

конкретизировать или сгруппировать задачи информационного обеспечения управления 

таможенными органами, которые можно разделит на две группы.  

Первая – решает задачи, которые связанны с обеспечением информационного 

взаимодействия между структурами таможенных органов управления:  

а) формирование и выдача таможенным органам управления обоснованных планов и 

рекомендаций к их реализации;  

б) оперативная обработка информации, которая содержит указания и распоряжения 

таможенных органов управления, их документирование и контроль исполнения; 

в) выполнение распоряжений по совершенствованию системы управления, которые 

вызывают изменения текущего состояния информационного обеспечения;  

г) выдача органам таможенной системы результатов контроля исполнения указаний и 

распоряжений, информации о состоянии таможенных объектов управления;  

д) распределение потоков информации в рамках установленных схемами подчинения 

или иерархией управления. 

Вторая – решает задачи, которые направлены на обеспечение взаимодействия с 

таможенными объектами управления: 

а) приём и хранение информации, которая поступает от таможенных объектов 

управления; 

б) оформление и передача объектам управления информации в виде распоряжений и 

приказов органов управления таможенной системы; 

в) контроль за качеством выполняемых работ, определение критического состояния, 

которые требуют вмешательства таможенных органов управления. 
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Таким образом, система информационного обеспечения, как и система управления 

таможенной системой, относится к специфическим типам сложных систем и, следовательно, 

к ней необходимо отнести все основные проблемы, которые связанны с исследованием, 

проектированием, внедрением и использованием таких систем. 

В целях информационного обеспечения управления таможенной системой 

необходимо осуществить выбор системы индикаторов или показателей. Как выше отметили, 

единая система таможенных органов республики является иерархической, следовательно, 

управление ее подсистем (региональный уровень, таможенные посты и др.) нужно оценивать 

с точки зрения эффективности выполнение ими возложенных на них функций. Совокупность 

функций и задач всех уровней таможенной системы требует сбора и анализа информации, на 

базе которой формируется система показателей эффективности. 

В процесс выбора или построения системы показателей эффективности управления 

таможенной системы необходимо исходит из следующих составляющих: цели таможенной 

деятельности, системных функций таможенной системы, индикаторов эффективности по 

каждой функции, факторов, которые определяют изменения каждого из индикаторов и 

уровней их влияния, группировки показателей по определенным категориям, например, 

количественные и качественные, по возможности наличия методического и 

информационного обеспечения для составления и оценки индикаторов, административные и 

другие ограничения и т.д.  

Необходимо отметит, что таможенную систему следует рассматривать как динамично 

развивающуюся систему, как целенаправленный процесс функционирования единой 

системы таможенных органов (ЕСТО). Поэтому математическую модель управления 

таможенной системы можно описать следующим образом: 

 

 

 
где W(t) – критерий оценки или индикаторы эффективности; 

x1(t)…xm(t) – управляемые параметры; 

y1(t)...yn(t) – неуправляемые параметры; 

Gk(f) – функции, которые выражают ограничения. 

 

В связи с тем, что таможенная система государства в общем виде должна 

представляет собой единство таможенной деятельности всех уровней, совокупный результат 

которой зависит как от деятельности всех компонентов системы, его структуры, так и от 

отношений и связей и выполняемых функций. Эффективное управление таможенной 

системы требует выбора и разработки системы индикаторов его деятельности.  

В экономической литературе в вопросах выбора системы показателей, оценивающих 

эффективность управления деятельности таможенной системы не встречаются 

однозначности. Причины такого явления кроются в сложности выражения одних 

показателей посредством других и их агрегирование в один синтетический показатель, 

который выражает главную цель таможенной деятельности. Встречаются следующие 

подходы к выбору показателей, характеризующий эффективность таможенной системы, 

рис. 2. 
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Рисунок 2 – Подходы к оценке эффективности управления таможенной системой 

 

Из рисунка 2 видно, что эффективность таможенной системы оценивается по 

смешанному варианту: как по вкладу каждого компонента в общий результат, а также по 

частным критериям эффективности. Как выше отмечалось, показатели должны отражать 

цели и задачи таможенной деятельности. В приведенном нами примере (рис. 2) вся 

таможенная деятельность разделена на три направления и каждое отражает множество задач 

таможенной деятельности разного уровня. В конечном итоге можно разрабатывать 

множество показателей, которые отражают весь комплекс задач и все уровни единой 

системы таможенного дела или обслуживания страны. 

Разработка, создание и использование информационных систем и информационных 

технологий, в том числе основанных на электронных способах обмена информацией, и 

средств их обеспечения с целью управления осуществляются таможенными органами в 

соответствии с таможенным Кодексом [3] и другими нормативно-правовыми актами 

Республики. Таджикистан Внедрение информационных систем и информационных 

технологий с использованием средств вычислительной техники и связи осуществляется в 

соответствии с международными и национальными стандартами, действующими в 

республике.  

Следует отметит, что информационные системы, информационные технологии и 

средства их обеспечения, разрабатываемые и производимые таможенными органами или 

приобретаемые ими, находятся в государственной собственности. Право собственника 

осуществляются уполномоченным органом по вопросам таможенного дела в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан.  

Использование таможенными органами, информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения, не находящихся в государственной собственности, 

осуществляется на договорной основе. Условия и порядок использования для таможенных 

целей информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения 

устанавливаются уполномоченным органом по вопросам таможенного дела. 

Информационные системы, информационные технологии, средства их обеспечения, а 

также программно-технические средства защиты информации, применяемые в таможенном 
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деле, подлежат сертификации в случаях и порядке, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. Информационные ресурсы таможенных 

органов составляют документы и сведения, представляемые лицами при совершении 

таможенных операций в соответствии с таможенным Кодексом [3], а также иные документы 

и сведения, имеющиеся в распоряжении таможенных органов в соответствии с нормативно-

правовыми актами Республики Таджикистан. Порядок формирования и использования 

информационных ресурсов таможенных органов, требования к документированию 

информации устанавливаются уполномоченным органом по вопросам таможенного дела, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. Документы, 

представление которых предусмотрено таможенным Кодексом [3] или в определенном им 

порядке, в том числе таможенная декларация, могут представляться посредством 

электронных способов обмена информацией при соблюдении требований к 

документированию информации, установленных уполномоченным органом по вопросам 

таможенного дела, а также иных требований, установленных нормативно-правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

Порядок получения лицами информации, содержащейся в информационных ресурсах, 

находящихся в ведении таможенных органов, определяется уполномоченным органом по 

вопросам таможенного дела в соответствии с таможенным Кодексом Республики 

Таджикистан [3]. Уполномоченный орган по вопросам таможенного дела, устанавливает 

требования, которым должны отвечать информационные системы, информационные 

технологии и средства их обеспечения, используемые: 

а) лицами при применении специальных упрощенных процедур;  

б) владельцами складов временного хранения, собственниками таможенных складов, 

таможенными брокерами, иными лицами по их желанию для представления документов и 

сведений, предусмотренных таможенным Кодексом [3]. Использование для таможенных 

целей указанных объектов допускается только после проверки их соответствия 

установленным требованиям. Проверка осуществляется уполномоченным органом по 

вопросам таможенного дела. 

Разработка, создание и использование специальных программно-технических средств 

защиты информации, совместимых со средствами обеспечения информационных систем и 

информационных технологий, осуществляются таможенными органами в целях защиты 

информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах и 

информатизации, в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан. 

Уровень защиты информации, обеспечиваемый средством защиты информации, должен 

соответствовать категории информации. Соответствие уровня защиты информации 

определенной категории информации обеспечивается таможенными органами, в ведении 

которых находятся информационные ресурсы. Контроль за соблюдением требований к 

защите информации и эксплуатации средств защиты информации осуществляют 

уполномоченный орган по вопросам таможенного дела, и иных государственных органов в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан. 

Как было отмечено выше, система информационного обеспечения, как и система 

управления таможенной системы, относится к специфическим типам сложных систем и, 

следовательно, к ней необходимо отнести все основные проблемы, которые связанны с 

исследованием, проектированием, внедрением и использованием таких систем. Таким 

образом, информационное обеспечение таможенной системы является одним из важнейших 

задач в системе принятия управленческих решений. В этой связи, для совершенствования 

системы управления таможенных органов, необходимо установить индикаторы, которые 

способны показать эффективность системы управления таможенной службы [1–3].  
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Анотація. Проаналізовано склад та біологічну цінність найбільш поширених в Україні 

жирів та олій. 

Ключові слова: жири та олії, незамінні поліненасичені кислоти 

Abstract. The warehouse was analyzed and the biological value of the most widespread in 

Ukraine fats and vegetable oils. 

Key words: fats and vegetable oils, essential polyunsaturated acids. 

Запропонований матеріал має на меті систематизувати сучасні уявлення про групу 

речовин, які входять до складу харчових продуктів, та є незамінними (ессенціальними) для 

людини. Чому поліненасичені  вищі жирні кислоти іноді називають вітаміном F? Як і 

більшість вітамінів ці сполуки не синтезуються в організмі приматів, їх головною функцією 

не є енергетична, тому і добова норма не перевищує 5-6% від загальної калорійності. Літера 

F від англійського слова fat – товстий або жир. Для обговорення систематизованого 

матеріалу пропонується скористатись таблицею 1 [1]. 

Таблиця 1. Склад карбонових кислот та температури топлення деяких харчових жирів   

Жири Температура топлення, 
°С 

Насічені 
кислоти, % 

Ненасичені кислоти,% 

18:1 18:2 18:3 20:4 20:5 

Молочний* +(28-33) 52-70 27-40 3-5 <1 сл. - 

Свиней +(36-46) 37-45 37-50 8-10 1 сл. - 

Яловичий +(44-51) 53-60 42-43 3-5 <1 - - 

Баранячий +(46-55) 55-65 36-43 3 0 - - 

Риб’ячий  -(2-7) 16-20 20-22 2 3 3 6-8 

Олії  

Соняшникова -(16-19) 10-12 21-34 51-68 2 - - 

Оливкова (0-6) 10-19 64-85 4-14 <1 - - 

Кукурудзяна -(10-20) 10-14 38-40 43-47 <3 - - 
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В таблиці присутні найбільш поширені в Україні жири та олії. Що стосується цікавих 

нам поліненасичених карбонових кислот, то вони знаходяться в колонках таблиці починаючи 

з 18:2, тобто сполуки з ланцюжком у 18 атомів карбону та двома подвійними зв’язками.  

Природні ненасичені карбонові кислоти мають цис-конфігурацію подвійних зав’язків. 

Наприклад, найбільш поширена 18:2 – лінолева кислота. 

                 
Остання відноситься до ω-6 ряду карбонових кислот. Якщо рахувати від 

термінального атому карбону (ω-атом), олефінова система виявляється у шостого атома. 

Також достатньо розповсюджена α-ліноленова кислота (18:3) відноситься до ω-3 ряду 

з тих самих причин. 

                 
Дуже поширена в природі 18:1 кислота – олеїнова (ω-9), але вона не є незамінною і 

може утворюватися в організмі людини з простих вихідних речовин – ацетил-КоА. 

 

                                                        
 

Аналіз таблиці доводить, що серед тваринних жирів найбільш біологічно цінними є 

риб’ячий жир: загальний вміст вітаміну F досягає 14-16% та свинячий – 9-11%. Майже не 

відрізняється від цих продуктів оливкова олія, де вміст незамінних компонентів не 

перевищує 14-15%, тобто «загальновідома корисність» її дуже перевищена. А от 

соняшникова та кукурудзяна олії мають дуже високий відсоток 18:2 та 18:3 карбонових 

кислот і тому їх біологічна цінність беззаперечна. 

Переважна більшість залишків поліненасичених карбонових кислот входить до складу 

фосфоліпідів мембран клітин. Причому, вміст лінолевої (ω-6) кислоти на порядок перевищує 

вміст α-ліноленової (ω-3). Ми рахуємо, що більш висока корисність жирів та олій з високим 

вмістом ω-3 карбонових кислот є також щонайменше перебільшеною. Обидві ці кислоти в 

нашому організмі мають змогу перетворюватись в арахідонову кислоту (20:4), яка 

відноситься до ω-6 ряду. 

             
В свою чергу остання в нашому організмі є вихідною речовиною біосинтезу 

простагландинів, тромбоксанів та лейкотриєнів (ейкозаноїди). У деяких ссавців, наприклад у 

кетових, арахідонова кислота не синтезується з вихідних 18:2 та 18:3. Тому вони повинні 

отримувати її з їжею. Наявність арахідонової кислоти в харчових продуктах людини 

необов’язкова.  

На останок треба додати, що під час отримання жирів та олій треба уважно слідкувати 

за тим, щоб цис-конфігурація подвійних зав’язків не перетворилась в транс-конфігурацію. 

Останні так звані π-стереоізомери є шкідливими для організму людини, але проблема так 

званих транс-жирів потребує окремого розгляду.  
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Анотація. Оскільки кондитерські вироби відносяться до висококалорійних товарів, 

збіднених на біологічно-активні речовини, але є традиційними для споживання серед 

українського населення, актуальним завданням є розробка асортименту таких товарів, 

збагачених на мікронутрієнти, з підвищеними споживними властивостями. У цьому 

напрямку авторами проведено аналіз існуючих розробок та технологій збагачення фруктово-

ягідних кондитерських виробів, що запропоновані або впроваджені у виробництво. 

Показано, що розширення асортименту товарів з підвищеними функціональними 

властивостями сприяє росту конкурентоспроможності підприємства.  

Ключові слова: фруктово-ягідні кондитерські вироби, асортимент, біологічно-активні 

речовини, збагачення, конкурентоспроможність. 

Abstract. As confectionery is a high-calorie product depleted of biologically active 

substances but is a traditional meal among the Ukrainian population, the important task is to 

develop a range of such products enriched with micronutrients, with increased consumer properties. 

The authors analyzed the existing developments and technologies for the enrichment of fruit and 

berry confectionery products offered or introduced into production. It is shown that the expansion 

of the range of goods with high functional properties contributes to the growth of the 

competitiveness of the enterprise. 

Keywords: fruit and berry confectionery, range, biologically active substances, enrichment, 

competitiveness. 

Основними шляхами покращення конкурентної позиції підприємства на ринку 

можуть бути: зниження ціни реалізації продукції, за рахунок зменшення собівартості 

виробництва; підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок впровадження 

технологічних інновацій у результаті чого покращуються її якісні характеристики та 

властивості; виведення на ринок нових продуктів; оптимізація інших видів витрат; 

проведення обґрунтованої цінової політики тощо. За думкою багатьох вчених, технологічні 

інновації та покращення якісних характеристик товарів – це найбільш перспективні методи 

конкурентної боротьби за споживачів на ринку. Їх реалізацію доцільно проводити шляхом 

впровадження у виробництво нового асортименту продуктів харчування з підвищеною 

біологічною цінністю, збагачених на мікронутрієнти, з розробкою стратегії виведення їх на 

ринок. Для отримання найбільшого ефекту, збагачувати слід насамперед продукти, що 
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споживають усі верстви населення від дітей до людей прихильного віку, і регулярність 

споживання – відноситься до щоденної. До таких продуктів відносять борошно та вироби з 

борошна і круп, цукристі кондитерські вироби, продукти переробки фруктів та ягід, молоко и 

кисломолочні продукти, сіль, напої, продукти дитячого споживання та інші [1]. До того ж, 

слід обирати продукти, недоліком яких є значний вміст вуглеводів при досить незначній 

кількості мінеральних сполук та вітамінів. 

Це обумовило актуальність роботи, метою якої є дослідження напрямків підвищення 

конкурентоспроможності кондитерської промисловості, шляхом впровадження у 

виробництво нового асортименту збагачених фруктово-ягідних цукристих виробів, вивчення 

їх властивостей та напрямків виведення на ринок. 

За думкою багатьох вітчизняних та закордонних вчених, при підвищенні біологічної 

цінності та якості кондитерських виробів, кількість вітамінів та мінеральних речовин, що 

додатково вводяться у продукти, мають розраховуватись з урахуванням їх можливого вмісту 

в складових чи сировині, що застосовуються у технології, а також їх втрат у процесі  

виробництва і зберігання. Це максимально забезпечить вміст таких речовин на рівні, не 

нижче регламентованого, протягом строків зберігання. При цьому данні щодо додатково 

внесених біологічно-активних речовинах мають відповідати вимогам та бути зазначені на 

маркуванні. Важлива вимога, до маркування збагачених продуктів харчування, складається в 

тому, що регламентований вміст вітамінів та мінеральних елементів має бути указано і на 

загальній упаковці і на індивідуальному пакуванні, а також строго контролюватись як 

виробником, так і органами державного нагляду [2]. 

Аналіз думок споживачів показав, що саме асортимент продуктів на основі фруктово-

ягідної сировини, які виготовляються підприємствами кондитерської або консервної 

промисловості, природно вважаються джерелом вітамінів, антиоксидантів, флавоноїдів, 

мікроелементів і є дешевими та конкурентоспроможними на ринку. Однак, технологія їх 

виробництва характеризується застосуванням тривалої температурної обробки, протягом якої 

відбувається руйнування багатьох біологічно-активних елементів. До таких продуктів 

відносять: пульпи із різних плодів, фруктово-ягідні пюре, підварки, припаси, варення, 

повидло та додані в них студнеутворювачі [1]. 

Для визначення основних напрямків збагачення продуктів, у галузі кондитерських 

цукристих та фруктово-ягідних виробів, проаналізовано асортимент продукції, що 

розроблена, впроваджена у виробництво, або пропонується вченими. Відомі фруктово-ягідні 

начинки для булочних виробів та пряників, в яких основу складає повидло. З метою 

підвищення харчової цінності і зниження калорійності, до їх складу водять 

дрібнодисперговану вівсяну клітковину, яка виробляється з відходів круп’яного виробництва 

чи дрібнодисперговану яблучну клітковину, яка залишається після переробки плодів та 

овочів; обидва продукти є цінним джерелом харчових волокон, які сприяють регуляції 

фізіологічних та біохімічних процесів в органах травлення, приймають участь в 

імуномоделюючих процесах, виведенні з організму забруднюючих речовин [3]. 

Запропоновано виробництво плодового напівфабрикату на основі кизилу у 

пластованому підсушеному вигляді, збагаченого мінеральними елементами, антоціанами та 

поліфенолами. У продукті забезпечено збереження споживних речовин від окислювання, а 

для запобігання втратам біологічно цінних речовин, стабілізації кольору та вітаміну С 

додано лимонну кислоту. Продукт рекомендується для використання у якості вітамінно-

мінеральної добавки, згущувача, наповнювача у кондитерській промисловості тощо [4].  

Широкий асортиментний перелік кондитерських виробів функціонального 

призначення, у тому числі на основі фруктово-ягідної сировини, представлено у роботах 

проф. Дорошович В. В., доцента Рогової А. Л., доц.. Юрченко С.Л . та доц.. Калина В. С. 

Запропоновано желейно-фруктовий мармелад, виготовлений з додаванням бурякового соку, 
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обліпихи і журавлини, який є функціональним продуктом, що містить низку біологічно 

активних речовин – вітамін С і біофлавоноїди, а також дозволяє збагатити раціон харчування 

бетаїном та пектиновими речовинами. Також відома розробка фруктово-ягідного мармеладу 

з введенням нетрадиційної рослинної сировини – калини та пюре з апельсину, що сприяло 

збагаченню продукту біофлавоноїдами, вітамінами (A, D, E, С), мінералами (фосфор, магній, 

калій, залізо, кальцій, мідь, марганець, йод) [3]. Відомі розробки по удосконаленню 

властивостей та якості фруктово-ягідних начинок, з використанням модифікованих 

крохмалів різних видів, пектинів, карагінанів тощо. У результаті отримується однорідна 

желеподібна маса зі смаком і запахом, властивим фруктам [5].  

Особливе місце серед асортименту фруктово-ягідної сировини займають продукти на 

основі чорноплідної горобини та смородини, які містять багатий набір біологічно активних 

сполук [6]. Відомі розробки низки асортиментних позицій плодово-ягідних та овочевих 

фаршів та соусів із ягід чорної смородини, з високим вмістом барвних речовин, а також 

розроблено технологічні прийоми зі стабілізації комплексу БАР. Відома композиція 

рецептурних компонентів, що містить, у складі, аскорбінову кислоту, пектини, поліфеноли, 

має лікувальні властивості і використовується для виробництва згущувачів, наповнювачів у 

кондитерській та ін. галузях харчової промисловості. Розроблено пасти з дикоплодової 

сировини, до складу яких, поряд з яблуками входять кизил та глід у відповідному 

рецептурному співвідношенні. За рахунок використання низьких температур при уварюванні 

маси (60…65 ºС), авторам розробок вдалося забезпечити більше збереження біологічно-

цінних речовин [7]. 

Серед асортименту солодощів збагачених на мікронутрієнти слід виділити зефір з 

додаванням еламіну, в якості структуроутворювача і джерела легкозасвоюваного йоду, який 

було розроблено вченими ХДУХТ [8]. Впроваджено у виробництво бісквіти, біологічну 

цінність яких підвищували шляхом додавання дієтичної добавки з морських водоростей 

(еламіну). Бісквіти характеризуються високим вмістом гармонійно скомпонованих йоду та 

інших мінеральних речовин; установлено ступінь збереженості йоду в процесі виготовлення 

бісквіта з еламіном та еламіном і стевіозидом [9]. Завдяки роботі тих же вчених, розроблено 

рецептури і принципові технологічні схеми пастильних виробів з введенням підсолоджувача 

природного походження – стевії та йодовмісної сировини – еламіну. Отримані результати 

дослідження показали, що розроблені вироби характеризуються високими споживчими 

властивостями і мають підвищену біологічну цінність [10]. Розроблено та впроваджено у 

виробництво білково-мінеральні батончики «Algae bar wakame», покращення 

органолептичних показників яких, забезпечуються при введенні порошку водоростей вакаме 

із ступенем подрібнення (20...40) 10-6 м [11]. Запропоновано спосіб виробництва 

глазурованих пряників «Забавка», функціонального призначення, що містять у рецептурі мед 

натуральний, корицю або ароматизатор «сухі духи», до охолодженої заварки яких, на етапі 

замішування, вводять попередньо підготовлене безлускове ядро соняшникового насіння, 

соняшникову олію та меланж [11]. Цим же колективом вчених розроблено вівсяне печиво 

функціонального призначення, до складу якого також додають попередньо підготовлене 

безлускове ядро соняшникового насіння після холодного віджимання олії, крім цього 

додатково вводять суху молочну сироватку.  

Вченими Сухенко Ю. Г., Барицька І. А. розроблено пектинову пасту на основі гарбуза, 

для отримання якої, комплекс пектинових речовин разом з природними вітамінами та 

дубильними речовинами вилучають із сировини шляхом гідролізу. Пектинову пасту 

запропоновано використовувати при виготовленні карамелі, пряників та інших 

кондитерських виробів. Відомі на ринку розробки пряників, сухариків, печива з фруктово-

ягідними начинками та тиражованого ірису, збагачених дієтичними добавками, з вмістом 
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гемового заліза та комплексу речовин з антиоксидантною активністю. Розробниками 

доведено лікувально-профілактичні властивості виробів [12]. 

Крім проаналізованих розробок, виробники активно застосовують новітні розробки 

вчених, які пропонують інноваційні види продуктів, що користуються попитом на ринку. 

Однак асортимент фруктово-ягідної кондитерської продукції, що виготовляється та 

постачається підприємствами на ринок споживачам, не задовольняє повною мірою попит 

населення, що обумовлено його обмеженістю та недоліком товарів з функціональними 

властивостями, які мають дієтичні та лікувально-профілактичні властивості. 

Таким чином до основних шляхів покращення конкурентної позиції кондитерських 

підприємств на ринку, можна віднести підвищення конкурентоспроможності продукції, 

шляхом виготовлення асортименту товарів з високими якісними характеристиками та 

підвищеними функціональними властивостями, при збереженні рівня собівартості 

виробництва і проведенні обґрунтованої маркетингової політики. 
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Анотація. Розроблено і апробовано на зразках взуття, яке було об’єктом судової 

товарознавчої експертизи, систему оцінювання відповідності між ринковою вартістю і 

рівнем споживних властивостей взуття. Система передбачає органолептичне товарознавче 

дослідження і може бути використана для встановлення рейтингу торговельних марок, 

продавців та виробників взуття. 

Ключові слова: взуття, ринкова вартість, якість, споживні властивості, нормативні 

документи. 

Abstract. A system for assessing the correspondence between the market value and the level 

of consumer properties of footwear has been developed and tested on shoe samples that have been 

the subject of forensic commodity examination. The system provides organoleptic commodity 

research and can be used to rank brands, sellers and manufacturers of footwear. 

Key words: footwear, market value, quality, consumer properties, normative documents. 

Вітчизняному ринку ужиткових товарів притаманна невідповідність між ринковою 

вартістю виробів і рівнем їх якості, яка особливо відчутна у товарах легкої 

промисловості [1]. Головними чинниками розвитку цієї негативної тенденції вважаються 

експансія товарів зі Східної Азії і їх фальсифікація, а найбільш постраждалими суб’єктами 

ринку – підприємства торгівлі та споживачі [2; 3]. Особливо виразно невідповідність між 
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ринковою вартістю виробів і рівнем їх якості проявляється на речових ринках, у великих 

торговельних центрах і в електронній торгівлі, де є значна кількість малих роздрібних 

підприємств, які продають товари одного виду (наприклад, взуття). Тому актуальною є 

необхідність розробки заходів для оптимізування невідповідності між ринковою вартістю 

виробів і рівнем їх якості, яка дозволить усунути негативну для репутації торговельних 

підприємств і незрозумілу для споживача ситуацію, коли одна й та ж пара товару 

(наприклад, взуття) на різних ринках має різну ціну, яка залежить не від об’єктивного 

показника (рівня споживних властивостей товару), а від другорядних для споживача 

чинників (віддаленості ринку від центра міста та/або вокзалу, престижності ринку, вміння 

подати товар конкретному споживачеві тощо) [4].  

Дослідженням окремих аспектів невідповідності між ринковою вартістю і рівнем 

якості товарів займаються усі вітчизняні наукові школи технологій виробництва, 

матеріалознавства і товарознавства. Зокрема, стосовно взуття такі дослідження проводили 

професори Л. І. Байдакова, І. О. Дудла, В. П. Коновал, М. К. Кушнір, В. Х. Ліокумович, 

В. П. Нестеров, О. В. Мокроусова, Н. В. Омельченко, В. В. Рибальченко та ін. Але в останні 

роки, коли на ринку відбуваються особливо відчутні для споживача негативні зміни, 

означеній проблемі не приділяється належна увага [5]. 

Дослідження відповідності між ринковою вартістю і рівнем якості товарів 

проводиться в межах угоди про наукову співпрацю між Львівським науково-дослідним 

експертно-криміналістичним центром МВС та Львівським торговельно-економічним 

університетом. Органолептичним методом досліджено 100 пар взуття 30 торговельних марок 

і/чи виробників, яке не було у використанні (експлуатації) та було об’єктом судової 

товарознавчої експертизи у Львівському НДЕКЦ МВС у 2018-2021 рр. Через обмежений 

обсяг тез нижче викладені лише основні фрагменти даного дослідження (на прикладі взуття). 

На першому етапі дослідження кожну пару взуття ідентифікували за видом взуття, 

видом і кольором матеріалів верху, моделлю, торговельною маркою тощо, а для 

встановлення відповідності між ринковою вартістю виробів і рівнем їх якості були обрані [6] 

спеціальні критерії – 20 показників, окремі з яких були деталізовані (табл. 1). 

Таблиця 1 – Результати органолептичного дослідження окремої пари взуття 
№ Параметри оцінювання Наявність: значення, або (+) чи (−) 

1 

Загальний вигляд   

Побутове взуття ТМ ««Lacoste», на-

півчеревики унісекс демісезонні для 

активного відпочинку, прогулянок, 

занять фізкультурою (тренінгу), 

кросівки, з верхом з шкірподібного 

матеріалу білого кольору з тисненою 

лицевою поверхнею, на підошві з 

синтетичного матеріалу, без каблука 

2 Наявність етикетки, маркувальної стрічки тощо + 

3 Реквізити етикетки (маркувальної стрічки тощо) всередині 

взуття 

 

розмір взуття + 

повнота взуття – 

товарний знак виробника взуття + 

модель взуття + 

відмітка (номер) контролера якості – 

стандарт, за яким взуття виготовлено – 

дата виготовлення взуття – 

4 Стійкість жорстких підносків (при наявності) – 

5 Якість строчок деталей верху + 

6 Парність деталей верху взуття і прикрас + 

7 Якість заднього зовнішнього ременя (шва) + 
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№ Параметри оцінювання Наявність: значення, або (+) чи (−) 

8 Установка каблука (при наявності) Взуття без каблука 

9 Стан жорсткого задника + 

10 Парність взуття (за розміром та іншими критеріями) + 

11 Висота каблука  Взуття без каблука 

12 Маркування на підошві взуття  

розмір взуття + 

повнота взуття – 

13 Парність підошов + 

14 Пружність геленка Геленок відсутній 

15 Щільність прилягання підошви до опорної поверхні + 

16 Функціонування пристосувань  + 

17 Наявність і стан клапана (під замком, шнурівками тощо) Відсутній клапан 

18 Стан підкладки + 

19 Стан устілки + 

20 Критичні недоліки – 

 

На другому етапі дослідження на основі відповідності між ринковою вартістю 

об’єктів дослідження, рівнем їх якості та ринковою вартістю встановлювався рейтинг 

торговельних марок (виробників) взуття. Головним критерієм у встановленні рейтингу було 

обрано рівень якості взуття, який визначали за виявленою при органолептичному 

дослідженні наявністю чи відсутністю критичних (за чинними нормативними документами 

[7-9]) недоліків взуття і порівняння його ринкової вартості з ринковою вартістю аналогічного 

взуття без критичних недоліків (табл. 2) 

Таблиця 2 (фрагмент) – Рейтинг торговельних марок (виробників) взуття  
Умовна група (кількість) торговельних 

марок (виробників) взуття 

Кількість виявлених недоліків взуття 

які погіршують споживні властивості критичних 

 

 

1 (4) 

4 – 

2 – 

6 – 

10 – 

14 – 

 

 

2 (4) 

2 1 

4 1 

16 1 

26 1 

 

 

 

3 (6) 

4 2 

4 2 

12 2 

18 2 

22 2 

30 2 

 

Результати дослідження (табл. 2), виконані на прикладі взуття, доводять можливість 

створення рейтингу виробників (продавців, торговельних марок тощо) товарів за рівнем їх 

якості, який встановлено на основі стандартизованих показників споживних властивостей, і 

можуть бути використані у наукових дослідженнях, торгівлі та навчальному процесі при 

підготовці товарознавців-експертів і підвищенні рівня їх кваліфікації. 
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Анотація. Авторами зазначено, що при зростанні товарообміну між країнами 

збільшується роль контролю за якістю продукції, що імпортується. Саме тому постає 

питання забезпечення сертифікації імпортної продукції. Адже постачання неякісних товарів 

загрожує безпеці споживачів.  Проаналізовано процедура сертифікації імпортних товарів в 

Україні. Виділено особливості сертифікації товарів вітчизняного виробництва та 

імпортованих.  

Ключові слова: сертифікація, імпортні товари, декларування, митне оформлення, 

сертифікат 

Abstract. The authors note that with the growth of trade between countries, the role of 

quality control of imported products increases. That is why the question of ensuring the certification 

of imported products arises. After all, the supply of low-quality goods threatens the safety of 

consumers. The procedure of certification of imported goods in Ukraine is analyzed. Peculiarities of 

certification of domestic and imported goods are highlighted. 

Key words: certification, imported goods, declaration, customs clearance, certificate. 

При інтенсивному товарообміні між країнами-учасницями світового ринку зростає 

роль контролю за продукцією, що поставляється. Товари, які імпортуються в Україну з 

багатьох країн світу, можуть суттєво відрізнятися за своїми якісними показниками. High 
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quality – це не 100% гарантія якості, і навіть імпортні сертифікати якості не завжди 

відповідають вітчизняним вимогам та національним стандартам. Тому сертифікація 

імпортної продукції сьогодні є особливо актуальною. Усі товари, що підлягають 

сертифікації, поіменовані в номенклатурах товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації 

та обов’язковому декларуванню. 

При митному оформленні часто виникають питання сертифікації продукції, що веде 

до ускладнення процедури ввезення, але водночас захищає здоров’я громадян та права 

споживачів. Адже постачання неякісних товарів загрожує не лише прямими фінансовими 

збитками для оптовиків та торговців. Така продукція може завдати прямих збитків здоров’ю 

споживачів,  призвести до суттєвих матеріальних втрат споживачів, крім того слід пам`ятати, 

що під видом цілком якісних товарів  відомих світових марок, в Україну може завозитися 

фальсифікована продукція. В зв’язку з цим значно підвищується роль сертифікації імпортних 

товарів, яка здатна забезпечити відповідність  зазначеної якості імпортної продукції її 

реальним характеристикам.  

Імпортери зазвичай знають основні правила сертифікації. Знають про існування 

обов’язкової та добровільної сертифікації. В Україні тривалий час застосовувалися норми, 

які передбачали обов`язкову сертифікацію певних імпортних товарів. Вперше перелік 

товарів, які підлягали обов`язковій сертифікації було затверджено в 2005 році, як свого роду 

відповідь на різке зростання на товарному ринку України фальсифікованої та контрафактної 

продукції імпортного виробництва. Крім того разом з обов`язковою, було передбачено 

можливість добровільної сертифікації якості імпортних товарів. Сьогодні багато 

підприємців, які хочуть розвивати свій бізнес, збільшувати обороти імпортних угод та 

зміцнити ділову репутацію, охоче йдуть на добровільну сертифікацію. 

Сертифікація продукції – процес підтвердження її відповідності, з якого незалежна від 

виробника (продавця, виконавця) і споживача (покупця) організація засвідчує у письмовій 

формі, що продукція відповідає встановленим вимогам. Підтвердження відповідності може 

здійснюватися не лише за допомогою сертифікату, але й за допомогою декларації про 

відповідність. 

Актуальність сертифікації імпортних товарів для України пов’язана не лише із 

захистом інтересів споживачів та вітчизняного ринку в цілому, а й зі значним збільшенням 

частки імпортних товарів на внутрішньому ринку. Вся продукція, що ввозиться на територію 

України, і яка за законодавством країни підлягає обов’язковій сертифікації, повинна 

відповідати вимогам української системи сертифікації. 

Якість продукції, що імпортується до України, може визначатися на основі 

сертифікатів відповідності, які мають надаватися органам митного контролю. Зокрема, 

необхідність надання сертифікатів відповідності визначається дією наступних нормативно-

правових актів: 

а) статтею 197 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі 

змінами та доповненнями визначено, що у випадках, передбачених законом, на окремі 

товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України [1]; 

б) Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 

2015 року [2]; 

в) Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 960 «Деякі 

питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту)» [3]. 

Обов’язковій сертифікації підлягали імпортні товари згідно «Переліку продукції, що 

підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики (Наказ № 28 від 01 лютого 2005 року зі 

змінами та доповненнями). В кожній наступній зміні перелік товарів, що підлягали 
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обов`язковій сертифікації поступово скорочувався. В 2018 році, а саме 16 березня, даний 

наказ цілком втратив свою чинність, що було пов’язано з гармонізацією нормативно-

законодавчої бази України з законодавством  Європейського Союзу. Оцінка якості імпортних 

товарів з 2018 року здійснюється на основі добровільної сертифікації на основі товарної 

номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) [4]. 

За наявності двосторонніх угод про взаємне визнання сертифікатів відповідності із 

закордонними органами з сертифікації, товар, що супроводжується сертифікатом, виданим 

такими органами, допускається до ввезення в Україну. 

Документами, що підтверджують відповідність товару встановленим вимогам, є 

сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання. Правилами проведення сертифікації в 

Україні встановлено, що сертифікація вітчизняної та продукції, що імпортується, 

проводиться за одними й тими самими правилами. 

Отже, для товарів, що імпортуються і надходять з країн далекого і близького 

зарубіжжя, визначений єдиний порядок митного контролю. Винятки складають лише країни, 

з якими укладені угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності. 
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Анотація. В статті розкриті поняття «готельна послуга» та «якість готельних послуг», 

з’ясовано їх особливості, надана інформація про принципи системи якості послуг, з’ясовані 

аспекти проектування якості послуги, приділена увага методам її вимірювання. Розглянуто 

методи управління та можливі шляхи удосконалення управління якістю послуг. 
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послуг в закладах розміщення. 

Abstract. «Hotel service» and «hotel service quality» conceptions are opened in the article, 

their features determined, information about principles of service quality system given, aspects of 

service quality projecting determined, given consideration to its qualimetry methods. Management 

methods and possible ways of hotel service management perfection are considered. 

Key words: hotel service, quality of services, improvement of quality management of 

services in accommodation establishments. 
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In a market economy, the problem of providing quality hotel services is quite important. 

Lack of attention to quality assurance is a direct path to bankruptcy. On the example of the 

advanced countries of the world, it can be argued that without providing quality and satisfying 

consumer services, any investment of money in the modernization of hotels will be futile and will 

not bring the expected result. Therefore, the main idea of hotel establishments should be to solve the 

problems of service quality. 

This problem is general in nature and requires highly qualified training of hotel staff. 

According to the statistics of large hotels, the amount of money spent on preventive measures and 

quality control of services is much lower than the amount of money spent on eliminating labor 

shortages and compensation. Increasing the share of costs for preventive work helps to improve 

service, provides significant savings in total costs for quality of service, has a positive impact on the 

financial and economic activities of the hotel. Therefore, significant efforts should be given to 

improving the quality management of hotel services. This has led to an increase in the demand for 

quality management professionals in many hotels around the world. 

Such foreign scientists as Feigenbaum A., Isikawa K., Juran J., Deming W., Harrington J., 

Inskip E., North K. and others have made a great contribution to the development of quality 

management problems. Despite the deep elaboration of the issues raised in the works of these 

authors, the main emphasis is still placed on the study of sectoral and regional problems of hotel 

development. In this article we will get acquainted with the new system of improving the quality 

management of hotel services. 

In order to learn about improving the management of the quality of hotel services, you must 

first clarify the concepts of "hotel service" and "quality of hotel services". Hotel service is the 

actions (operations) of the consumer accommodation company by providing a room or place of 

temporary residence in the hotel, as well as other activities related to accommodation and temporary 

accommodation. Hotel service consists of basic and additional services [1]. 

Hotel service has the following special features: elusiveness, invisibility (potential consumer 

cannot get acquainted with the quality of service in advance), the impossibility of accumulation and 

storage (time and time of service coincide in time and space), the impossibility of separating it from 

the source, quality of the same service, require large investments, seasonality of demand for 

hospitality services. If we want to provide quality service and make a profit, we must take into 

account all the specific features of the hotel service. 

Quality issues are paramount when providing hotel services. The experience of hotel 

corporations shows that without providing quality customer service, the hotel owner is unable to 

achieve its priority goals. It is quality that is the result of making a profit. The main tasks of the 

hotel should be: maintaining a high level of quality of hospitality services, developing a strategy to 

improve service, quickly eliminate deficiencies in service. 

Quality is a set of product properties designed to meet the needs in accordance with the 

purpose of the product. 

The quality of service is considered in three categories: 

Technical quality a set of product properties designed to meet the needs in accordance with 

the material and technical base. The technical quality of the hotel includes the building, its 

equipment, quality of accessories, furniture, water supply, ventilation, sanitation and so on. 

Functional quality this category of quality refers to the quality of staff performance of their 

duties. It depends on the experience, qualifications of workers, professional skills, abilities. 

Ethical quality a category of quality determined by the score. The evaluation results are 

based on the work of independent experts and customer surveys, sociological research. Ethical 

quality characterizes the popularity or unpopularity of the hotel in the market. 

Technical, functional and ethical quality together make up the main content of the quality of 

hospitality services to consumers. 
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The system for determining the level of quality of hotel services in Ukraine is based on the 

ISO 9000 standard. standards. One of the modern approaches to assessing quality factors that 

facilitates management is grouping. The group consists of: 

a) hotel strategies (quality management systems have features in the implementation of 

strategies of differentiation, price leadership and focus); 

b) staff (compliance with qualification requirements); 

c) equipment (technical condition of equipment, its quality parameters, degree of wear, 

compliance with certain requirements for the level of quality of services); 

d) inventory (timeliness, quality, reliability of supply systems). 

e) design of new services. 

Integral stages of the service qualimetry process are: taking into account the special level of 

quality for each type of service, which are fixed in the current technical conditions and standards, 

the choice of quality standard, comparison of the achieved quality with the standard. 

Technical, aesthetic and operational level are important properties for quality assessment. 

The technical level reflects the materialization in the services of advanced world experience. 

Aesthetic level is characterized by aesthetic feeling and views. The operational level concerns the 

manufacturability of the provision and consumption of services. 

The updated service quality management strategy is as follows: 

a) the need for a certain organizational structure of the enterprise, which would correspond 

to the new concept of quality; 

b) quality assurance is in the form of a systematic process that permeates the entire 

organizational structure of the firm; 

c) innovations in technology of service provision; 

d) relevance of quality issues in the production cycle, development, marketing and 

maintenance; 

e) focusing on quality to meet the needs of the consumer, not the manufacturer; 

f) quality improvement should be comprehensive; it can only be if all employees are 

interested – from the doorman to the director of the firm. 

The quality management system should include: planning and documentation system, 

management ideas (quality policy), development of quality standards (planning, documentation, 

competence, inspection, result, changes), purchase of quality goods, storage and movement of TMR 

(documentation, control ), quality in the provision of services (planning, instructions, qualifications, 

control), quality control (input inspections, inter-operational control, final control), corrective 

actions, quality documentation, continuous internal and external control of the hotel quality 

management system, training personnel on service quality, analysis of quality and systems of 

measures taken. The main idea of methods of improving the quality management of hotel services is 

to increase revenues from hotel activities, expand the market of services, achieve world-class 

service delivery, focus on customer satisfaction in certain regions, development of services whose 

functionality is implemented on new principles, improving critical quality indicators services, 

eradication of cases of providing low-quality services to consumers, service development. 

In the updated system of improving the quality of hotel services must meet a certain 

organizational structure of the enterprise, capable of performing a number of integral tasks; All 

hotel staff should be interested in quality assurance, not just the part that is directly related to the 

service; the hotel enterprise should be open to consideration of innovative approaches in the 

provision of services; the level of quality of service provision should not be based on the capacity of 

the service provider, but on the needs of consumers. 

The system of improving the quality management of hotel services consists of special 

methods, the implementation of which contributes to a significant increase in profit, expanding the 

market of services, the ability to be competitive not only in domestic but also in the world market. 
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The problem of improving the quality management of hotel services cannot be solved once 

and for all, because development is an integral feature of society. the quality of hotel services has 

always coincided with the needs of consumers. 
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Анотація. У статті розглянуто питання фальсифікації харчових продуктів та її вплив 

на якість і безпечність цих продуктів. Визначено негативний економічний та соціальний 

вплив за наявності фальсифікованої продукції на ринку. Відмінність між поняттями 

“фальсифікація”, “неякісний продукт” та “біотероризм”. Встановлено, що фальсифікація 

окрім фінансових втрат, ще й ставить під загрозу життя та здоров’я людей, мінімізація 

негативного впливу яких можлива завдяки спільним зусиллям і постійному контролю з боку 

всіх учасників ринку. 

Ключові слова: харчові продукти, фальсифікація, якість, безпечність, неякісний 

продукт, біотероризм. 

Abstract. The article considers the issue of food adulteration and its impact, quality and 

safety of these products. Negative economic and social impact in the presence of counterfeit 

products on the market has been identified. The difference between the concepts of "counterfeiting", 

"substandard product" and "bioterrorism". In addition to financial losses, counterfeiting has been 

found to endanger the lives and health of people, the negative impact of which can be minimized 

through joint efforts and constant monitoring by all market participants. 

Key words: food, falsification, quality, safety, low-quality product, bioterrorism. 

Харчування є одним з основних факторів забезпечення нормального життя та 

діяльності людини. Слід зазначити, що харчові продукти є об’єктами споживчого ринку, від 

якості та безпеки яких безпосередньо залежить здоров’я та життя людини. У зв’язку з цим, 

держава приділяє значну увагу до напрямів підприємницької діяльності, пов’язаних із обігом 



Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та послуг 

 

 151 

харчових продуктів. Це один із елементів захисту громадян, за відсутності належного 

контролю за яким наслідки можуть супроводжуватися шкодою здоров’ю або численними 

людськими жертвами. Харчова продукція в силу своєї природи містить не лише приховані 

недоліки, здатні завдати шкоди здоров’ю споживача, а й ввести його в оману та завдати 

значних майнових збитків. При цьому ризик споживача, обумовлений невідповідністю 

фактичних властивостей харчових продуктів властивостям, декларованим виробником у 

найменуванні харчових продуктів і складом сировини досить високий. 

За відсутності належного державного контролю, покликаного забезпечити насамперед 

якість та безпеку харчової продукції, наслідки можуть бути більш, ніж негативними. Значну 

небезпеку здоров’ю населення можуть становити деякі результати фальсифікації харчової 

продукції. Як правило, це види асортиментної фальсифікації, які можуть спричинити 

використання небезпечних сировинних замінників. 

Серед багатьох проблем харчової промисловості ідентифікація харчової продукції є 

найбільш актуальною та багатогранною. Відсутність чітких оцінюваних критеріїв і 

найчастіше методологічних баз, наявних економічних умов і технологій, що активно 

розвиваються – все це та багато іншого сприяє ускладненню процесу ідентифікації. Цьому 

також сприяє збільшення випадків фальсифікації, які є одним із двох можливих результатів 

ідентифікації. У зв’язку з цим, саме розробці принципів та прийомів виявлення 

фальсифікації слід приділяти особливу увагу як одному з пріоритетних напрямів 

забезпечення якості та безпеки харчових продуктів. Апріорі систематизовані дослідження в 

даному напрямку припускають розвиток методологічної та вимірювальної баз. 

Фальсифікація є практично в усіх галузях харчової промисловості. Особливо гостро 

ця проблема проявляється у виробництві алкоголю, м’ясних, молочних та рибних продуктів, 

консервів, чаю, кави, кондитерських виробів. Нині фальсифікацію виявлено навіть у тих 

галузях харчової промисловості, де її ніколи не було. У томатній пасті, соусах, кетчупах 

виявлені незадекларовані яблучне пюре, барвники, консерванти. Аналогічні приклади є й в 

молочній, кондитерській та інших галузях харчової промисловості. Незважаючи на значну 

розбіжність, у визначенні поняття фальсифікації є щось спільне: у будь-якому разі це 

корисливе відхилення від нормативних документів та порушення закону. Про те, необхідно 

розрізняти близькі насправді поняття “фальсифікований продукт” і “неякісний продукт”. 

Управління контролю за продуктами та ліками США (FDA) використовує термін 

економічно мотивованої фальсифікації. Слово “фальсифікація” походить від лат. falsifico − 

“підробляю”, тобто це дії, спрямовані на обман покупця та/або споживача шляхом підробки 

об’єкта купівлі-продажу з корисливою метою. 

На відміну від питань, пов’язаних з біотероризмом (food defense), коли порушник 

навмисне завдає шкоди споживачеві, у разі фальсифікації харчової продукції (food fraud) 

шахраї прагнуть виключно отримання тієї чи іншої економічної вигоди, а ризик для здоров’я 

споживача пов’язаний з їх недбалістю або нерозумінням цієї небезпеки. Фальсифікація 

продукції з правової сторони є різновидом торговельного обману, шахрайства. 

Загалом наслідки фальсифікації можна поділити на три категорії: 

а) прямі загрози для харчової безпеки: безпосередня небезпека для здоров’я 

споживача (наприклад, додавання до продукту небезпечних для здоров’я або отруйних 

речовин, а також додавання або приховування будь-яких речовин, що містять алергени); 

б) непрямі ризики для харчової безпеки: споживач наражається на ризик тривалої дії 

(наприклад, підвищений вміст важких металів у харчових добавках) або, навпаки, продукт не 

приносить користі протягом тривалого періоду споживання; 

в) технічний ризик: безпосередній або непрямий ризик безпеки продуктів відсутній, 

але є спотворення інформації про склад продукту або країну походження. Наприклад, 

покупець може бути обманутий у своїх очікуваннях купити органічну продукцію або їжу, що 



Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та послуг 

 

 152 

не містить інгредієнтів тваринного походження, можуть бути знехтувані його релігійні 

потреби, як у випадку з продукцією халяль. 

Певні товари мають особливу привабливість для шахраїв, і ці переваги змінюються з 

часом, у тому числі й залежно від споживчої «моди» на той чи інший продукт (наприклад, на 

органічну продукцію). Так, у випадку з кавою, популярна заміна країни походження на більш 

дорогий сорт, а в чай в процесі фасування може додаватися тирса або крохмаль. Поширено 

додавання жирів рослинного походження до молочної продукції. Замість шафрану, дорогої 

спеції, можна виявити пил сандалового дерева, крохмаль, куркуму або навіть підфарбовану 

траву. 

Фальсифікація продуктів може відбутися на будь-якому етапі логістичного ланцюжка: 

від початкових стадій збору врожаю, на етапі виробництва, пакування, перевезення, 

реалізації і, нарешті, на етапі створення та подачі на стіл кінцевого продукту. Але шансів 

втрутитися у продукт на початковому етапі, безперечно, більше. Так, наприклад, у скандалі з 

«кінським м’ясом» досі до кінця не зрозуміло, де саме почалося шахрайство: не відповідне 

маркування могло бути завдано ще на початковому етапі дуже довгого виробничо-збутового 

ланцюга, а, можливо, і пізніше – вже в процесі виробництва. 

Присутність фальсифікованої продукції веде не тільки до фінансових втрат, а й 

ставить під загрозу життя та здоров’я людей. В загальному, можна виділити наступні збитки 

від фальсифікації: 

а) фінансові витрати складаються зі штрафів у зв’язку з виявленням фальсифікації та 

заподіянням шкоди здоров’ю людини, та з непрямих втрат – недоотриманого прибутку у 

зв’язку з недобросовісною конкуренцією. Незважаючи на всі складнощі подібної оцінки 

(компанії часто навіть не здогадуються про факти фальсифікації), було проведено низку 

досліджень на цю тему. Так, дослідження, проведене у Великій Британії, оцінило збитки від 

фальсифікації, завдані компаніям, які займаються реалізацією продуктів харчування та 

напоїв, в 11,2 млрд фунтів стерлінгів, що становить понад 85 % їх загального прибутку. У 

США, за даними університету Мічигану, фальсифікація обходиться харчовій промисловості 

від 30 до 40 млрд доларів на рік. 

б) репутаційні витрати. У сучасне століття прозорості та повсюдної інформованості за 

виявлення факту фальсифікації репутації компанії буде завдано серйозних збитків. Імідж 

компанії – це одна з важливих конкурентних переваг, втратити яку коштуватиме більше, ніж 

відмова від сумнівного постачальника або товару. 

Таким чином, сумлінним виробникам харчової продукції та ритейлерам 

фальсифікація не вигідна. Тим більше, що вона не лише веде до фінансових втрат, а й 

ставить під загрозу життя та здоров’я людей. Тільки спільні зусилля і постійний контроль з 

боку всіх учасників ринку зможуть якщо остаточно не впоратися з проблемою фальсифікації, 

то хоча б мінімізувати її наслідки. 
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Анотація. Проаналізовано норми українського законодавства у сфері захисту прав 

споживачів та електронної комерції, а також політику Європейського Союзу в сфері захисту 

прав споживачів; розглядаються проблемні питання реформування державної політики у 

сфері захисту прав споживачів.  

Ключові слова: захист прав споживачів, електронна комерція, законодавство, договір 

купівлі-продажу.  

Abstract. The norms of Ukrainian legislation in the field of consumer protection and e-

commerce, as well as the policy of the European Union in the field of consumer protection are 

analyzed; problematic issues of reforming state policy in the field of consumer protection are 

considered. 

Key words: consumer protection, e-commerce, legislation, sales contract. 

Реалізація державної політики у сфері захисту прав споживачів відповідно залежить 

від злагодженого механізму діяльності всіх органів державної влади України. На сучасному 

етапі державотворення та інтеграції України до Європейського Союзу значна суспільна увага 

зосереджена на питання забезпечення державою конституційних прав громадян на безпеку 

життя та здоров’я. Україна, як частина європейського економічного, політичного, 

суспільного простору, інтегрується до світової спільноти, створюючи необхідні умови для 

забезпечення якісного життя кожного громадянина.  

Крім того, розбудова європейської держави сьогодні неможлива без свідомого 

громадянства та забезпечення прав людини, частиною яких є права споживача та реалізація 

відповідної споживчої політики. Країни Європейського Союзу ефективно впроваджують 

стандарти безпеки та якості товарів і послуг, які нині є показниками загальної якості життя 

людини. Україна зможе досягти бажаного рівня європейських стандартів життя лише за 

умови, що споживачі знатимуть свої права та обов’язки й матимуть бажання та змогу ними 

користуватися. Особливої актуальності на сьогодні набуває захист прав споживачів в сфері 

електронної комерції.  

За даними дослідження компанії CBR, наприкінці 2020 року в Україні 10,6 млн людей 

регулярно купували в інтернеті – це третина населення. Йдеться про постійних клієнтів 

інтернет-магазинів і торгових майданчиків [1]. Розвиток e-commerce у 2021 році в Україні 

вимагає аналізу норм законів «Про захист прав споживачів» та «Про електронну комерцію» 

[2; 3].  

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» [2] у разі реалізації 

продукції, поза торговельними або офісними приміщеннями, споживач має право розірвати 

договір, за умови повідомлення про це продавця (виконавця) протягом чотирнадцяти днів з 

дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними 

та офісними приміщеннями чи прийняття продукції, за умови, що така продукція є річчю, а 

прийняття чи поставка продукції відбувається пізніше часу одержання споживачем 

документа на їх продаж. Продавець, з свого боку, повинен повернути сплачені гроші без 

затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання 

договору. Споживач має право не повертати продукцію до моменту повернення йому, 
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сплаченої ним суми грошей, а також споживач повинен повідомити продавця (виконавця) 

про місце, де продукція може бути повернена. 

У разі розірвання договору, укладеного на відстані чи поза торговельними або 

офісними приміщеннями, обов’язок споживача зберігати у себе товар припиняється по 

закінченні шістдесяти днів після його одержання. Якщо продавець не вживає заходів для 

повернення його собі протягом зазначеного періоду, такий товар переходить у власність 

споживача без виникнення зобов’язання з оплати його вартості. Якщо споживачеві не було 

надано документ (електронний документ), який засвідчує факт здійснення правочину поза 

торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення 

обов’язків для споживача. У разі ненадання документа (електронного документа) або 

підтвердження інформації споживач повідомляє продавця (виконавця) про недійсність 

договору. Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту одержання такого 

повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти та відшкодувати витрати, 

понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції.  

Важливим чинником захисту права споживача є аналіз інформації на сайті, яка 

визначена статтею 13 Закону України «Про захист прав споживачів» [2], зокрема 

найменування та місцезнаходження продавця. У разі їх відсутності варто взагалі відмовитися 

від придбання товару в інтернет-магазині, адже довести та захистити своє право буде майже 

не можливо.  

Сфера цифрової комерції вперше врегульована на рівні спеціального закону 03 

вересня 2015 року. Вказаного числа підписано новий закон про електронну комерцію в 

Україні. Закон доповнювався протягом 2017-2021 років та нині викладений у редакції від 

01.08.2021. Вказаний нормативний акт доповнює закон України «Про захист прав 

споживачів».  

В Україні законодавство у сфері торгівлі через мережу Інтернет інтенсивно 

розвивається. Регулювання здійснюється  загальними  нормативно-правовими  актами у 

сфері захисту прав споживачів, передусім Цивільним Кодексом та Законом України «Про 

захист прав споживачів». Втім простежуємо відсутність чіткого та прозорого механізму 

захисту прав споживачів, наприклад, складність викликає проведення судової експертизи 

при доказуванні недоліків придбаного товару, особливо придбаного на інтернет-сайтах без 

відповідних реквізитів. Спеціальний закон «Про електронну комерцію» [3] врегульовує  

основні питання, пов’язані з торгівлею в мережі Інтернет, але вимагає уточнення та 

конкретизації норми підзаконних актів і передусім щодо встановлення прозорого механізму 

захисту прав споживачів. В числі актуальних питань щодо удосконалення механізму захисту 

прав споживачів, має бути і поширення сфери дії Закону України «Про захист прав 

споживачів» не лише на підприємства торгівлі, послуг та громадського харчування, як це 

передбачено зараз, а і на банківську, страхову, медичну, освітню та інші сфери. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що розв’язання існуючих проблем 

удосконалення захисту прав споживачів в сфері електронної комерції потребує суттєвої 

переорієнтації національної політики захисту прав споживачів, доопрацювання 

законодавства цієї сфери на основі узагальнення накопиченого вітчизняного та світового 

досвіду. Удосконалення законодавства України з питань захисту прав споживачів можливе 

шляхом розробки надійного механізму забезпечення захисту прав споживачів, а також 

шляхом моніторингу рівня споживчої задоволеності та стану захисту прав споживачів, 

використання ефективних процедур розгляду скарг, поширення дії Закону України «Про 

захист прав споживачів» на банківську, страхову, медичну, освітню та інші сфери, 

посиленню прав місцевих органів влади та громадських організацій споживачів і їх 

об’єднань, посилення прав, ролі і впливу органів самоврядування та інших неурядових 
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структур у захисті прав споживачів буде сприяти ефективному забезпеченню захисту прав 

споживачів в Україні. 
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Анотація. Розглянуто шляхи використання полімерних плівок з модифікуючими 

додатками для захисту металевих виробів від корозії. Показано, що дія експлуатаційних 

факторів приводить до зміни властивостей полімерного матеріалу. Встановлено вплив 

модифікуючих додатків на механічні властивості та структуру плівкових матеріалів, що 

використовуються для пакування виробів із металів. Показано особливості зміни механічних 

властивостей залежно від кількості та типу додатків, а також перебіг процесів старіння під 

дією атмосферних факторів. 

Ключові слова: полімерні плівки, механічні характеристики, інгібітори, 

пластифікатори, структура, старіння. 

Abstract. The ways of using polymer films with modifying additives for protection of metal 

products from corrosion are considered. It is shown that the action of operational factors leads to the 

change in the properties of the material. The influence of modifying additives on the mechanical 

properties and structure of film materials used for packaging metal products has been established. 

The peculiarities of the change of mechanical properties depending on the quantity and type of 

additives, as well as the course of aging processes under the influence of atmospheric factors are 

shown. 

Key words: polymer films, mechanical characteristics, inhibitors, plasticizers, structure, 

aging. 

Полімерні плівкові матеріали з модифікуючими антикорозійними додатками 

використовують як пакувальний матеріал для захисту металевих виробів від корозії. 

Матеріал має подвійну дію, оскільки слугує одночасно бар’єром від дії зовнішнього 

середовища та захистом від корозії. Упакування використовують для металевих виробів 

різної конфігурації та розмірів. Упаковані металеві вироби можуть транспортуватися із 

використанням різних видів транспорту та у різні кліматичні зони. Період зберігання 

упакованих у полімерні плівки металевих виробів перед початком експлуатації є різної 

тривалості та може проводитись у різних умовах складування. Це висуває ряд додаткових 

вимог до властивостей полімерних матеріалів та можливостей їх використання як 

пакувальних.  
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Відомо, що протягом усього життєвого циклу на полімерний матеріал, а відповідно на 

упакований металевий виріб, діє ряд факторів зовнішнього та внутрішнього впливу. Така дія 

спостерігається навіть за умови сприятливого поєднання впливу таких факторів. Перебіг 

процесу старіння полімерних плівок приводить до зміни властивостей матеріалу. Відповідно 

покращення характеристик полімерних плівок можливе шляхом введення додатків чи 

створення композитів, які супроводжуються зміною структури, хімічних та фізичних 

властивостей [1].  

Метою роботи було дослідження механічних властивостей полімерних плівок та їх 

змін під дією експлуатаційних факторів.  

Полімерні плівки з модифікуючими додатками виготовляли на промисловому 

рукавно-плівковому агрегаті. Як модифікуючі додатки використовували метанітробензоат 

гексаметилендіаміну Г-2, нітрит дициклогексиламіну НДА, циклогексиламінбензоат – ЦГАБ, 

дициклогексиламінбензоат – ДЦГАБ. Вміст модифікуючих додатків складав до 4,0 ваг. %. 

До складу полімерної матриці також вводили пластифікатори дибутилфталат – ДБФ та 

диоктилфталат – ДОФ.  

Механічні випробування проводились на розривній машині ZT 4, згідно вимог 

стандарту ГОСТ 14236-81. 

Показано, що при введенні незначної кількості інгібіторів корозії металів та 

пластифікаторів спостерігається незначне зниження механічних властивостей полімерних 

плівок. Пониження механічних характеристик поліетиленових плівок при введенні незначної 

кількості модифікаторів є прогнозованим, зважаючи, що введення будь-якої компоненти в 

полімерну матрицю неодмінно приводить до зміни структури, зростання її дефектності, а дії 

по запобіганню зниженню характеристик шляхом додавання окремих технологічних 

компонент і стабілізаторів є недостатніми з огляду їх незначної кількості. Спостерігається 

незначне збільшення кристалічності поліетиленових плівок при вмісті інгібіторів корозії 

понад 1 ваг. %, що приводить до невеликого зростання σрр [2].  

Розглянуто вплив світлопогоди на механічні властивості полімерних плівок. 

Показано, що механічні властивості модифікованих полімерних плівок змінюються 

відповідно дії факторів світлопогоди, що по різному проявляється у метеорологічних умовах 

в осінній та весняно-літній періоди проведення досліджень. Структура поверхні плівок, що 

були піддані дії світлопогоди протягом року, є більш рельєфною, із незначними 

пошкодженнями цілості поверхні. В умовах відкритого складування чи експлуатації 

поліетиленових плівок проявляється активність структуроутворюючих характеристик 

компонент, основними з яких є деякі інгібітори атмосферної корозії. Дефектність викликана 

дією інгібіторів спостерігається вже із п’ятого місяця експлуатації. Такі процеси призводить 

до пониження механічних характеристик плівок [2].  

Вивчення перебігу процесів деструкції у поліетиленових плівках з інгібіторами 

атмосферної корозії, що активно проявляться при зростанні дії зовнішніх факторів впливу, 

виявляє потребу у використанні додаткових складових компонент у полімерній матриці. 

Наявність пластифікаторів призводить до аморфізації полімерної матриці. Це проявляється у 

початковому зниженні міцності на розтягування при розриванні σрр, у перші 10 днів 

досліджень. Винятком були зразки з додатками алюмінію, де пластифікація не привела до 

подібних результатів. Однак, в подальшому пластифікація сприяє стабілізації структури та 

забезпечує стабільність механічних показників при дії підвищеної температури, вологи, їх 

сумарного впливу чи дії світлопогоди. Це виявляється у сповільненні характеру часової 

залежності σрр при дії різних зовнішніх чинників. Негативним проявом пластифікації були 

виділення пластифікатора на поверхню зразків, зафіксовані на початкових етапах 

температурних досліджень, а також при тривалому закритому складуванні. 
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Таким чином, вивчення зміни механічних властивостей полімерних плівкових 

матеріалів свідчить, що незначні концентрації додатків мають суттєвий вплив на структуру 

та протікання процесів старіння при тривалій експлуатації матеріалів. Додавання 

пластифікаторів до складу полімерної композиції приводять до стабілізації механічних 

властивостей при старінні. 
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Анотація. Останнім часом при виробництві борошняних виробів дедалі більше 

затребуваними стають начинки, які мають термостабільні характеристики. А з іншого боку, 

при використанні таких начинок важливим є збереження їх первинного об’єму та 

консистенції, що пов’язано з проблемою зв’язування вологи, що у надлишку утворюється під 

час термічної обробки, та утримання його у зв’язаному стані під час зберігання борошняних 

виробів. Метою досліджень було розробка рецептури фруктово-ягідних начинок із 

використанням дієтичної добавки «Гемовітал», а також дослідження показників безпечності 

начинок збагачених на гемове залізо. Було досліджено показники безпечності начинок 

збагачених гемовим залізом шляхом вивчення їх мікробіологічних показників якості 

протягом трьох місяців зберігання. Встановлено, що всі показники не перевищують норм 

дозволених стандартом. 

Ключові слова: фруктові начинки, дієтичні добавки, показники безпечності, 

термостабільні начинки, гемове залізо.  

Abstract. Recently, in the production of flour products, fillings that have thermostable 

characteristics are becoming increasingly popular. On the other hand, when using such fillings, it is 

important to preserve their original volume and consistency, which is associated with the problem 
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of binding moisture, which is formed in excess during heat treatment, and keeping it in a bound 

state during storage of flour products. The aim of the research was to develop a recipe for fruit and 

berry fillings using the dietary supplement "Hemovital", as well as to study the safety of fillings 

enriched with heme iron. The safety indicators of heme iron-enriched fillings were studied by 

studying their microbiological quality indicators after three months of storage. It is established that 

all indicators do not exceed the norms allowed by the standard. 

Key words: fruit fillings, dietary supplement, safety indicators, thermostable fillings, heme 

iron. 

The fillings made from fruits, berries and vegetables are a popular and long-loved semi-

finished product in the food industry: their refreshing sour taste and relatively high moisture content 

favorably emphasize the quality and expand the range of food products. Recently, in the production 

of flour products, fillings that have thermostable characteristics are becoming more and more in 

demand. On the other hand, when using such fillings, it is important to preserve their original 

volume and consistency, which is associated with the problem of binding moisture, which is formed 

in excess during heat treatment, and keeping it in a bound state during storage of flour products.  

In order to increase the consumer properties, we proposed to include in the composition of 

fruit and berry fillings for flour products, enriching component, namely dietary supplement 

"Hemovital", which has 93% dry matter and is a fine powder that will bind free moisture, as well as 

contains easily digestible heme iron. During the development of the formulation of fruit and berry 

fillings using a dietary supplement, it was necessary to ensure the daily intake of heme iron, as well 

as to provide antioxidant properties while maintaining the susceptible organoleptic characteristics of 

the finished products. The percentage of additives in fruit jam is limited by the effect on 

organoleptic properties. Thus, the addition to the mass of jam 13.5% dietary supplement contributes 

to the appearance of unpleasant odors and tastes, which eliminates the possibility of forming a range 

of fruit and berry fillings for medicinal purposes with a heme iron content of 4 mg / 100 g of 

product. The most acceptable in terms of organoleptic characteristics is the filling with the 

introduction of 9% dietary supplement by weight of jam. The introduction of 11% leads to a slight 

taste and can be recommended for the production of products for therapeutic and prophylactic 

purposes, while the content of fillings in the confectionery can vary up to 25%. 

A study of the ratio of forms of hemoglobin as one of the main indicators of quality, which 

determines their physiological value. The results are shown in the table. 

Table 1 – Forms of hemoglobin in fruit filling with the addition of dietary supplements after 

manufacture 

Sample of fruit filling 

Forms of hemoglobin, % 

Fe2+ Fe3+ 

HbO2 Hb MetHb 

control 0 0 0 

with a dietary 

supplement 

 

0 

 

49 ± 3 

 

50 ± 3 

 

As can be seen from the table, the ratio of divalent and trivalent iron in the fillings is almost 

optimal, which indicates the high physiological value of the product. To give the fillings thermal 

stability, structurants are introduced - highly esterified and low-esterified pectins, active with 

calcium, as well as highly methoxylated pectins of special modifications in the form of powders [1; 

2]. To establish the thermostable properties of the fruit filling enriched with heme iron, a control 

baking (at t 140 ± 3° C) of specially prepared samples of fillings was carried out in accordance with 

the methods proposed by A.Yu. Kolesnov [3]. 
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The traditional fruit filling based on apple jam was taken as a control. It was found that the 

fruit filling with a dietary supplement retains its shape, does not boil and does not leak at the baking 

temperature of the finished product, which indicates the presence of thermostable properties. The 

safety indicators of fillings enriched with heme iron were studied by studying their microbiological 

quality indicators after three months of storage. All indicators do not exceed the norms allowed by 

the standard. 
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Анотація. Сьогодні на ринку України представлено достатньо широкий асортимент 

лікеро-горілчаних виробів. У зв’язку з цим все частіше появляється велика кількість 

фальсифікатів, які пропонуються споживачу. Тому на даний час є актуальним впровадження 

нових інформаційних технологій для захисту алкогольних напоїв від підробок. Виробники 

алкогольних напоїв для захисту своєї продукції використовують поліграфічні, фізико-хімічні 

та голографічні захисні елементи. Крім цього, у боротьбі з контрафактом застосовуються 

скриті або закодовані цифрові відбитки, наночастинки, RFID-мітки та інші 

високотехнологічні методи. 

Ключові слова: лікеро-горілчані вироби, фальсифікація, методи фальсифікації, 

інноваційні технології захисту. 

Abstract. Nowadays a wide range of alcoholic products is presented on the market of 

Ukraine. In this regard, there appears a great number of fake products that are offered to the 

consumer. Therefore it is relevant to introduce new informational technologies to protect alcoholic 

beverages from counterfeiting. Alcoholic beverages manufacturers use polygraphic, 

physicochemical and holographic elements. Apart from that to deal with that there are used secret or 

encoded digital stamps, nanoparticles, RFID-marks and other hi-tech methods. 
Keywords: alcoholic beverages, counterfeiting, counterfeiting methods, innovative 

technologies of protection. 
Захист вітчизняного споживчого ринку від неякісних і фальсифікованих товарів 

сьогодні є одним з основних питань безпеки здоров’я громадянин України. Фальсифікація 

характерна для практично всіх галузей харчової індустрії. Сьогодні фальсифікацію 

зустрічають навіть у тих галузях харчової промисловості, де її ніколи не було.  
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Слово «фальсифікація» походить від латинського falsifico, яке означає «підробка». Це 

дії, що спрямовані на обман споживача шляхом підробки об’єкта купівлі-продажу, тобто 

товару, з корисливою метою, і, звичайно ж, за рахунок погіршення споживчих властивостей. 

Не дивлячись на значне різноманіття, у визначенні поняття фальсифікація є дещо 

загальне: у будь-якому випадку це корисне відхилення від нормативних документів і 

порушення закону. В нашій країні діє Закон України «Про захист прав споживачів», в якому 

написано, що «фальсифікована продукція – це продукція, виготовлена з порушенням 

технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням 

форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару 

іншої особи» [1].  

Алкогольні напої відносяться до найбільш фальсифікованих продуктів харчування. 

Фальсифікація лікеро-горілчаних виробів – це умисна зміна складу і властивостей напоїв у 

процесі їх виробництва і обігу, інформація про які є завідомо неповною або недостовірною. 

Фальсифікація лікеро-горілчаних напоїв обумовлена також насиченням ринку різними 

допоміжними матеріалами, використання яких забезпечує досягнення смаку, забарвлення і 

аромату, які наближені до відповідних показників натуральних оригінальних напоїв. 

Алкогольні напої – це рідкі харчові продукти, що містять не менше 1,5% етилового 

спирту, який утворюється при зброджуванні цукрів, які вилучають із вуглеводомісної 

харчової сировини. Але багато виробників контрафактного алкоголю часто замінюють його 

на метиловий спирт, так як його вартість у 5 разів дешевша і продається він у вільному 

доступі. До того ж, він не відрізняється від етилового – ні кольором, ні запахом, ні смаком. 

Але 30 мл цієї речовини призводить до летального результату, а маленька кількість 

метилового спирту викликає сліпоту, порушення центральної нервової системи, призводить 

до відмови нирок та інших внутрішніх органів. 

Найбільш розповсюджений метод фальсифікації – використання більш дешевих 

замінників рецептурних інгредієнтів оригінальних алкогольних напоїв, що мають понижену 

харчову цінність та подібні за властивостями до них. 

Основними засобами фальсифікації лікеро-горілчаних виробів є використання 

технічного спирту, заміна натуральної сировини синтетичними барвниками, 

ароматизаторами тощо. Деякі замінники відносяться до харчових добавок і не представляють 

потенційної небезпеки для споживачів, якщо не перевищено гранично допустимі норми. 

Всі види фальсифікації пов’язані з обманом споживача, так як під назвою 

оригінального лікеро-горілчаного напою виготовляються напої, які не відповідають вимогам 

нормативних документів. У всіх випадках фальсифікації знижується споживна вартість 

товару. Чим менша різниця в органолептичних властивостях фальсифікованого продукту і 

його еталону (натурального оригінального лікеро-горілчаного напою), чим більша різниця у 

їх вартості, тим, безумовно, вигіднішою (з точки зору фальсифікатора) є ця підробка.  

Класичним методом захисту продукції від підробки є її маркування захисними 

ідентифікаційними знаками, які виготовляють з використанням поліграфічних і 

голографічних технологій. Але найкраще сьогодні використовувати для захисту товару від 

підробок комплекс засобів, які складаються з: 

а) поліграфічних і фізико-хімічних захисних елементів; 

б) голографічного захисного елементу; 

в) інформаційного елементу з персональною інформацією, записану в штрих-коді або 

в RFID-мітці; 

г) просічок, що запобігають повторному використанню ідентифікаційних знаків. 

Етикетки – це один із найбільш ефективних способів захисту алкогольних напоїв від 

підробок. На світовому ринку є досить широкий асортимент інноваційних етикеток, які 

захищають продукцію від фальсифікації. Типографії пропонують голографічні матеріали для 
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етикеток, нанесення персоналізації або магнітної полоси, машиночитаної фарби, scrаtch 

фарби, впровадження штрих-кодів і створення ефекту VOID. 

При створенні інноваційних етикеток для пляшок використовують технології, які 

подібні до створення паперової валюти: мікропрінтинг, мікроперфорація, рельєфне тиснення, 

чорнила і барвники із визначеними характеристиками тощо. 

Найбільш популярним способом виробництва етикеток – флексодрук. З метою 

захисту продукції, можна використовувати додатково і інші види друку, наприклад, цифрове 

УФ-фарбами або шовкографічне. Гаряче тиснення фольгою або блінтові тиснення також 

здатні протидіяти контрафакції, оскільки роблять кустарне виробництво нерентабельним. 

Папір з металізованим покриттям використовується для етикеток на пляшки для 

напоїв класу «люкс» (джин, коньяк, лікер, дорогі сорти горілок). Металічний блиск самого 

матеріалу, особливо в комбінації з фольгуванням і конгревним тисненням, забезпечують 

необхідний ефект престижності. 

Компанією Avery Dennison розроблено ще одну доступну технологію захисту, яка має 

інноваційні елементи інформаційних технологій. При виробництві у матеріал додають 

спеціальні волокна, які хаотично розподіляються по всій його поверхні, тим самим 

створюючи неповторний унікальний рисунок. Із цього матеріалу виготовляють етикетки, і у 

процесі наклеювання виробник зчитує із визначеного вікна даний неповторний рисунок і 

зберігає в базі даних, поряд знаходиться QR-код, при зчитуванні якого споживача 

перенаправляють на сайт виробника, де йому пропонують звірити унікальність рисунку на 

етикетці з базою даних виробника. Оскільки такі унікальні рисунки не можна підробити, то 

оригінальність продукту забезпечується і контролюється виробником на високому рівні. 

До числа найбільш перспективних і швидко розвиваючих захисних технологій 

відноситься радіочастотне маркування продукції, при якій об’єкти маркуються RFID-мітками 

із записаними у них даними про ці об’єкти. Радіочастотна мітка може працювати у декількох 

частотних діапазонах у межах від 125 кГц до 5,8 ГГц і складається із мікрочіпа і антени [2]. 

У Японії створено новий вид етикеток проти контрафакту – на основі мікросхеми. Це 

унікальна етикетка не надрукована на папері або плівці, вона являє собою дуже тонку і 

еластичну мікросхему. Її може розпізнати камера смартфону і тільки при одній умові – 

скачування додатку на офіційному сайті компанії-виробника. Слід відмітити, що після зняття 

з пляшки таку мікросхему не можливо знову закріпити навколо пробки. Технологія захисту 

дуже потужна, що етикетка здатна «розпізнавати» навіть укол голкою (наприклад, від 

шприцу для переливання напою) [3].  

Для широкого асортименту алкогольних напоїв використовують термоусадковий 

ковпачок. Особлива конструкція ковпачку дозволяє чітко відстежити момент відкриття і 

гарантує захист торгової марки. Його часто при виготовленні доповнюють перфорацією. 

Термоусадковий ковпачок, при виготовленні може бути доповнений не перфорацією, а 

інтегрованою відривною стрічкою.  

Розроблено унікальну технологію захисту лікеро-горілчаних виробів від підробок – 

«співаюча пробка». Вона містить мікроелектронний чіп з блоком пам’яті, елемент живлення і 

мініатюрний музикальний синтезатор. Підробка продукції виключена – при відкритті пробки 

модуль повністю руйнується. 

Українським виробником Nemiroff ще у 2007 році розроблено систему захисту від 

підробки «Детектор правди». Червоне кільце на ковпачку появляється при першому 

відкриванні пляшки і вже не зникає. Всередині система ковпачка оснащена клапаном 

унікальної конструкції і спеціальним шариком, які оберігають штоф від можливого 

повторного наповнення і забезпечують рівномірний налив навіть сильно охолодженого 

напою [4]. 
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Досить ефективним засобом захисту якості і підтвердження справжності лікеро-

горілчаної продукції є ковпачок-дозатор. Найбільш розповсюдженим типом такого ковпачку 

є ковпачок «Гуала». Цей тип пробки отримав назву на ім’я італійської компанії Guala 

Closures, фахівці якої свого часу винайшли цей вид пробки. Спочатку «Гуала» 

застосовувався для закупорювання дорогих напоїв, так як його конструкція не дозволяє 

доливати у порожню пляшку дешеві напої. Але поступово «Гуала» став використовуватись у 

масовому виробництві недорогих алкогольних напоїв.  

Експертами із Університету Манчестера вдалось створити простий, портативний, 

точний прилад для виявлення фальсифікованого алкоголю SORS. Принцип його дії 

оснований на раманівській спектроскопії. У ході цього процесу лазерний промінь 

пропускається через досліджувану рідину, після чого аналізуються зміни в частоті 

випромінювання, які проходять завдяки непружному розсіюванню монохроматичного світла 

в молекулах речовини. Так як одні речовини взаємодіють з фотонами сильніше за інші, на 

підставі отриманих даних можна побудувати свого роду «спектральну карту алкогольного 

напою». У результаті експериментальних досліджень прилад SORS зміг виявити метанол у 

всіх дослідних зразках спиртних напоїв, які були розлиті у пляшки, виготовлені із скла 

різних кольорів. Одночасно прилад відмінно впорався з виявленням контрафактної та 

розбавленої продукції [5]. 

Таким чином, фальсифікація продуктів харчування негативно впливає на розвиток 

всього суспільства. Фальсифікація наносить шкоду як покупцям, так й виробникам 

алкогольних напоїв. Одним із сучасних напрямів боротьби з фальсифікацією лікеро-

горілчаних виробів є широке застосування нових інформаційних технологій. 
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Анотація. Тезиси присвячені питанням стосовно експертизи. Фальсифікації та 

ідентифікації натуральної та меленої кави. Розглянуто критерії ідентифікації торгових назв 

кави, класифікація зерен кави, види інформаційної фальсифікації кави. 
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Abstract. Theses are devoted to questions concerning examination. Falsifications and 

identification of natural and ground coffee. Criteria for identification of trade names of coffee, 

classification of coffee beans, types of information falsification of coffee are considered. 

Key words: coffee, falsification, identification, country of origin, commercial name. 

Кава – один з самих популярних напоїв у світі. Маючи прекрасний аромат, вишуканий 

смаком і тонізуючою дією, напій вважається одним із стратегічно важливих сировинних 

продуктів у світовій торгівлі. У світі на сьогодні налічується більше 6,5 мільярдів кавових 

дерев загальною площею біля 60 мільйонів гектарів. Каву вирощують у 65 країнах Океанії, 

Азії, Африки, Латинської Америки та ін. Наразі обсяг виробництва кавових зерен становить 

5,5–6,5 мільйони тон [1]. 

Історія підробки кави почалася практично відразу після появи цього екзотичного 

напою в Європі. Фальсифікації кави здавна велася у двох напрямках: підробка кавових зерен 

та підробка меленої кави.  

Порівняно з фальсифікацією меленої кави, підробка кавових зерен зустрічалася рідше, 

але відрізнялася оригінальністю. Крім традиційного підмішування кави низького сорту до 

кавових бобів вищого сорту Мокко або Арабіка і продаж цих купажів за ціною елітних 

сортів, фальсифікатори застосовували спосіб штучного відтворення кавових бобів. Останні 

виробляли із зерен ячменю, пшениці, маїсу та ін. або навіть із мелених оливкових кісточок та 

глини. Приготовані таким чином «боби» обробляли розчином патокового цукру, 

прожарювали, підфарбовували та підмішували до справжніх кавових зерен. Дещо ширше 

застосовувалася фальсифікація меленої кави. Для її підробки використовували різноманітні 

сурогати, які підмішували до натуральної кави або замінювали повністю. Найчастіше 

використовували сурогати: 

а) коренів і коренеплодів (цикорій, буряк, морква, кульбаба); 

б) рослинної сировини з високим умістом цукру (винні ягоди, плоди ріжкового 

дерева, палений цукор з патоки); 

в) рослин із високим умістом крохмалю (жолуді; злаки: жито, ячмінь, овес, маїс, 

пшениця; солод); 

г) насіння бобових рослин (горох, боби, кавовий астрагал); 

д) рослин із високим умістом жирів (різновиди горіхів). 

Найчастіше із усіх купажів використовували для фальсифікації кави цикорій. 

Технологія обробки останнього включала наступні стадії: корені чистили від землі, різали на 

частини, сушили, обжарювали, частіше з домішками сиропу або олії. Потім цикорій 

подрібнювали і підмішували до натуральної меленої кави. Він користувався великим 

попитом та мав достатньо високу ринкову вартість як компонент для фальсифікації кави. 

Цикорій, в свою чергу, також був предметом підробки – до сухої суміші додавали пісок, 

ріпу, буряковий том та ін.  

Довгий час основним фактором ідентифікації кавової сировини було встановлення 

кількості кофеїну в зернах. Ураховуючи велику кількість фальсифікації кави, методом заміни 

натуральної кавової продукції на різноманітну сировину рослинного походження з 

домішками хімічно чистого кофеїну – згаданий спосіб вважається необ’єктивним.  

На сьогодні для ідентифікації розчинної кави застосовують метод визначення вмісту 

загальних та вільних вуглеводів за допомогою аніонообмінної хроматографії. Даний метод 

дає можливість визначити вміст арабінози, фруктози, галактози, глюкози та ін. Сорт кави 

визначають також за вмістом хлорогенових кислот, уміст яких у каві сорту Робуста складає 

10–12%, а сорту Арабіка – в межах від 5,6% до 7,5%. Для точної сортової ідентифікації кави 

методом рідинної хроматографії визначають уміст алкалоїдів і фенолкарбонових кислот [2]. 
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Ідентифікація торгових назв сортів кави включає інформацію за критеріями: 

а) країна походження; 

б) порт, із якого здійснюється постачання партії; 

в) різновид кавового дерева; 

г) назва господарства, маєтку, володіння або сільськогосподарського кооперативу; 

д) назва місцевості, гори, долини або найближчого міста; 

е) комерційна назва; 

ж) відповідно до національної системи класифікації якості країни-виробника; 

з) комбінація декількох із вищезазначених способів. 

Класифікація зерен кави відбувається за наступними ознаками: 

а) вид кавового дерева (налічується біля 90 типів, але лише арабіка і робуста мають 

зерна, що придатні для приготування напою); 

б) географія походження; 

в) висота вирощування над рівнем моря (SHY-Striktly Hiqh Yrown – зерна, які 

вирощено у високогірній місцевості на висоті від 1500 м над рівнем моря; HY-Hiqh Yrown – 

на висоті від 1000 м; СS-Сеntа Stаndard – на рівнинній місцевості); 

г) твердість (елітними вважаються зерна середньої та високої твердості); 

д) сорт (сорти широкого розповсюдження та ексклюзивні); 

е) тип обробки зерен (вологий і сухий); 

ж) якість підготовки сировини (АР (American preparation) – із кожної партії в 300 г 

видаляють до 23 дефектних кавових бобів; EР (European preparation) – до 8); 

з) тип обжарювання (легкий, середній та сильний); 

и) вид помелу (дрібний, середній та великий); 

к) якість (А – висока, В – середня, С – низька. Допустимо позначення: АА – краща 

кава, АВ – добра кава, ВА – кава середньої якості). 

Інформаційна фальсифікація кави – це обман споживача з допомогою неточної та 

спотвореної інформації про товар. Цей вид фальсифікації здійснюється шляхом спотворення 

інформації про товаро-супровідні документи; маркування; неповну інформацію, що 

наноситься на упаковку. До інформаційної фальсифікації відносяться підробка сертифікату 

якості, митних документів, штрихового коду. Причини розповсюдження фальсифікації 

сертифікатів криються в недосконалому механізмі сертифікації, форми сертифікату, оскільки 

на сучасному етапі розвитку сертифікації практично застосовуються дві її форми: за заявами-

деклараціями, коли можлива підробка результатів досліджень виробником; за правилами 

системи добровільної сертифікації за першою схемою, коли зразки від товарних партій 

відбирає заявник (виробник або продавець), а не третя сторона (орган сертифікації, дослідна 

лабораторія). При проведенні експертизи якості кави навіть починаючий експерт повинен 

визначити коло поставлених задач, а також методів і методики їх вирішення. 
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Анотація. Затребуваність металопластикових вікон на українському ринку 

пояснюється низкою їх переваг порівняно з іншими віконними конструкціями – 

універсальністю, енергоефективністю, можливістю сонцезахисту і звукоізоляції, 

функціональністю, простотою догляду, довговічністю, широкими можливостями 

декорування тощо. Але ці переваги зовсім нівелюються у випадку фальсифікації 

металопластикових вікон недобросовісними виробниками. Метою даного дослідження є 

аналіз можливих способів фальсифікації металопластикових вікон та способів їх виявлення. 

Встановлено, що якісна фальсифікація металопластикових вікон стосується в основному 

порушення встановлених вимог щодо ПВХ-профілю (використання у профілі вставки із 

вторсировини або просто домішування її до пластика; зменшення площі поперечного 

перерізу профілю; зменшення товщини стінок профілю), металевої арматури 

(невстановлення металу взагалі або використання неоцинкованого металу; зменшення 

товщини металу; зменшення площі поперечного перетину металу; прикручування металу 

тільки на кінцях профілю тощо) та склопакетів (використання неполірованого скла; 

відсутність первинної герметизації; використання дешевого герметика; відсутність 

вологопоглинача або наявність дешевшого водопоглинача; тонший шар основного герметика 

тощо). 

Ключові слова: металопластикові вікна, ПВХ-профіль, склопакет, металева арматура, 

фальсифікація. 

Abstract. The demand for metal-plastic windows on the Ukrainian market is explained by a 

number of their advantages compared to other window constructions – versatility, energy 

efficiency, possibility of sun protection and sound insulation, functionality, simplicity of care, 

durability, wide possibilities of decoration, etc. But these advantages are completely offset in the 

case of falsification of plastic windows by unscrupulous manufacturers. The purpose of this study is 

to analyze possible ways to falsify metal-plastic windows and ways to detect them. It is established 

that high-quality falsification of metal-plastic windows mainly concerns violation of the established 

requirements for PVC profile (use of recycled inserts in the profile or simply mixing it with plastic; 

reduction of cross-sectional area of the profile; reduction of profile wall thickness), metal 

reinforcement or use of non-galvanized metal; reduction of metal thickness; reduction of metal 

cross-sectional area; screwing of metal only at the ends of the profile, etc.) and double-glazed 

windows (use of unpolished glass; no primary sealing; use of cheap sealant; no moisture absorber or 

cheaper water absorber; . 

Key words: metal-plastic windows, PVC profile, double-glazed windows, metal fittings, 

falsification. 

Сьогодні металопластикові вікна дуже поширені на ринку і вже практично усюди 

замінили собою дерев’яні. Вони відрізняються підвищеною шумоізоляцією, не пропускають 

холод, пил і воду, дешевші і менш вимогливі в догляді в порівнянні з дерев’яними 

конструкціями. Однак, ці властивості зберігаються за умови придбання якісного продукту та 
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грамотного його встановлення, і зовсім нівелюються у випадку фальсифікації 

металопластикових вікон недобросовісними виробниками. 

Якісна фальсифікація металопластикових вікон спрямована на їх здешевлення і 

стосується в основному порушення встановлених вимог щодо ПВХ-профілю, металевої 

арматури та склопакетів. 

Можливими способами фальсифікації ПВХ-профілю є використання у профілі 

вставки із вторсировини або просто домішування її до пластика; зменшення площі 

поперечного перерізу профілю; зменшення товщини стінок профілю [1]. 

Виявити використання неякісної пластмаси у віконному профілі можна візуальним 

оглядом  його зовнішнього вигляду. Якісний полівінілхлорид – монолітний матеріал, 

абсолютно гладкий, однорідного кольору. Наявність Якщо на ньому плям чи зерен свідчит 

про підробку. Вставки із вторсировини у віконному профілі мають темніший колір на 

лицьових поверхнях. Значно важче виявити домішування вторсировини до всієї маси 

профілю. Найчастіше виробники профілю домішують вторсировину саме у штапики, якими 

закріплюється склопакет, тому вони виглядатимуть темнішими або жовтішими  порівняно з 

основним профілем.  

ПВХ, що застосовується для виробництва профілю, поряд з перевагами, що 

дозволяють використовувати його з цією метою, має низку недоліків – досить високе лінійне 

розширення, низький коефіцієнт пружності, недостатня термостійкість і стійкість до впливу 

ультрафіолетових променів. Перші два недоліки виробники ПВХ-профілів нівелюють 

конструктивними особливостями профілів (спеціальні зазори, армування, правильний 

розрахунок товщини внутрішніх стінок та кількості кріплень, металеві вставки тощо). Для 

підвищення атмосферостійкості ПВХ виробники до його складу вводять  спеціальні 

модифікатори і стабілізатори, що зберігають колір і структуру матеріалу. У якісних вікнах 

такі добавки служать не менше, ніж вся конструкція і, в більшості випадків, є нешкідливими 

для людини. Але якщо ПВХ-профіль виділяє різкий запах, який довго не зникає, це свідчить 

про те, що у ньому замість нешкідливих цинку і кальцію використовувалися свинець, кадмій 

або інші небезпечні хімікати [2].  

Основними параметрами віконних ПВХ-профілів є товщина стінок зовнішнього 

контуру і внутрішніх перегородок. За цими показниками профіль поділяється на два типи – 

«А» і «В» [3].  

Профіль А  має товщину зовнішніх стінок не менше 2,8 мм, внутрішніх – не менше 

2,5 мм і є кращим профілем для житлових будинків. Профіль В виробляється з зовнішніми 

стінками від 2,5 і внутрішніми від 2,0 мм, він придатний для установки в опалювальних і 

неопалюваних приміщення, але менш стійкий до механічних навантажень. Провідні 

компанії, такі як, наприклад, VEKA виробляють ПВХ-профіль з товщиною зовнішньої стінки 

3 мм. Деякі компанії намагаються заощадити і використовують менш якісний пластик, 

виготовляючи більш тонкостінні профілі. Таке вікно буде гнутися, деформуватися в процесі 

експлуатації, а насамкінець може навіть відійти від стіни, утворивши щілину. Візуально 

помітити різницю між якісним і неякісним профілем неспеціалістові складно. Для виявлення 

підміни одного (повнорозмірного) профілю іншим (економічним), необхідно ознайомитися з 

технічною документацією фірми-виробника вікон та штангенциркулем з глибинометром 

виміряти відповідні розміри. 

Сам по собі полівінілхлорид, навіть модифікований хімічними добавками, є не дуже 

міцним матеріалом в механічному та термічному відношенні. Але в поєднанні з металевими 

армувальними вставками його стійкість і опірність механічним впливам значно зростають. 

До металу надійніше кріпити і всю фурнітуру, якої в сучасному вікні чимало. Армуючий 

елемент вікна – П-подібний або квадратний профіль, який вставляється в найбільшу камеру, 

що знаходиться по центру. Товщина листового металу, з якого сформований профіль, 
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знаходиться в межах 1,4 – 2 мм. Робиться він з оцинкованої сталі, алюмінієвих сплавів або 

іншого захищеного від корозії профілю [4] і відрізняється високою стійкістю до корозії. 

Оцинкована сталь закріплює форму вікна, водночас не обтяжуючи всю конструкцію. 

Недобросовісні виробники можуть застосовувати такі способи непомітного заощадження на 

армуючих металевих вставках: установлювати «чорний» не оцинкований метал, який 

починає іржавіти ще до установки; зменшувати товщину металу до 1,2 – 0,6 мм; зменшувати 

площу поперечного перетину металу; не встановлювати метал взагалі, що призводить до 

деформації рами під впливом сонячних променів та низьких температур; економити на 

шурупах, прикручувати метал тільки на кінцях профілю. Усе це є грубим порушенням 

технології. 

Склопакети у металопластикових вікнах повинні відповідати ДСТУ Б EN 1279-1:2013 

[5]. Фальсифікація склопакетів у металопластикових вікнах може бути пов’язаною із 

встановленням їх з неполірованого скла; без первинної герметизації; на дешевому герметику; 

без вологопоглинача або з дешевшим водопоглиначем; з тоншим шаром основного 

герметика. Можлива також підміна заявлених матеріалів на інші – на вигляд такі ж, але 

дешевші: замість енергозберігаючого поставити звичайне скло; замість заповнення аргоном 

заповнити його повітрям; не ставити внутрішнє скло взагалі (у склопакеті нібито із трьох 

шарів скла) [1]. 

Для виявлення фальсифікату насамперед необхідно подивитися на маркування, що 

наноситься на кожен склопакет. Там вказується дата виробництва, логотип виробника і дані 

про комплектуючі. Якщо маркування немає, то склопакет повинен викликати підозри. Також 

на склі не повинно бути відколів, тріщин і будь-яких інших дефектів площин або торців. 

Неполіроване скло можна виявити, коли вікно вже поставлене – якщо подивитися 

через скло на сусідню будівлю під великим кутом, то неполіроване скло спотворить форму 

цієї будівлі – картинка буде «хвилястою». Відсутність вологопоглинача можливо виявити 

тільки взимку – ознакою браку є поява роси усередині склопакета. 

Склопакет повинен мати точні геометричні розміри, як по периметру, так і по 

товщині. Це досягається установкою металевої прокладки між листами. Виготовляються 

рамки з алюмінієвого профілю, рідше – оцинкованої або нержавіючої сталі і пластика. 

Нержавіюча сталь має меншу теплопровідність, ніж алюміній і оцинковка, тому рамки з неї 

кращі і дорожчі. Недобросовісні виробники можуть підміняти нержавіючу сталь в рамках 

дешевшими матеріалами. 

Рамки виробляються декількох стандартних розмірів в діапазоні 6 – 24 мм. 

Найчастіше використовуються вставки 10 – 15 мм. Розміри рамок точно розраховані – якщо 

їх товщина менше 6 мм, то можлива деформація склопакета при падінні тиску всередині 

камери в результаті охолодження, а в камерах, ширших за 24 мм виникають конвективні 

потоки, що значно знижують теплозберігаючі властивості. 

Під час огляду  камери по периметру уздовж дистанційної планки не має бути видно 

рідкого герметика. Наявність патьоків свідчить про фальсифікацію склопакета. Зовнішній 

герметизуючий шар повинен бути рівним і гладким. Якщо є напливи або тріщини, він ліг 

нерівномірно, то пакет неякісний. 

Для перевірки точності геометрії склопакета заміряють його діагоналі. Якщо різниця 

довжин більше 3 мм при боці вікна до 1,3 м або більше 4 мм при боці до 2,3 м, то розміри 

склопакета занадто неточні, щоб відповідати заводським стандартам. Також відхилення по 

товщині пакета не повинно перевищувати 1 мм. 

Якщо скористатися косинцем і заміряти зміщення площин скла, то воно теж не 

повинно бути більше 1 мм при будь-якій товщині пакета.  

Прозорість і наявність води і пари усередині склопакета перевірити можна візуально, 

просто подивившись на світло. 
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Наявність третього скла і енергозберігаючого скла (якщо вони передбачалися) можна 

перевірити, коли взяти свічку, запалити і піднести до скла на відстані приблизно 5 см, 

подивитися на відзеркалення полум’я свічки під кутом 45° – можна виявити, що таких 

відзеркалень багато. Кількість цих відзеркалень в два рази більша, ніж кількість скла в 

пакеті, а якщо стоїть теплозберігаюче скло, то одне з відзеркалень (зазвичай друге, якщо 

рахувати від свічки) повинне мати не червоний, а фіолетовий відтінок [1].  

Загалом сучасне склопластикове вікно – складна інженерна конструкція, в якій досить 

складно розібратися. Для того, щоб перевірити показники їх якості, потрібні спеціальні 

фахові знання, устаткування. Стосовно інформації про товщину шибок і відстань між ними, 

товщину профілю, кількість камер, наявність і вид металу всередині профілю тощо 

споживачам доводиться повністю покладатися на виробника. Саме тому, на нашу думку, слід 

надавати перевагу відомій  торговій марці, а не сумнівним фірмам. Провідні виробники вже 

завоювали на ринку репутацію. Крім того, купити дороге обладнання багатьом невеликим 

компаніям і цехам не по кишені, тому й продукція їх є дещо гіршою. 
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Exporting fresh fruit and vegetables to Europe requires you to keep high standards of food 

safety and quality. All fruit need to comply with the General Marketing Standards in Regulation 

(EU) 543/2011.The minimum quality requirements state that fruit must by [1–3]: clean, practically 

free of any visible foreign matter; practically free from pests; practically free from damage caused 
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by pests affecting the flesh; free of abnormal external moisture; free of any foreign smell and/or 

taste. 

The condition of the products must of a level that enables them to withstand transport.  fruit 

must display satisfactory ripeness and must not be overripe and state of maturity of the products 

must of a level that enables them to continue their ripening process and to reach a satisfactory 

degree of ripeness [1-3]. 

Limited use of pesticides. To avoid health and environmental risks, the EU has set 

maximum residue levels (MRLs) for pesticides in and on food products. Products containing more 

pesticides than allowed will be withdrawn from the European market. 

Contaminants. Contaminants are substances which have not been intentionally added to food 

but which may be present as a result of the various stages of its production, packaging, transport or 

holding. Similar to the MRLs for pesticides, the EU has set limits for several contaminants. For 

fresh fruit main concerns will be the contamination of lead and cadmium (table 1) [4, 5]. 

Table 1 – The current limits for lead and cadmium in fresh fruit 

Product Maximum permitted 

Maximum level of lead: 

Fruit, excluding cranberries, currants, elderberries and 

strawberry tree fruit 

0.10 mg/kg wet weight 

Cranberries, currants, elderberries and strawberry tree 

fruit 

0.20 mg/kg wet weight 

Maximum level of cadmium: 

All fruit 0.050 mg/kg wet weight 

 

Microbiological criteria for pre-cut fruit. When supplying pre-cut fruit and vegetables, it 

must be taken into account microbiological hazards such as Salmonella and E. coli. Salmonella 

must be absent throughout the shelf life of a freshly cut product. E.coli should be practically absent 

during the manufacturing process [1]. European Regulation (EC) No 2073/2005 provide 

information about testing methods, sampling plans and measuring limits. It should be followed the 

excellent hygiene practices in production process to avoid microbiological contamination. 

Producers should work with hygiene standards and risk assessment by developing an HACCP plan 

[6, 7].  

Plant health and phytosanitary regulations. Fruit and vegetables exported to the European 

Union must comply with European legislation on plant health. Most fresh fruits are subject to health 

inspections, and require phytosanitary certificates prior to shipping. This citrus fruit, stone fruit, 

berry fruit, apples, pears, mangoes and avocados, among many other things. Fresh fruits that do not 

require a phytosanitary certificate are pineapple, banana, coconut, durian and dates [1, 8]. 

Since 1 September 2019, the new European Directive (EU) 2019/523 has sharpened the 

phytosanitary requirements, for example a specific import ban is in force for fruits of the 

Momordica L. genus (bitter melon) originating from third countries or areas of third countries [9]. 

Marketing standards. European legislation sets general and specific marketing standards for 

the minimum quality of fresh fruit and vegetables. A marketing standard determines the 

characteristics of “Extra Class”, Class I and Class II products, the minimum maturity, the different 

size codes, and the allowed tolerances in quality and size [1].  

The preferred sizes sometimes vary between the different European markets, but the quality 

is generally “Extra Class” or Class I. You might find a market for Class II products in some Eastern 

European countries, the processing industry or less formal segments. 
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There are specific marketing standards for the fresh fruit. For example, for bananas, which 

are number one among imported fruits, there are quality standards for bananas set by (table 2): 

а) Commission Implementing Regulation (EU) №1333 / 2011 of 19 December 2011 (table 

2) [10]; 

б) CODEX STAN 205-1997 (Codex Standard For Bananas) [11]. 

Table 2 – Marketing standards for bananas 

Criteria Requirements 

CLASSIFICATION (in 

more detail see in the text 

below the table) 

"Extra" Class – Superior quality; Class I – Good quality; Class II – 

Perfectly sound flesh 

MINIMUM REQUIREMENTS: Green and unripened, intact, firm, sound, clean, practically free 

from pests and their damages, with the stalk intact (without bending, fungal damage or 

desiccation), with pistils removed, free from malformation or abnormal curvature of the fingers, 

practically free from bruises and from damage due to low temperatures, free of abnormal external 

moisture, free of any foreign smell and/or taste. 

Hands and clusters must include a sufficient portion of crown (normal colour, sound and free 

from pests), cleanly cut, not bevelled or torn, with not stalk fragments. 

The physical development and ripeness must be such as to enable the bananas to withstand 

transport and handling, and to arrive in satisfactory condition at destination in order to attain an 

appropriate degree of maturity after ripening. 

SIZING Sizing Measurement Minimum 

permitted* 

By length 

(cm) 

 

Measured along the convex face, from the 

blossom end to the point where the 

peduncle joins the crown. Two types of 

measurements can be distinguished. 

14 cm 

 

By grade 

(mm) 

 

The thickness of a transverse section of the 

fruit between the lateral faces and the 

middle, perpendicularly to the longitudinal 

axis. 

27 mm 

Measurement reference fruit is:  

a) the median finger on the outer row of the finger, 

b) the finger next to the cut sectioning the hand, on the outer row of the cluster. 

Size tolerance: 10% by number of bananas out of specifications, up to a limit of 

1cm for the minimum length of 14 cm. 

PACKAGING 

 

Uniformity: in origin, variety and/or commercial type, and quality. The visible 

part must be representative of  the entire contents. 

Packaging: The produce must be packed in such a way to assure its protection. 

Materials must be new, clean and of a proper quality. Non-toxic ink or glue.  
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Criteria Requirements 

P
R
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Presentation: 

a) in hands or clusters (parts of hands) of at least 4 fingers. They may also be 

presented as single finger;  

b) 2 missing fingers maximum in a cluster are allowed, provided the stalk is not 

torn but cleanly cut (no damage to neighbouring fingers); 

c) not more than 1 cluster of 3 fingers with the same characteristics as the other 

fruit in the package may be present per row; 

d) in the producing regions, bananas may be marketed by the stem. 

MARKING Identification: name and address or officially issued or recognized conventional 

mark of packer and/or dispatcher. 

Nature of the produce: 

a) name of the produce ’Bananas’, if 

not visible from the outside; 

b) name of variety and/or commercial 

type 

Origin: Country (comp), and in the 

case EU production area (comp) and 

regional local name (opt) 

Commercial specifications:  

Class; Net weight; Size (expressed as 

min. length and optionally as max. 

length) 

Official control mark: 

(opt) 

 

In accordance with these documents bananas are divided into three product classes [10; 11]: 

a) "Extra" – bananas of the highest quality with typical features of the variety; without 

defects, excluding minor superficial damage to the skin with a total area of not more than 1 cm2, 

which does not affect the overall appearance, quality, consistency of the pulp in the package; 

b) Class I – bananas of good quality with typical characteristics of the variety; minor defects 

of shape and skin with a total area of not more than 2 cm2 are allowed, which do not affect the 

appearance, quality of the brush in the package and do not affect the flesh of the fruit; 

c) Class II – bananas, which cannot be attributed to higher classes, but which meet the 

minimum quality requirements; minor defects of shape and skin with a total area of not more than 4 

cm2 are allowed, which do not affect the flesh of the fruit. 

Bananas of all classes must be: green; undamaged; solid; healthy: fruits affected by rot or 

other defects that make them inedible are not allowed; clean: without visible impurities; without the 

presence of pests; without damage from pests; without fungal diseases; without flower 

inflorescences, not ugly and without abnormal distortions; without dents; without spots caused by 

hypothermia; without excessive moisture; without foreign smell and taste. 

The Regulation also requires [10]: 

a) the length of the fruit (expressed in centimeters and measured along the convex face, from 

the end of the flower to the point where the stalk joins the crown), 

b) the thickness of the cross section of the fruit (measured in millimeters between the side 

faces and the middle, perpendicular to the longitudinal axis). 

The minimum allowable length is 14 cm, and the minimum cross-sectional thickness is 27 

mm. As an exception to the third point, bananas produced in Madeira, the Azores, the Algarve, 
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Crete, Laconia and Cyprus with a length of less than 14 cm may be sold in the Union, but must be 

classified in Class II. 

Labelling and packaging. Food placed on the EU market must meet the legislation on food 

labeling. Trade packages and cartons of fresh fruits must mention the following particulars: name 

and address of the packer or dispatcher; name and variety of the produce; country of origin; class 

and size (referring to the marketing standards); official control mark to replace name and address of 

the packer; post-harvest treatment [1]. 

When fruits are processed or directly packed for consumption, it must be include appropriate 

labeling for consumers [1]: common name of the product; full name of the country of origin;  name 

and address of the producer, packer, importer, brand owner or seller (retailer) in the EU who places 

the product on the market, and the wording “packed for”, if applicable; net content in weight; 

minimum durability – a best-before date (on all processed fruit, such as freshly cut); producer 

identification or lot number; packed in protective atmosphere, if applicable; additional information 

about quality class, size, variety or commercial type and post-harvest treatment. 

The EU requires that the text on the label must be written in one of the official languages of 

an EU Member State and be understandable for the consumer. 

So complying with the food safety requirements, quality standards and certifications is a 

precondition to market fresh products in Europe. All fruit need to comply with the General 

Marketing Standards in Regulation (EU) 543/2011, which include requirements for physical 

characteristics (the presence of defects, size, appearance, etc.), contaminants, microbiological 

criteria, labeling and packaging. 

References 

1. What requirements should fresh fruit or vegetables comply with to be allowed on the 

European market? URL: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/buyer-

requirements 

2. Entering the European market for exotic tropical fruit. URL: https://www.cbi.eu/market-

information/fresh-fruit-vegetables/exotic-tropical-fruit-0/market-entry 

3. Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 of 7 June 2011. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/543/oj 

4. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum 

levels for certain contaminants in foodstuffs. URL: https://eur-

lex.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2018-03-19 

5. Food contaminants. URL: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ 

cs_contaminants_factsheet_en.pdf 

6. Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological 

criteria for foodstuffs. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/2073/2019-02-28 

7. Developing a HACCP plan. URL: http://www.fao.org/3/y1390e/ 

y1390e0a.htm#TopOfPage 

8. Changes in European phytosanitary regulations for fresh fruit and vegetables. URL: 

https://www.cbi.eu/news/changes-european-phytosanitary-regulations-fresh-fruit-and-vegetables 

9. Commission Implementing Directive (EU) 2019/523 of 21 March 2019. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L0523 

10. Commission Implementing Regulation (EU) № 1333/2011 of 19 December 2011. – 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX:32011R1333 

11. Codex Standard For Bananas (CODEX STAN 205-1997). URL: 

https://www.freshquality.eu/cms-upload/files/Marketing_standards/CXS_205e.pdf 

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/buyer-requirements
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/buyer-requirements
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/exotic-tropical-fruit-0/market-entry
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/exotic-tropical-fruit-0/market-entry
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/543/oj
https://www.cbi.eu/news/changes-european-phytosanitary-regulations-fresh-fruit-and-vegetables
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L0523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L0523


Якість, безпечність та проблеми виявлення фальсифікації товарів та послуг 

 

 173 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВИМОГ ДО СПИРТУ ЕТИЛОВОГО 

 

Н. В. Омельченко 

професор кафедри товарознавства, торговельного  

підприємництва та експертизи товарів,  

голова, головний експерт, к.т.н., професор 

А. С. Браїлко 

доцент кафедри товарознавства, торговельного  

підприємництва та експертизи товарів,  

перший заступник голови, головний експерт, к.т.н., доцент 

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ, 

Громадська організація «Науково-дослідний центр  

«Незалежна експертиза», Україна, м. Полтава 

Х. М. Турсунов 

головний інспектор відділу організації митного контролю,  

капітан митної служби 

Регіональне митне управління по м. Душанбе,  

старший викладач кафедри митної справи  

Таджицький державний університет комерції,  

Республіка Таджикистан, м. Душанбе  

В. І. Бабенко  

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ 

 

Анотація. Враховуючи, що більш як 150 різних виробництв використовують спирт 

етиловий ректифікований як основну сировину або як допоміжний матеріал, це обумовлює 

необхідність визначення вимог щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і 

роздрібної торгівлі спиртом етиловим. У публікації представлено: аналіз стану, проблем та 

перспектив розвитку спиртової галузі в Україні; сфери застосування спирту етилового; 

систематизацію нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до спирту етилового. 

Означені дані можуть бути використані під час ідентифікації та досліджень спирту 

етилового, в тому числі під час проведення товарознавчих експертиз. 

Ключові слова: спирт етиловий, безпечність, якість, вимоги, нормативно-правовий 

акт. 

Abstract. Considering that more than 150 different industries use rectified ethyl alcohol as 

the main raw material or as an auxiliary material, this necessitates the definition of requirements for 

the regulation of production, export, import, wholesale and retail trade in ethyl alcohol. The 

publication presents: analysis of the state, problems and prospects for the development of the 

alcohol industry in Ukraine; the scope of ethyl alcohol; systematization of normative legal acts 

establishing requirements for ethyl alcohol. The specified data can be used for identification and 

research of ethyl alcohol, including when conducting commodity examinations. 

Key words: ethyl alcohol, safety, quality, regulations, regulatory legal act. 

Спиртова галузь відіграє значну роль у забезпеченні галузей національної економіки 

сировиною, стабільних надходжень коштів до державного бюджету. Більш як 150 різних 

виробництв використовують спирт етиловий ректифікований як основну сировину або як 

допоміжний матеріал, зокрема для медичних цілей, виготовлення лікеро-горілчаної, 

виноробної, кондитерської, парфумерно-косметичної продукції, продукції технічного і 
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хімічного призначення. Крім того, підприємства спиртової галузі є також виробниками 

біоетанолу та добавок на основі біоетанолу, дріжджів хлібопекарських пресованих, двоокису 

вуглецю рідкого. Спиртова галузь має достатню сировинну базу для виробництва спирту. На 

спирт переробляють будь-яке зерно, у тому числі непридатне для харчових і кормових цілей, 

а також відходи цукрової галузі – мелясу, обсяг якої за останні роки зменшився у зв’язку із 

скороченням виробництва цукру. Позитивним для експортного потенціалу спиртової галузі є 

також географічне розміщення України, що створює сприятливі умови для поставок спирту 

українського виробництва до країн - членів Європейського Союзу та країн СНД. 

Незважаючи на сприятливі умови для розвитку, вітчизняна спиртова галузь перебуває у стані 

стагнації. 

Основні системні проблеми спиртової галузі, фактори що їх зумовлюють, план заходів 

з виконання Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки 

окреслені у Постанові Кабінету Міністрів України № 699 [1].  

З метою усунення кризових явищ у спиртовій галузі Верховною Радою України 

прийнято Закон України від 3 грудня 2019 р. № 318-IX «Про внесення змін до Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації 

діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового», яким передбачається скасування 

державної монополії на виробництво спирту, що сприятиме приватизації підприємств 

спиртової галузі та детінізації ринку спирту і лікеро-горілчаної продукції.  

Указами Президента України від 20 грудня 2019 р. № 925 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2019 року «Про удосконалення 

державної політики розвитку спиртової галузі України» та від 20 грудня 2019 р. № 926 «Про 

міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики 

розвитку спиртової галузі України» визначені завдання щодо підготовки і подання в 

установленому порядку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицій 

щодо удосконалення державної політики та врегулювання проблемних питань розвитку 

спиртової галузі, зокрема виробництва, обігу спирту етилового (в тому числі як лікарського 

засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого 

плодового, зернового дистиляту, біоетанолу та алкогольних напоїв, а також удосконалення 

актів законодавства. 

Окрім вищезазначеного, вимоги до спирту етилового встановлені у наступних 

нормативно-правових актах [2 – 6], а саме: 

а) основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, 

імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим 

дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим 

ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, 

біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що 

використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та 

захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та 

обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначені у 

Законі України № 481/95-ВР [2]; 

б) порядок ведення єдиного державного реєстру місць зберігання затверджений 

Наказом Державної податкової адміністрації України № 251 [3]; 

в) вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також 

перелік таких наборів даних визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 407 [4]; 
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г) вимоги, яким мають відповідати місця зберігання спирту затверджені Наказом 

Державної податкової адміністрації України № 251 [5] та Наказом Міністерства аграрної 

політики України № 264 [6]. 

Відповідно до статті 4 Закону України № 481/95-BP [2] річна плата за ліцензії, 

зокрема, на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, 

спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого 

плодового встановлена в розмірі 780 гривень. Ліцензії видаються терміном на п’ять років, а 

плата за них справляється щорічно. Плата за ліцензії справляється до початку виробництва 

зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, і зараховується до місцевих бюджетів. 

За неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними 

відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту 

застосовуються фінансові санкції у розмірі 17000 грн (згідно абзацу 18 частини 2 статті 17 

Закону України № 481/95-BP) [2; 7]. 

Відповідно до пункту 215.1 статті 215 Податкового Кодексу України до підакцизних 

товарів належить зокрема спирт етиловий та інші спиртові дистиляти. У разі необхідності 

вирішення питання про віднесення того чи іншого товару до категорії підакцизних предметів 

виникає потреба у проведенні товарознавчої експертизи [8]. 

Неврегульованість ряду питань, пов’язаних із обліком спирту етилового, зокрема 

щодо використання засобів обліку, призвело до унеможливлення їх виробництва в Україні та 

заміщення аналогічною імпортною продукцією. Під час передбаченої Податковим Кодексом 

України (далі по тексту – Кодексом) перевірки повноти декларування та сплати акцизного 

податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого 

та реалізованого на митній території України спирту етилового, яка здійснюється шляхом 

порівняння показників із системи електронного адміністрування реалізації спирту етилового 

та показників Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого 

спирту етилового, фіксуються відхилення. Такі відхилення прирівнюються до порушень 

оподаткування, що призводить до штрафних санкцій. Крім цього, неврегульованість питання 

обліку готової продукції, яка виробляється із спирту етилового, зокрема продукції хімічного 

і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції та оцту з харчової сировини 

призвело до зупинки їх виробництва вітчизняними підприємствами та заміщення такої 

продукції імпортною. 

Відповідно до положень Кодексу готова продукція, яка виробляється із спирту 

етилового, але не містить в складі спирту, має обліковуватися витратомірами-лічильниками 

обсягу виробленої продукції, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-

лічильників обсягу виробленого спирту етилового. Отже, це мають бути лічильники, які 

вимірюють тільки рідини. У зв’язку із цим постановою Кабінету Міністрів України № 722 [9] 

затверджено перелік продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої 

використовується спирт етиловий денатурований, яка має виключно рідку форму, що значно 

звузило сферу застосування спирту. 

Саме через неможливість реалізації на практиці встановлених законодавством норм у 

здійсненні обліку спирту етилового денатурованого та виробленої з нього продукції виникла 

необхідність введення тимчасових законодавчих норм прийняттям Верховною Радою 

України Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», щоб 

забезпечити потребу країни в дезінфекційних засобах шляхом налагодження виробництва 

необхідної сировини на основі спирту етилового денатурованого на заводах спиртової галузі.  

Варто зазначити, в країнах Євросоюзу, як і в інших країнах з розвиненою економікою, 

біля 80 % спирту етилового використовується саме для технічних потреб. Основними 
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споживачами спирту етилового в Україні на внутрішньому ринку досі залишаються 

виробники алкогольної продукції, яким відвантажується біля 90 % виробленого спирту. 

Зменшення попиту на спирт етиловий з боку виробників алкогольної продукції протягом 

останніх років призвело до скорочення обсягів виробництва спирту етилового більш ніж на 

60 %. 

Основною метою прийняття Закону є створення сприятливих умов для виробництва 

спирту етилового денатурованого, біоетанолу, продукції хімічного і технічного призначення, 

у тому числі дезінфікуючих засобів, парфумерно-косметичної продукції, у виробництві яких 

використовують спирт етиловий денатурований, а також оцту з харчової сировини, який 

виробляється зі спирту етилового неденатурованого, шляхом удосконалення положень 

законодавства щодо обліку біоетанолу, спирту етилового денатурованого та продукції, яка 

виробляється із спирту, засобами вимірювальної техніки, які за технічними 

характеристиками спроможні забезпечити вимірювання їх обсягу з мінімальними похибками. 

При цьому залишається незмінним порядок звітування та контроль щодо виробленого та 

відвантаженого спирту та виробленої із спирту продукції [10]. 

Підводячи підсумок аналітичного огляду нормативно-правових актів, що 

встановлюють вимоги до виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі  

спирту етилового слід відзначити основні системні проблеми спиртової галузі на сьогодні, а 

саме:  

а) дисбаланс між виробничими потужностями підприємств спиртової галузі та 

попитом на спирт (у 2019 році – 60 млн./7,5 млн. декалітрів); 

б) скорочення виробництва та реалізації спирту етилового протягом 2010–2019 років 

більше ніж у 3 рази; 

в) нерозвинений ринок спирту етилового денатурованого, що використовується для 

технічних і хімічних виробництв, та біоетанолу; 

г) незначний експорт спирту етилового (500-200 тис. декалітрів на рік); 

д) зростання «тіньового» ринку спирту, частка якого, за експертною оцінкою, 

становить більше 50 відсотків, що призвело до значних втрат надходжень податків до 

бюджетів усіх рівнів; 

е) незавершеність реорганізації підприємств спиртової галузі; 

ж) зношеність основних фондів усіх підприємств спиртової галузі в середньому на 70 

% відсотків, високий рівень енергоємності та низький рівень виробничої продуктивності; 

з) низький рівень привабливості підприємств спиртової галузі для приватного 

інвестування; 

и) неефективне державне управління державними підприємствами спиртової галузі та 

недостатній контроль за виробництвом та обігом спирту етилового. 

Зазначені проблеми переважно зумовлені: 

а) втратою традиційних ринків збуту спирту етилового до країн СНД; 

б) скороченням виробництва та реалізації спирту етилового на внутрішньому ринку за 

рахунок зменшення попиту на спирт горілчаних компаній, яким реалізується більше 80 % 

відсотків загального обсягу реалізації спирту (з 20 млн. до 7 млн. декалітрів); 

в) відсутністю до 2018 р. на законодавчому рівні сприятливих умов для розвитку 

ринку спирту етилового денатурованого, який використовується для технічних і хімічних 

виробництв, та біоетанолу; 

г) високим рівнем фізичного і морального зносу основних виробничих фондів; 

д) низьким рівнем продуктивності праці, значною енергомісткістю виробництв, 

відставанням у технологічному розвитку від виробництв спирту провідних держав світу; 

е) низьким рівнем конкурентоспроможності спирту етилового за ціновою ознакою на 

внутрішньому і зовнішньому ринку, що пов’язано з технічно та морально застарілим 
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обладнанням спиртових виробництв, низькою їх завантаженістю і високою собівартістю 

виробництва спирту; 

ж) незначним експортом спирту етилового через його високу вартість (у країнах - 

членах Європейського Союзу ціна на спирт майже у 1,5 раза нижча); 

з) заміщенням легально вироблених спирту етилового та алкогольних напоїв 

контрафактною продукцією, що пов’язано з відсутністю ефективного контролю за його 

виробництвом та обігом; 

и) концентрацією потужностей з виробництва спирту в одного підприємства – 

Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», що 

призвело до неефективного використання державного майна; 

к) монополією на продаж спирту, що обмежило підприємства спиртової галузі у 

провадженні господарської діяльності та призвело до негативних фінансових результатів; 

л) низьким рівнем інвестиційної привабливості підприємств спиртової галузі у зв’язку 

з їх належністю до державного сектора економіки (відповідно до Закону України «Про 

перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» державні 

підприємства спиртової галузі включені до переліку об’єктів права державної власності, що 

не підлягають приватизації); 

м) неефективністю діючої системи управління підприємствами спиртової галузі; 

н) незавершеністю реформування спиртової галузі; 

о) недосконалістю та суперечливістю норм законодавства у сфері виробництва та 

обігу спирту етилового, біоетанолу та дистилятів спиртних [1].  
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В умовах динамічного розвитку вітчизняного товарного ринку, нормативно-правової 

бази, що регулює відносини в сфері внурішньої та зовнішньої торгівлі посилюється роль 

контролю якості і товарної експертизи, з’являється необхідність оновлення її організаційних 

та науково-методичних основ. В цих умовах товари, що реалізуються на внутрішньому 

ринку, не завжди у повній мірі відповідають вимогам не тільки міжнародних, а й 

національних стандартів, виникає необхідність об’єктивного оцінювання споживних 

властивостей та якості товарів, їх відповідності нормативним документам. 

Значну роль у вирішенні цього завдання покликані відіграти «контроль» та 

«експертиза» товарів, які повинні стати складовою частиною державної політики 

формування вітчизняного ринку тари і упаковки [1]. Сьогодні без тари і упаковки не може 

обійтися жодна галузь промисловості. Тара і упаковка допомагають зберегти товар при 

транспортуванні, знижують втрати товаровиробника і допомагають збільшити прибуток. 

Якщо тара зручна, вона також дозволить скоротити транспортні і складські витрати на 

перевезення себе ж – із магазину назад до місця відвантаження товару, або витрати на 

утилізацію і переробку.  

Актуальність дослідження, полягає в забезпеченні відповідного рівня якості 

упакування з гофрокартону за допомогою впровадження сучасних гармонізованих вимог та 

методів оцінки у сферу контролю на ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» 

(ПАТ «ЖЦПК»). Місткість українського ринку гофрокартону, починаючи з 2000 р., постійно 

росте. Основними споживачами даної продукції є харчова промисловість. Її частка становить 

75%, а 25% припадає на фармацевтичну, парфюмерно-косметичну промисловість, 

виробників побутової хімії та техніки. Слід зазначити, що останніми роками на вітчизняному 

ринку значно зріс попит на гофротару і це дозволяє підприємствам, які виробляють дану 

продукцію, мати гарантовані об’єми замовлень на виготовлення відповідної продукції. Це 

відноситься до групи середніх підприємств, які узяли курс на збільшення рівня якості 

виробленої продукції і розширення асортименту. До цієї категорії відноситься і підприємство 

ПАТ «ЖЦПК». 

За всі роки свого існування Жидачівський комбінат був лідером целюлозно-паперової 

галузі, зробив значний внесок у розвиток економіки держави. Поряд з виконанням 

виробничих завдань комбінат був кузнею висококваліфікованих кадрів і спеціалістів для 

інших підприємств галузі. Завдяки наявним технологічним процесам та унікальному 

обладнанню, комбінат був не лише передовою виробничою базою, а й навчальною базою для 

студентів та центром дослідження і впровадження нових технологій для науково-дослідних 

інститутів, що сприяло розвитку всієї целюлозно-паперової галузі в Україні. Виробничі 

потужності ПАТ «ЖЦПК» розраховані на повний цикл виробництва, починаючи від 

приймання та переробки технологічної сировини (макулатури) до випуску готової 

гофропродукції: гофротари, упаковки для яєць. Гофрокартонне виробництво з виготовлення 

гофрованого картону та упаковки з гофрованого картону загальною потужністю 120 млн. 

м2 на рік. Обладнання гофрокартонного виробництва дозволяє задовольняти будь-які 

потреби споживачів, а саме: виготовляти чотирьох клапанні ящики різних розмірів та лотки 

складної конфігурації; наносити друк від одного до трьох кольорів; упаковувати готову 

продукцію найбільш економічно вигідним типом упаковки. 

Одним із позитивних показників діяльності будь-якого підприємства є стабільність 

виробництва і постійне покращення основних результатів роботи. В той же час, ринкові 

відносини диктують потребу в компактності і високотехнологічності виробництва, 

вимагають гнучкості у виконанні конкретних замовлень. Для того, щоб відповідати цим 

новим вимогам, вищим керівництвом комбінату проведено глибокий аналіз виробничо-

господарської діяльності всіх структурних підрозділів підприємства, мета якого полягала у 

виявленні і мобілізації резервів виробництва і покращення на цій основі економічних 
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показників діяльності. В результаті проведеного аналізу було виявлено сильні і слабі сторони 

внутрішнього середовища комбінату, намічені заходи вдосконалення та стратегічні напрямки 

розвитку комбінату. 

Шлях до якості та досконалості включає не лише піклування про основне 

виробництво, а також про інфраструктуру комбінату, вирішує питання енергозбереження, 

екологічної безпеки регіону та покращення умов праці персоналу комбінату. Основне в цій 

роботі - втілити в життя стратегію якості як спосіб підвищення продуктивності, зменшення 

затрат, збільшення прибутків, покращення життєвого рівня працівників. Стратегічний 

напрямок господарсько-фінансової діяльності комбінату – виведення на ринок високоякісної, 

конкурентоспроможної продукції, забезпечення високої ефективності виробничої діяльності, 

максимальне завантаження наявних виробничих потужностей підприємства, оновлення 

технічної бази виробничого обладнання, розроблення та впровадження нових технологій і 

нових видів продукції, які б відповідали сучасним вимогам споживачів. Очікування у 

майбутньому – це результати діяльності команди менеджерів, які забезпечать стабільну 

роботу підприємства, щорічні інвестиції в розвиток технічної бази та інфраструктури, 

збережені робочі місця та постійний ріст заробітної плати. 

Екосвідомість професіоналів Жидачівського комбінату знаходить своє відображення в 

нових виробах. Пакувальні матеріали, паперово-картонні вироби, споживча упаковка і 

транспортна тара повністю відповідають сучасним вимогам ринку по екологічній упаковці. 

На Жидачівському комбінаті здійснюється комплексний контроль якості в продовженні 

всього технологічного процесу виробництва: від приймання сировини до випуску готової 

продукції.  

Експертизу гофрокартону проводять органолептичним методом і за допомогою таких 

методів контролю, як порівняння із зразками-еталонами, проведення лабораторних 

досліджень – хімічних, фізичних чи механічних. 

Під час експертизи гофрокартону особливу увагу звертають на зовнішній вигляд. Усі 

види картону повинні відповідати вимогам стандарту. На картоні не повинно бути смуг, 

складок, зморшок, брудних плям, сторонніх домішок, не допускається розшаровування (у 

картоні) та інші дефекти. Загальними показниками для картону під час його експертизи є: 

опір надлому, вміст клеїльних речовин у ваговому (відсотковому) співвідношенні, вбираюча 

здатність поверхневого пофарбованого шару, намочуваність, відсутність сторонніх 

включень, що відрізняються за кольором, непофарбованих пучків волокон та ознак 

розшарування картону в палітурках і деякі інші показники [2]. Отже, пакувальні матеріали з 

гофрокартону повинні відповіди  вимогам і нормам НД за органолептичними, фізико-

хімічними, мікробіологічними показниками та вимогам безпеки. 

05 листопада 2018 року за результатами сертифікаційного аудиту було зареєстровано 

міжнародний сертифікат відповідності ланцюга постачання товариства за номером FC-COC-

804900 з терміном дії з 05.11.2018 р. по 04.11.2023 р. Даний сертифікат підтверджує, що ПАТ 

«ЖЦПК» забезпечує управлінські і виробничі вимоги до ланцюга постачання у межах 

підприємства, а також, сертифікація за системою FSC® (FSC-C144407) означає, що 

підприємство робить свій вагомий внесок у підтримку управління як місцевими, так і 

світовими лісами та відповідального використання лісових деревних ресурсів. 

Погоджуючись з принципами FSC, керівництвом підприємства підписана відповідна 

«Декларація прихильності». Головною метою діяльності підприємства є виробництво 

якісної, конкурентоспроможної, безпечної, екологічно чистої продукції, що виготовлена із 

сировини з сертифікованих та контрольованих джерел. Наявність FSC сертифіката гарантує 

контроль за закупівлею сировини, виробництвом продукції на всіх стадіях її обробки, 

перетворення та поширення (продажу), сприяє прозорості руху продукції товариства, 

виготовлених із таких матеріалів, у ланцюгу постачання. 
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Споживча цінність продукції ПАТ «ЖЦПК» перевірена часом. Більшість партнерів-

замовників – як в Україні, так і за кордоном, є багаторічними постійними клієнтами 

товариства. Працюючи з ПАТ «ЖЦПК» вони отримують якісну продукцію, конкурентні 

ціни, задовільний рівень сервісного обслуговування та інформаційної підтримки. Частка 

експорту складає 20 % від загального обсягу виробництва товарної продукції. 

Завдання підвищення якості є довготерміновим і безперервним, тому що рівень якості 

не може бути постійною величиною. На якість продукції впливає значна кількість факторів, 

які діють як самостійно, так і у взаємозв’язку між собою. Проведений аналіз показує, що 

якістю можна і треба управляти. Управління якістю – це не ізольований вид діяльності 

одного підрозділу. Цей процес охоплює операції всіх відділів, включаючи ті, які займаються 

маркетингом, новими технологічними розробками, виробництвом, пакуванням, 

транспортуванням і диспетчерським контролем. 
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Анотація. Спорт відіграє важливу роль в охороні здоров’я та у виховані 

підростаючого покоління. Однією з похідних поширення фізкультури і спорту є розвиток 

ринку відповідних товарів – спортивного інвентарю, одягу, взуття, головних уборів тощо. 

Зокрема, зростання рівня обізнаності населення про джерела покращання здоров’я та зміна 

способу життя – спричинили збільшення кількості людей, зокрема жінок, які займаються 

спортом і активним відпочинком (аеробіка, плавання, біг, йога, туризм, ін.) та, відповідно, 

зростання потреби і обсягів продажу спортивного взуття. Так, аналіз даного сегменту ринку 

взуття за підсумками 2021 року прогнозує дохід від продажу спортивного взуття в обсязі 
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48206 млн дол. США і щорічне зростання обсягу ринку на 12,38% (CAGR 2021-2025 рр.), а за 

даними глобального ринку спортивного взуття – найбільший дохід у цьому році очікується у 

США (13 564 млн дол. США) при середньому забезпеченні 0,05 пари на кожного мешканця. 

Також прогнозується зростання попиту на це взуття у 2022 році на 25,3%.  

Взуття спортсмена кожного виду спорту – це, з одного боку, спеціальне спортивне 

знаряддя, покликане сприяти поліпшеного спортивних результатів, ефективності 

тренувального процесу, а з іншого боку – це пристосування для захисту стопу спортсмена від 

несприятливої дії навколишнього середовища та процесу експлуатації. Тому товарознавчі 

аспекти формування асортименту та якості взуття, насамперед передбачають врахування 

вимог споживачів (спортсменів) до матеріалів для взуття, його конструкції та взуття в 

цілому.  

Ключові слова: матеріали, спортивне взуття, споживні властивості, вимоги, якість. 

Abstract. Sport plays an important role in the health and upbringing of the younger 

generation. One of the derivatives of the spread of physical culture and sports is the development of 

the market of relevant goods - sports equipment, clothing, footwear, hats and more. In particular, 

the growing awareness of sources of health improvement and lifestyle changes - has led to an 

increase in the number of people, including women engaged in sports and recreation (aerobics, 

swimming, running, yoga, tourism, etc.) and, consequently, growth needs and sales of sports shoes. 

Thus, the analysis of this segment of the footwear market in 2021 forecasts revenue from the sale of 

sports shoes in the amount of $ 48,206 million and annual market growth of 12.38% (CAGR 2021-

2025), and according to the global market of sports shoes – the largest revenue this year is expected 

in the US ($ 13,564 million) with an average of 0.05 pairs per capita. Demand for these shoes is 

also projected to grow by 25.3% in 2022. 

Athlete's shoes of each sport are, on the one hand, a special sports tool designed to promote 

improved athletic performance, training efficiency, and on the other hand – a device to protect the 

athlete's foot from adverse environmental effects and operation. Therefore, commodity aspects of 

the formation of the range and quality of footwear, primarily involve taking into account the 

requirements of consumers (athletes) to materials for footwear, its design and footwear in general. 

Key words: materials, sports footwear, consumer properties, requirements, quality. 

Якість спортивного взуття вважається складною ієрархічною структурую, на верхніх 

рівнях якої є найбільш важливі (комплексні) властивості, на нижніх рівнях – групи, підгрупи 

і окремі (одиничні) властивості. Для задоволення потреб споживача найбільше значення 

мають споживні властивості взуття – група властивостей конкретної пари взуття, які 

виявляються в процесі експлуатації та пов’язані з можливістю задоволення цією парою 

взуття окремих суспільних чи особистих потреб відповідно до його призначення [1]. Тому 

апріорі, визначальними чинниками забезпечення якості спортивного взуття є відповідність 

вимогам до певних груп споживних властивостей: 

а) фрикційних (стійкість до ковзання). Вимоги цих властивостей значно варіюють в 

різних видах спорту і найбільш вагомими вони є для тих видів спорту де характерні швидкі 

зупинки, старти, зміна напряму руху тощо. Тому у такому взутті найбільшою проблемою є 

підбір матеріалів для підошви та створення її конструкції; 

б) абсорбції поштовхів. Врахування вимог до амортизаційних властивостей особливо 

вагоме для взуття, яке використовується на твердих поверхнях (опорах). Тому у такому 

взутті повинна бути проміжна підошва, компоненти (спеціальні вкладиші), устілки та інші 

додаткові деталі, які повинні абсорбувати удар, мінімізувати ризик надмірного впливу 

вібрації, зменшення тиску в ділянках найбільшого навантаження стопи під час контакту з 

опорою, травм гомілковостопного суглоба, коліна, стегна, нижньої частини спини тощо; 

в) гнучкості. Жорстке взуття спричиняє надмірні витрати енергії для згинання, але 

може забезпечити підтримку та захист стопи на нерівній поверхні. Тому різні види спорту та 
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види діяльності вимагають різного рівня стабільності, але визначальним є врахування двох 

основних режими гнучкості: поздовжній, який описує, наскільки легко взуття «згинається» 

по довжині, і обертовий, яке показує легкість обертання взуття навколо осі п’яти до носка; 

Зазначені вимоги до спортивного взуття повинні в комплексі забезпечують високий 

рівень біомеханічних властивостей, які завжди пріоритетні у спортивному взутті. Усунення 

потенційних незручностей і навіть травм при експлуатації спортивного взуття забезпечує 

врахування морфологічних особливостей стоп споживачів і антропометрична відповідність, 

яка, в свою чергу, виконує певну профілактичну функцію та є складовою частиною 

забезпечення комфортності. Антропометрична відповідність спортивного взуття, з іншого 

боку, забезпечує його ергономічність, врахування якої важливе з позицій впливу на 

швидкість втомлюваності стопи та можливого травматизму [2]. Забезпечення комфортності 

спортивного взуття неможливе без наявності у вихідних матеріалах, конструкції і взутті в 

цілому належного рівня гігієнічних властивостей, бо це взуття призначене для використання 

в умовах постійних фізичних навантажень на стопу.  

Для спортивного взуття важливі волого-, паро- і теплопроникності; спроможність до 

вологовіддачі окремих вузлів і деталей та взуття в цілому; стійкість до забруднення і 

здатність до очищення тощо. Зокрема, якісне взуття для професійних занять спортом не 

повинно перешкоджати тепловіддачі від стопи у зовнішнє середовище за рахунок наявності 

повітряних прошарків, утворених у результаті застосування матеріалів високопористої 

структури, або за рахунок особливостей конструкції. Для взуття такого призначення 

(особливо – весняно-осіннього) важливі вологозахисні властивості, які у матеріалах верху 

забезпечуються переважно за рахунок спеціальних обробок [3], а у підошві – за рахунок 

використання матеріалів певної природи (гуми, композицій поліуретанів) та конструкції 

(наприклад, бортика по усьому периметру). Якщо взуття перешкоджає вільній передачі тепла 

та водяної пари назовні, створюючи закрите середовище з високою температурою та 

вологістю, то такий мікроклімат всередині взуття змушує стопу (ногу) підтримувати вищу 

температуру і вологість шкіри, ніж босоніж, що спричинено зменшенням конвективного 

тепло/масообміну та виведенням поту назовні. Крім того, з кожним роком стає дедалі 

важливішою відсутність шкідливого впливу окремих компонентів взуття на організм людини 

(внаслідок використання полімерних матеріалів у дубильних композиціях, барвниках, клеях, 

апретурах тощо). Крім цього, утилізація взуття не повинна шкодити довкіллю. Тому 

особливої уваги потребує підбір матеріалів для цього взуття, зокрема – використання, крім 

натуральної шкіри, текстильних матеріалів. Практично це означає, що товарознавча 

характеристика матеріалів дуже важлива при прогнозуванні і визначенні експлуатаційних 

властивостей спортивного взуття.  

Важливим напрямом покращення гігієнічних властивостей (зокрема, 

антибактеріальних), є використання спеціальних засобів, оскільки відомо, що, наприклад, 

натуральні текстильні матеріали особливо вразливі до дії мікроорганізмів через велику 

площу поверхні, вміст вологи та хімічний склад, вологі і теплі умови всередині взуття. 

Вуглеводи в целюлозі можуть служити джерелом їжі та енергії для різних мікроорганізмів, а 

також можуть розщеплюватися в процесі ферментативного гідролізу. Вовна, шовк та інші 

білкові волокна також можуть бути ферментативно розкладені протеолітичними ферментами 

(протеазою) та/або кератинолітичними ферментами. З іншого боку, синтетичні волокна 

стійкі до мікробної атаки, процесу деградації і довговічні. Наявність мікроорганізмів на 

текстилі, зокрема патогенних видів бактерій, становить небезпеку для здоров’я. Про їх 

наявність може свідчити поява різних плям, запахів, зміна ступеня полімеризації, міцності, 

жорсткості. Тому протимікробну обробку взуттєвого текстилю проводять для запобігання 

цій небезпеці шляхом контролю і ліквідації росту та розмноження мікроорганізмів, а до 

антимікробної обробки діє комплекс вимог: ефективність проти широкого спектру 
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мікроорганізмів, але в той же час низька токсичність для споживачів і навколишнього 

середовища; відсутність впливу на природну флору непатогенних бактерій, які існують на 

шкірі людини і є природним захистом; довговічність у різних умовах (знос, прання, 

хімчистка та гаряче пресування); сумісність з різними хімічними агентами та процесами 

текстильного і взуттєвого виробництва; відсутність впливу на якість та зовнішній вигляд 

текстилю, стійкість до умов стерилізації (медичний текстиль), простота використання та 

економічна ефективність.  

Натуральна шкіра, яка використовується у спортивному взутті, також має білкову 

структуру, що підвищує рівень її вразливості мікроорганізмами, які спричинюють плями та 

деградацію матеріалу та у підсумку скорочують термін служби виробів. Тому зростає інтерес 

споживачів і виробників до отримання шкіри з антибактеріальними властивостями, яка може 

бути використана для виготовлення спортивного взуття, шкіряної оббивки автомобілів, 

виробів медичного призначення тощо. Для отримання шкіри з антимікробними 

властивостями шкіряні поверхні обробляють наночастинками металу або органічні 

сполуки [4].  

Особливу актуальність проблеми безпечності вихідних матеріалів для взуття, в тому 

числі і спортивного, обґрунтовує і те, що споживач безпосередньо контактує з цими 

матеріалами у виробах з моменту народження, а також те, що сполуки, які містяться у даних 

матеріалах, спроможні мігрувати в організм. Це актуально не лише для виробів, які 

безпосередньо контактують із шкірою стопи (взуття літнє, кімнатне тощо), але й для усього 

іншого взуття, у якому виділений стопою піт контактує з хімічними речовинами і з шкірою 

стопи через панчішно-шкарпеткові вироби. 

Важливе значення для споживача і результатів використання мають соціально-

економічні властивості спортивного взуття: надійність (збереженість, довговічність, 

зносостійкість, ремонтопридатність) і старіння (моральне і фізичне). Достатньо вагомими 

властивостями сучасного спортивного взуття є його естетичні характеристики: вони досить 

значущі і для споживача, який має намір придбати спортивне взуття виключно для 

повсякденного використання, і для професійного спортсмена, який для створення власного 

іміджу просто зобов’язаний відповідати законам моди. 

З іншого боку, науковий результат, що має реальне значення для споживачів, та 

ринковий успіх спортивного взуття конкретного призначення, залежать від урахування 

вимог безпосередніх споживачів продукції взуттєвого виробництва. Враховуючи специфіку 

використання спортивного взуття будь-якого призначення, серед цих вимог об’єктивно 

однією з основних є забезпечення нормального функціонування стопи. 
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Анотація. В даних тезах розглядається питання видів та засобів фальсифікації товарів. 

Також розглядається перелік товарів які частіше за все піддаються фальсифікації, їх ознаки 

та асортимент. 

Ключові слова: ринок товарів, товар, споживач, товарознавча експертиза, 

фальсифікація, послуги, грошові знаки, документи, фальсифіковані товари. 

Abstract. In these theses the question of types and means of falsification of the goods is 

considered. The list of the goods which are most often exposed to falsification, their signs and 

assortment is also considered. 

Key words: commodity market, goods, consumer, commodity expertise, falsification, 

services, banknotes, documents, counterfeit goods. 

В умовах ринкової економіки стимулюють розвиток виробництва багатьох видів 

товарів і, відповідно, зростання вимог до їх конкурентоспроможності. Україна відкрила свої 

ринки і для імпортних товарів, внаслідок чого суттєво оновила асортимент. За умов 

товарного достатку споживачу необхідно дати якомога більше інформації, щоб він міг 

правильно ідентифікувати товар і купити саме той, який найбільшою мірою задовольнить 

його потреби. У зв’язку із цим питання захисту споживачів від неякісних, фальсифікованих, 

а іноді явно небезпечних товарів, є актуальними [1].   

Тому основою професійної діяльності сучасного спеціаліста з товарознавства та 

експертизи товарів є експертні дослідження. Товарознавча експертиза – це дослідження 

товарів з метою визначення їх якості, а також їх відповідності існуючим стандартам [2]. 

Сучасний товарознавець повинен орієнтуватися у величезній кількості товарів, що 

знаходяться на ринку України, знати їх основні властивості та вміти правильно 

ідентифікувати. 

Фальсифікація – це дії, які спрямовані на обдурювання отримувача і (або споживача) 

шляхом підробки об’єкту куплі-продажу з корисливою метою. Об’єктами фальсифікації є: 

товари, послуги, грошові знаки, документи, інформація, фінансова та бухгалтерська 

документація, маркувальні та ідентифікаційні знаки, історичні факти, погляди та 

висловлення видатних особистостей тощо. Термін «фальсифіковані товари» іноді плутають з 

такими поняттями як «підробки-замінники» (сурогати, імітатори) та «дефектні товари», які 

одержують при порушенні технології виробництва. Така плутанина відбувається в зв’язку з 

тим, що деякі підробки-замінники та дефектні товари використовують з метою фальсифікації 

натуральних продуктів, при цьому одержувачу і/або споживачу навмисно не надається 

необхідна інформація, або надається перекручена. Але якщо на маркуванні та в 

товаросупроводжуючих документах вказані їх точне найменування та сорт, то замінники та 

дефектні товари не відносяться до фальсифікованих. Наприклад, кофейні напої з додаванням 

кавозамінників, ковбаса, якщо вказані всі добавки – соєвий ізолят, крохмаль, борошно. 

При фальсифікації продовольчих товарів підробляється одна або декілька 

характеристик товару, що дозволяє виділити такі види фальсифікації: асортиментна (видова); 

якісна; кількісна; вартісна; інформаційна; комплексна. Асортиментна фальсифікація – 

підробка, що здійснюється шляхом повної або часткової заміни товару його замінником або 
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найменування зі збереженням подібності однієї або декількох ознак.  

Залежно від засобів фальсифікації, подібності властивостей замінника і продукту, що 

фальсифікується, розрізняють такі способи фальсифікації: 

а) часткова заміна сухих речовин продукту водою; 

б) додавання до продукту низькоцінного замінника, що імітує натуральний продукт; 

в) заміна натурального продукту імітатором. Усі замінники, що застосовуються при 

асортиментній фальсифікації, поділяють на дві групи: харчові; нехарчові. 

Харчові замінники – більш дешеві продукти харчування, вони досить схожі з 

натуральними продуктами за однією або декількома ознаками, але відрізняються низькою 

харчовою цінністю. Імітатори – товари, що використовуються або спеціально розробляються 

для заміни натуральних товарів. Нехарчові замінники – об’єкти органічного чи мінерального 

походження і непридатні для харчових цілей. 

Пересортування є найбільш поширеним різновидом асортиментної фальсифікації. 

Пересортування – дії, які спрямовані на оману (обдурювання) одержувача і/або споживача 

шляхом заміни товарів вищого ґатунку нижчим. Пересортування може бути викликане 

об'єктивними і суб'єктивними причинами. До фальсифікації належить лише пересортування, 

обумовлене суб’єктивними причинами, що характерно для сировинних і технологічних 

принципів поділу товарів на сорти. До асортиментної фальсифікації необхідно віднести і 

продукти, які виробляють з використанням генетично модифікованої сировини (ГМС). 

Якісна фальсифікація – це підробка товарів за допомогою харчових та нехарчових добавок 

для покращення органолептичних властивостей при зберіганні або втраті інших споживчих 

властивостей. До фальсифікації якості належить також заміна товару вищої градації якості 

нижчою. Засобами цього виду фальсифікації слугують добавки і товари того ж 

найменування, що і товар, зазначений на маркуванні, у супровідних документах, але нижчої 

градації. 

Залежно від засобів фальсифікації, ступеня порушення рецептурного складу, кількості 

введених замінників розрізняють такі способи фальсифікації: додавання води; введення 

більш дешевих компонентів сировини за рахунок більш дорогоцінних; часткова заміна 

натурального продукту імітатором; введення різних харчових добавок; часткова або повна 

заміна продукту харчовими відходами; підвищений вміст допустимих нормативними 

документами небезпечних рецептурних компонентів (нітрати в ковбасах, нікель у маргарині, 

олово у консервах в металевій тарі тощо); введення консервантів, антиокислювачів, 

емульгаторів, антибіотиків та інших добавок без інформації про ці добавки на маркуванні 

товару. 

Кількісна фальсифікація – це омана споживача за рахунок значних відхилень 

параметрів товару (маси, об’єму, довжини тощо), що перевищують гранично допустимі 

норми. На практиці цей вид фальсифікації називають недоважуванням або обміром. Для 

кількісної фальсифікації найчастіше використовують фальшиві засоби вимірювань (гирі, 

вимірювальний посуд) або неточні вимірювальні пристрої (ваги). Іноді використовують 

спеціальні засоби обміру або обважування (обважування на папір, на кидок тощо) [3]. 

Вартісна фальсифікація – це омана споживача шляхом реалізації низькоякісних 

товарів за цінами високоякісних чи товарів з меншими кількісними характеристиками за 

ціною товарів з більшими кількісними показниками. Цей вид фальсифікації є самим 

розповсюдженим, тому що поєднує в собі й інші її види (асортиментну, кількісну тощо). 

Саме вартісна фальсифікація і є головною метою корисного обману споживачів, тому що 

дозволяє одержати незаконний прибуток шляхом незаконного підвищення вартості товару. 
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Існує декілька різновидів вартісної фальсифікації:  

а) реалізація фальсифікованих товарів за цінами, аналогічними для натурального 

продукту; 

б) реалізація фальсифікованих товарів за зниженими цінами порівняно з натуральним 

аналогом; 

в) реалізація фальсифікованих товарів за цінами, що перевищують ціни на натуральні 

аналоги. 

Інформаційна фальсифікація – омана споживача за допомогою неточної або 

перекрученої інформації про склад або властивості товару. Цей вид фальсифікації 

здійснюється шляхом надання неточної інформації в товаросупровідних документах, на 

маркуванні та в рекламі. Будь-який вид фальсифікації, розглянутий раніше, у більшості 

випадків доповнюється інформаційною фальсифікацією про товар. У протилежному випадку 

фальсифікація легко виявляється. При фальсифікації інформації про товар досить часто 

перекручуються або вказуються неточно такі дані: найменування товару та його логотип; 

країна походження товару; фірма-виробник і його адреса; кількість товару; склад товару 

(особливо вміст добавок); умови і терміни зберігання. 

Одним із різновидів інформаційної фальсифікації товару є фальсифікація за 

допомогою упаковки, найчастіше виробничої. Упакування – складова частина товару, яка 

визначає його зовнішній вигляд. Копіювання зовнішнього вигляду виробу є відтворення 

зовнішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб’єкта (підприємця) і введення його 

у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до 

змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця). Законом 

передбачено, що копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо воно 

обумовлено виключно їх функціональним застосуванням, неправомірним не визнається. 

Фальсифікувати можуть не тільки маркування та упакування, але і товаросупровідні 

документи, причому найбільш часто підробляються накладні, сертифікати і посвідчення 

якості. Залежно від місця здійснення розрізняють технологічну та перед реалізаційну 

фальсифікацію. Технологічна – підробка товарів у процесі технологічного циклу 

виробництва. Перед реалізаційна – підробка товарів при підготовці їх до продажу або у 

процесі реалізації.  

Таким чином, можна зробити висновок, що фальсифікація існує давно, але на 

сучасному етапі вона більш складна. В Україні підробляють і продають продукцію відомих 

вітчизняних та закордонних фірм, що потребує сучасних методів для їх виявлення. Для 

припинення незаконної діяльності фальсифікаторів необхідний постійний контроль за якістю 

товару, що реалізується, починаючи від маркування та упакування, і закінчуючи готовою 

продукцією. 
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Анотація. Обґрунтовано доцільність широкого застосування текстильних 

нанотехнологій для розширення асортименту, підвищення якості та безпечності 

нанотекстилю різного цільового призначення. Доведено доцільність відкриття в Україні 

окремого сегменту товарного ринку нанотекстилю і нанопродукції на його основі, як це 

прийнято сьогодні у багатьох зарубіжних країнах. 

Ключові слова: нанотекстиль, екологічна безпечність текстилю, якість, 

нанотехнології. 

Abstract. The expediency of wide application of textile nanotechnologies for expanding the 

range and improving the quality and safety of nanotextiles for various purposes is substantiated. 

The expediency of opening a separate segment of the commodity market of nanotextiles and 

nanoproducts on its basis in Ukraine, as it is accepted today in many foreign countries, is proved. 

Key words: nanotextiles, ecological safety of textiles, quality, nanotechnologies. 

Як свідчить аналіз наукових робіт [1–7], актуальним напрямом сьогодення є широке 

впровадження нанотехнологій у розвиток різних галузей науки, техніки, промисловості, 

сільського господарства, медицини та ін. Це обумовило чималий прогрес у розвитку цих 

галузей у ХХІ столітті. Також, необхідно відзначити, що для багатьох країн світу (США, 

Японії, Китаї) нанотехнології та наноматеріали сьогодні стали стратегічним напрямком 

розвитку в цих галузях. 

В даній роботі обґрунтуємо доцільність широкого використання сучасних 

нанотехнологій для виробництва екотекстилю одягового призначення. 

Аналіз літературних джерел [1 – 7] свідчить, що обсяги виробництва екотекстлю в 

Україні визначаються багатьма чинниками, основними з яких є:  

а) попит населення на конкретні види екотекстилю різного цільового призначення; 

б) відповідний вибір необхідної текстильної сировини; 

в) вибір способів виробництва та окремих параметрів будови текстильних полотен 

тканих, нетканих та трикотажних; 

г) обґрунтований вибір способів основної, заключної та спеціальної обробки 

екотекстилю різного цільового призначення. 

З аналізу літературних джерел і результатів власних досліджень [1 – 7], можна 

зробити висновок, що використання нанотехнологій в легкій промисловості України 

дозволяє суттєво розширити та збагатити асортимент екотекстилю в Україні, підвищити його 

якість та розширити сфери застосування. Водночас, найбільші досягнення у підвищенні 

якості нанотекстилю досягнуто у галузі виробництва одягу різного цільового призначення 

(побутового, медичного, спеціального). Необхідно відзначити, що поглиблених комплексних 

матеріалознавчих, товарознавчих і маркетингових досліджень структури асортименту, 

властивостей, рівня якості та безпечності вимагають передусім такі групи нанотекстилю: 

нанотекстиль інтелектуального, медичного та спеціального призначення; нанотекстиль 

військового призначення; нанотекстиль спортивного призначення. 
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Враховуючи попит населення України на окремі види нанотекстилю одягового, 

медичного, спеціального та технічного призначення, обсяги імпорту цього нанотекстилю в 

Україну, а також можливості і перспективи власного його виробництва, вважаємо за 

доцільне, відкрити в Україні окремий сегмент товарного ринку нанотекстилю різного 

цільового призначення, як це прийнято в багатьох економічно розвинутих країнах світу. 

Як свідчить зарубіжний досвід [2], розвиток текстильних нанотехнологій і окремого 

сегменту ринку нанотекстилю в Україні сприятиме: 

а) прискоренню темпів розвитку окремих підгалузей текстильної і легкої 

промисловості в Україні; 

б) створенню принципово нових видів текстильної нанопродукції (інтелектуальний 

текстиль, медичний нанотекстиль, військовий нанотекстиль, інтер’єрний нанотекстиль, нові 

види спецодягу різного цільового призначення); 

в) розширенню асортименту та збільшенню обсягів експорту текстильної 

нанопродукції; 

г) пошуку шляхів ефективного використання потенціалу вузівської науки (особливо в 

університетах сфери легкої промисловості та торгівлі України) для розвитку текстильних 

нанотехнологій і ринку текстильної нанопродукції. 

Вважаємо, що для успішного функціонування окремого сегменту ринку нанотекстилю 

в Україні необхідно: 

а) створити нову науково-обґрунтовану класифікацію видового асортименту 

нанотекстилю різного цільового призначення; 

б) обґрунтувати перелік фахових компетентностей фахівців, зайнятих технологією 

виробництва та реалізацією нанотекстилю;  

в) налагодити систему державної статистичної звітності видового асортименту 

нанотекстилю. 

Варто відзначити, що поширеною на товарному ринку текстилю України є незалежна 

товарна експертиза. Застосування товарної експертизи сприяє підвищенню якості та 

безпечності нанотекстилю різного цільового призначення. Вважаємо, що метою екологічної 

експертизи нанотекстилю різного цільового призначення можна вважати [5]: 

а) мінімізацію негативного впливу текстильних нанотехнологій і основних видів 

наноматеріалів і виробів на здоров’я людини та забруднення довкілля; 

б) встановлення відповідності об’єктів екологічної експертизи нанотекстилю вимогам 

національних і міжнародних екологічних стандартів; 

в) виявлення преваг і недоліків екологічної експертизи нанотекстилю різного 

цільового призначення над експертизою стосовно інших видів його безпечності (хімічної, 

термічної, біологічної та інших); 

г) використання результатів екологічної експертизи нанотекстилю різного цільового 

призначення для обґрунтування рівня їх цін і встановлення рівня конкурентоспроможності; 

д) використання результатів екологічної експертизи нанотекстилю для обґрунтування 

сфер його найбільш ефективного застосування; 

е) застосування результатів екологічної експертизи нанотекстилю у практиці роботи 

текстильної промисловості, торгівлі в органах їх стандартизації та інших галузях. 

Описані пропозиції щодо вдосконалення методики екологічної експертизи 

нанотекстилю можуть бути враховані під час розроблення нових екологічних стандартів у 

сфері легкої промисловості України.  

Отже, проведення товарної експертизи нанотекстилю різного цільового призначення у 

сферах текстильного виробництва та торгівлі України дозволить виявити нові унікальні 

властивості нанотекстилю різного цільового призначення та обґрунтувати сфери його 
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використання у різних галузях. За допомогою товарної експертизи можна визначити 

переваги нанотекстилю над традиційними аналогами.  

Таким чином, вважаємо доцільними подальші поглиблені дослідження з метою 

широкого використання нанотехнологій для розширення асортименту, підвищення якості та 

безпечності нанотекстилю різного цільового призначення. 
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Анотація. Важливою проблемою сучасного споживчого ринку товарів є їх 

фальсифікація – обман споживача введенням в обіг товарів, навмисне змінених або таких, що 

мають приховані властивості та якості, інформація про які є свідомо неповною чи 

недостатньою. Фальсифікація товарів побутової хімії може бути асортиментною, якісної та 

кількісної. Так як товари побутової хімії токсичні та екологічно жорсткі було б доцільно 

приділити пильну увагу герметичності їх упаковки з метою забезпечення безпеки. Щоб 

уникнути імітацій органолептичних властивостей товарів, слід приділяти пильну увагу у 

виборі якісної сировини.  
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Abstract. An important problem of the modern consumer goods market is their falsification - 

consumer deception by the introduction of goods into circulation, deliberately altered or having 

hidden properties and qualities, information about which is obviously incomplete or insufficient. 

Counterfeiting of household chemical goods can be assortment, qualitative and quantitative. Since 

household chemicals are toxic and allergens are ecologically harsh chemically active, it would be 

advisable to give close attention to the tightness of the package in order to ensure security. In order 

to avoid imitation of the organoleptic properties of goods should be given close attention in the 

selection of quality raw materials. 

Key words: falsification, detergents, identification, imitation, examination. 

Continuous improvement of the products quality, as a factor increasing the competitiveness, 

is one of the most important economic and social tasks nowadays. The significant scientific and 

technological development in products manufacturing stimulates not only their safety and quality 

levels perfecting, but also the variety of falsification methods. One of the products groups, which 

have especially demand among the population and as a result high level of falsification, are 

household chemicals, including detergents. That is why the complex of actions that implemented 

for their falsification prevention both on methodological and practical levels is rather actual now. 

Falsification of household chemical goods can have following types: assortment, qualitative, 

quantitative, valuable and informational. Assortment falsification is manifested in the deliberate 

change of names, purpose, type, brand of goods. The illegal usage of well-known product brands is 

especially widely spread. Informational falsification is consumer fraud by using false information 

about some product, especially on its labelling. Valuable falsification is consumer fraud with the 

help of overpriced prices. [1] 

Qualitative falsification is especially common. Its main methods are: dilution, 

underinvestment or absence of individual components. Small manufacturers of household chemicals 

falsify products using lower quality raw materials, violating the manufacturing technology or 

introducing components that mimic the organoleptic characteristics of the goods. 

Nowadays fraud products copies, imitations and versions (analogs) are rather widely spread. 

The most common way of counterfeiting is copying. The illegal manufacturer presents his product 

as genuine, releasing it under the same name and in similar packaging design. Falsification of goods 

and at the same time avoiding legal liability allows imitation. The image of the product as a whole, 

its corporate identity is imitated, but its name is slightly changed. 

While analyzing the facts of products falsification at the manufacturing scale, it should be 

stated that technological variety and repackaging are the most popular among falsifiers. Most often, 

household chemicals are falsified during the manufacturing process. Repackaging counterfeits 

mainly industrial products. At the same time, the counterfeiter prepares products in small 

containers, changing its composition in order to reduce the cost. 

Products are identified during sampling by analyzing accompanying documents and marking 

details, quantity of products. In laboratory tests, a description of the appearance is carried out, the 

composition and purpose, consumer properties are identified. The quality of household chemical 

goods is regulated by standards and specifications. 

Various methods can be used for identification purposes, which can be subdivided into 

sensory, laboratory, test and express methods. Sensory methods are methods of determining the 

values of identification indicators using the human senses (vision, touch, smell, hearing). It includes 

the simplest tests carried out without the use of devices (manual test of strength, hardness, wetting 

test, burning, odor detection, sound characteristic on impact). Laboratory methods are methods of 

determining the values of indicators in the identification expertise with the help of technical means 

of measurement, special reagents, instruments and apparatus. Test methods of identification of non-

food products are widely used to determine the degree of safety of a particular product on the limit 
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of sensitivity of chemical and biochemical reactions. Recently, these methods are widely used and 

replace more expensive measuring methods. Express methods are accelerated methods for 

determining the authenticity of goods, giving semi-quantitative or approximate data on certain 

indicators, based on the limit of sensitivity of the chemical reaction [2].  

Identification examination of detergents involves establishing the emulsifying and 

suspending ability. Emulsifying ability is one of the important indicators of detergents. It refers to 

the ability to form stable emulsions to remove oil and grease contaminants from the surface to be 

washed. 

Soap identification is to match the total content of fatty acids with the quality number 

indicated on the bars of soap when they are stamped. For example, the number 240 on a bar of 

laundry soap weighing 400 g indicates that the fatty acid content (in the form of sodium salt) is 

60%. Identification examination of soap is carried out to establish whether the product belongs to a 

group of laundry, toilet soaps or a specific one, the list of which is prescribed by special regulatory 

and technical documentation.  

Assortment identification of soap involves establishment of the group and name of the soap. 

Identification of the soap group shall be carried out depending on the content of fatty acids. 

Commercial solid soap shall be divided into groups 1, 2, 3. Laundry solid soap of the 1st group is 

produced under the name "72%", its distinctive feature is the color from light yellow to yellow, the 

2nd group – under the name "70%", the color is yellow to dark yellow, the 3rd group - under the 

name "65%", the color is yellow to light brown.  

Identification of qualitative characteristics of soap is to establish compliance of soap 

indicators with the requirements of standards. An important indicator of the detergent effect of soap 

is its foaming ability, which is characterized by the amount of foam when shaking a certain amount 

of 0.5% soap solution. Foam contributes to the carrying away of contaminants from the solution, 

prevents their secondary deposition on the surface to be washed [3].  

Basing on analysed material it should be stated that nowadays the problem of counterfeiting 

is actual on a national scale, threatens the economic security. For a number of years there has been a 

steady increase in the number of detected offenses in this area. The economic aspect of the problem 

lies in the financial losses incurred by producers of genuine products and consumers purchasing 

counterfeit goods in the form of reduced tax and customs payments. So, there is the need to protect 

the health of consumers from unsafe counterfeited products. 
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Анотація. Висвітлено основні фактори, що впливають на виробництво та заготівлю 

молока як сировини для переробних підприємств, основні види кількісної та якісної 

фальсифікація сирого молока, методи ідентифікації деяких недозволених речовин в молоці-

сировині.  

Ключові слова: молоко-сировина, виробництво, заготівля, якість, безпечність, 

фальсифікація, методи. 

Abstract: The main factors influencing the production and procurement of milk as a raw 

material for processing enterprises, the main types of quantitative and qualitative falsification of 

raw milk, methods of identification of some illicit substances in raw milk are highlighted. 

Key words: aw milk, production, procurement, quality, falsification, methods. 

Молоко коров’яче натуральне, отримане безпосередньо від тварин є основною 

сировиною для виробництва молока питного і молочних продуктів.  На сьогодні однією із 

актуальних задач в Україні є забезпечення молокопереробних підприємств якісною і 

безпечною молочною сировиною. 

Основними факторами, які впливають на виробництво молока-сировини є  наявність 

відповідної кількості поголів’я корів, стан їх утримання, види кормів і раціони харчування, 

середньоденний удій молока від корови, відповідна технологія видоювання молока, 

технологічне оснащення, зберігання тощо. 

В Україні за останні роки спостерігається щорічне скорочення чисельності поголів’я 

корів, що негативно впливає на виробництво молочної продукції. За період з 2016 року по 

2020 рік в Україні щорічно спостерігалося скорочення чисельності поголів’я корів. У 2016 

році було 2,2 млн. голів, а у 2020 році – всього 1,7 млн. голів, тобто на 0,5 млн. голів або у 

1,29 рази менше. В особистих селянських господарствах тримають 0,4 млн. голів, 

фермерських господарствах – 1,3 млн. голів. 

Із зменшенням поголів’я корів зменшилося і виробництво молока-сировини у всіх 

категоріях господарств з 10615 тис. т у 2015 році до 925,8 у 2020 році. Така ситуація 

пояснюється високими затратами на вирощування і утримання корів та низькими 

закупівельними цінами на молоко-сировину. У першому кварталі 2021 року було вироблено 

молока сирого на 4,9% менше порівняно з аналогічним періодом 2020 року. 

Молоко-сировина, яку отримують від різних господарств і яка поступає на 

молокопереробні підприємства повинна відповідати вимогам стандарту. Молоко сире 

повинно бути отриманим від здорових корів, охолодженим, профільтрованим, не містити 

ветеринарних препаратів, слідів антибіотиків, консервантів, мийно-дезінфекційних засобів, 

формаліну, перекису. Хімічний склад сирого молока має певний вплив на витрати і 

економічну продуктивність переробки, гігієнічна безпечність визначає придатність його до 

споживання. 

Заготівлею молока-сировини в Україні займаються посередницькі структури, які 

скуповують молоко у населення здебільшого другого сорту, оскільки селяни не мають 

можливості забезпечити механізоване доїння і відповідне охолодження. Практика показує, 

що у зв’язку з дефіцитом молока як сировини, деякі недобросовісні селяни, фермерські 
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господарства, заготівельники і посередники – реалізатори часом фальсифікують сире 

молоко, щоб  збільшити об’єм, скрити дефекти або змінити окремі його властивості. 

Фальсифікація – це дії, що спрямовані на обман шляхом підробки товару з 

корисливою метою. Під видом фальсифікації сирого молока розуміють те, що додане до 

нього, під ступенем фальсифікації – у якій кількості додана стороння речовина. 

Фальсифікація сирого молока змінює складові його частини і якісні показники, 

знижує харчову, біологічну цінність, показники безпечності, фізико-хімічні, функціональні і 

технологічні властивості. Застосування деяких добавок іноді унеможливлює переробку 

молока-сировини і може бути навіть причиною харчових отруєнь. 

З метою визначення натуральності молока і встановлення способу фальсифікації 

проводиться його експертиза. Найбільш розповсюдженим способом фальсифікації молока 

сирого є розведення його водою. Додавання води до молока є причиною зниження 

концентрації сухих речовин, зміни таких фізико-хімічних показників як температури 

замерзання,  густини, жирності, кислотності. Термостійкість молока, яка є показником 

стабільності білку при його нагріванні, теж погіршується у зв’язку зі зміною початкової 

рівноваги, що  впливає на розчинність окремих солей і дестабілізацію білків молока. Крім 

цього, у розведеного водою молока змінюється натуральний колір, смак менше виражений, 

консистенція більш водяниста. 

Рівень розведення сирого молока водою встановлюють за допомогою ареометра – 

приладу для визначення густини, яка повинна бути у межах 1,027 – 1,032 г/см3. Розведення 

водою визначається також за кріоскопічною температурою, яка для молока є постійною і 

знаходиться у межах від -0,55 до -0, 56°С.  

Якщо краплю нерозведеного молока крапнути у склянку з водою, то вона повільно 

буде опускатися на дно, а крапля розведеного молока  розпливеться по воді. Крапля жирного 

молока на нігті випукла, а знежиреного – розтікається. 

При змішуванні молока зі спиртом у співвідношенні 1:2 у нерозбавленого молока 

через 5-7 секунд  з’являться згустки денатуровано білку. При розведенні молока водою 

згустки з’являються дещо пізніше. Чим більше води у молоці, тим через більший проміжок 

часу спостерігається утворення згустків. 

Про розведення молока водою можна судити за його зовнішнім виглядом.  Колір 

молока набуває синюватого відтінку, воно стає більш прозорим, консистенція водянистою, 

при  збовтуванні утворюється мало піни. 

Для збільшення об’єму  фальсифікатори додають у свіже молоко знежирене молоко.  

Цю фальсифікацію виявляють за збільшенням густини, зниженням сухого залишку і  вмісту 

жиру, при цьому СЗМЗ  не змінюється. 

Підробкою є зняття жиру з видоєного молока і реалізація його як цільного.  Зняте 

молоко водянисте, майже без смаку, має синюватий відтінок, більшу густину, знижений 

сухий залишок. 

Подвійною фальсифікацією вважається розведення сирого молока водою і 

знежиреним молоком для збільшення ваги без зміни густини і кислотності. 

Соду і вапняну воду додають у молоко для зниження кислотності і попередження 

скисання переважно влітку. Цю фальсифікацію можна виявити додавши до молока декілька 

крапель лимонної або оцтової кислоти. У фальсифікованого молока з’являються  бульбашки 

від виділення вуглекислоти. 

При додаванні у молоко з содою спиртового розчину розолової кислоти воно 

забарвлюється у рожево-червоний колір, фенолроту – у яскраво-червоний колір,  а 

бромтимолблау – у синій, зелено-синій або темно-зелений колір 

Важливим хімічним показником за яким визначають свіжість молока є титрована 

кислотність, яка залежить від вмісту у ньому білків, молочної кислоти мінеральних кислот, 
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солей. Кислотність свіжого молока складає 16-18°Т. При зберіганні кислотність молока 

зростає за рахунок зброджування молочного цукру молочнокислими бактеріями. 

Одним із параметрів, що визначають якість і вартість молока є вміст у ньому білку.  У 

стандарті визначено норми вмісту білку у молоці-сировині. Фальсифікуючою добавкою для 

цього показника може бути сироватка, рідше борошно або порошок крейди. Визначення 

загального білку методом К’єльдаля або Дюма дозволяє швидко встановити його 

натуральність за вмістом білка. 

Щоб продовжити термін зберігання молока-сировини у нього додають саліцилову або 

борну кислоту. Якщо молоко фальсифіковане додаванням до нього кислоти, синій 

лакмусовий папір червоніє, а червоний не міняє кольору. 

Як консервант фальсифікатори використовують перекис водню, який можна 

ідентифікувати експрес-методом. 

Крохмаль і борошно підмішують у молоко для підвищення його густини, а також 

надання йому більш інтенсивного білого кольору. Молоко фальсифіковане крохмалем і 

борошном має борошнистий і крохмалистий присмак, ближче до дна молоко густіше. Якщо 

осад такого молока скип’ятити, утворюється клейстер. Крім цього, при додаванні до молока 

розчину Люголя або йоду воно синіє, тоді як нефальсифіковане молоко жовтіє. 

У молоці-сировині виявляють часом крейду, вапно і навіть гіпс та мило, а також аміак, 

який додають для зв’язування афлатоксинів та інгібітори для зменшення кількості бактерій. 

Зустрічається молоко-сировина з підвищеним вмістом солі, що можна виявити при 

органолептичному оцінюванні. Деякі фальсифікатори додають у сире молоко цукор, щоб 

скрити його прокисання. 

При здачі молока на переробку фальсифікатори можуть додавати до нього незначну 

кількість мийних засобів для забезпечення натуральної кислотності і пральний порошок, щоб 

збільшити вміст жиру. 

Сьогодні фальсифікація молока-сировини є ще розповсюдженим явищем, що 

призводить до погіршення якості готової продукції, економічних втрат і є ризиком для 

безпеки споживачів. 

При поступленні фальсифікованого сирого молока на переробні підприємства часом 

виробникам приходиться змінювати технологічний процес, щоб по можливості ліквідувати 

або послабити вплив доданої речовини на якість продукції. 

В Україні з метою забезпечення якості, контролю та санітарного нагляду щодо 

виробництва молочної сировини прийнято ряд нормативно-правових актів, зокрема Закони 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про 

молоко та молочні продукти», «Про ветеринарну медицину».  

З метою посилення контролю і вимог до якості молочної сировини Міністерством 

аграрної політики і продовольства було видано Наказ, №118 від 12.03 2019 року «Про 

затвердження вимог до безпечності і якості молока і молочних продуктів». 
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Анотація. Незважаючи на екологічну загрозу, що несуть полімерні матеріали, їх 

виробництво продовжується і рівень популярності серед споживачів є високим, що свідчить 

про актуальність проблем, пов’язаних із якістю та регулюванням кількості виробництва. У 

напрямку визначення проблем якості, досліджено поліетиленові пакети для сміття. 

Встановлено наявність дефекту за міцністю поліетилену, пов’язаного із недосконалістю 

технологічного процесу; щодо дефектів маркування, то вони є усувними шляхом доповнення 

необхідної інформації та зміни якості друку. 

Ключові слова: полімерні пакети, якість, ідентифікація за маркуванням, міцність, 

обмеження використання, екологічна небезпека. 

Abstract. Despite the environmental threat posed by polymeric materials, their production 

continues and the level of popularity among consumers is high, which indicates the urgency of the 

problems associated with the quality and regulation of production. In the direction of determining 

quality problems, plastic garbage bags were investigated. The presence of a defect in the strength of 

polyethylene associated with the imperfection of the technological process; for marking defects, 

they are remedied by supplementing the necessary information and changing the print quality. 

Key words: plastic bags, quality, identification by labeling, durability, restriction of use, 

environmental hazard. 

Починаючи з 15-х років минулого століття, полімерні пакети стали поступово входити 

в побут кожного споживача, і на сьогодення стали невід’ємною частиною побуту людей, у 

більшості країн світу. Щороку світова полімерна промисловість виготовляє до 400 млн. тон 

полімерів, з них на пакування витрачається до 36% (на одноразові пакети до 20%), на вироби 

в будівельній галузі – 16% і до 34% застосовується підприємствами легкої промисловості. 

При цьому, використання пакетів є дуже неефективним, оскільки їх життя, зазвичай, триває 

від 20 хв. до 60 хв., після чого їх викидають у сміттєвий бак, потім на сміттєзвалище, де 

поступово, протягом десятиліть вони розкладаються, виділяючи в оточуюче середовище 

екологічно небезпечні хімічні речовини [1]. З огляду на це, більше 40 країн і регіонів взяли 

напрям на обмеження використання полімерних матеріалів, особливо поліетилену, або на 

повну заборону виробництва одноразової полімерної тари. Значне збільшення кількості 

країн, які почали запроваджувати заборону, або інше регулювання використання 

поліетиленових пакетів, почалося у 2014-2015 рр.. Багато в чому це пов’язано з прийняттям у 

ЄС Директиви 2015/720, яка стимулює держави зменшувати використання поліетилену. 

Уряди країн ЄС зобов’язалися зменшити використання пакетів до 90 на людину у 2019 р. та 

до 40 у 2025 р. – пластика. Згідно до звіту Програми ООН з довкілля, 23 країни відмовились 

від пластику [2]. 

Однак, є і спроби захистити використання пластикових пакетів. Уряд американського 

штату Мічиган прийняв закон, заборонивши місцевим органам влади будь-яким чином 

регулювати чи забороняти використання усіх видів пластику. Заборону регулюванню 

використання пластику також прийняли штати Айдахо, Аризона та Міссурі [3]. Незважаючи 
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на те, що Україна потерпає від поліетиленового забруднення, поліетиленові пакети досі 

популярні. Так, в Україні, незважаючи на вимогу закону, досі не запроваджене сортування 

сміття, хоча ситуація потроху змінюється. Виробники, що працюють в даному бізнесі 

розуміючи шаткість свого положення, прагнуть до отримання прибутку, поки на 

законодавчому рівні не впроваджено закон про відповідальність виробника [4]. Це веде до 

звичайної проблеми, коли прагнення кількості перевищує значущість якості. Тому, поки є 

виробництво, і товар є затребуваним споживачем, він має відповідати нормативній 

документації.  

Метою роботи було дослідження проблеми відповідності поліетиленових пакетів 

нормативній документації та врегулювання кількості їх виробництва. Ситуація 

сьогоднішнього дня свідчить про відсутність діючої законодавчої бази щодо обмеження 

використання поліетиленових пакувальних пакетів довготривалого розкладу, а їх мінімальна 

вартість i доступність – є перевагою, для споживачів, перед іншими пакувальними 

матеріалами. Це загострює проблему забруднення навколишнього середовища, стає 

причиною естетично несприятливого стану вулиць, парків, зелених зон та зон відпочинку, 

ускладнює очистку систем водовідведення, водойм та морських акваторій, є причиною 

небезпеки та знищення флори та фауни на планеті тощо. 

Якщо розібрати властивості поліетилену, то можна відзначити такі, як стійкість до дії 

води, відсутність реакційної здатності до лугів, навіть у великих концентраціях, із розчинами 

солей (нейтральних, кислих і основних), органічними і неорганічними кислотами, навіть 

концентрованою сірчаною кислотою, що робить його дуже індиферентним до оточуючого 

середовища та ускладнює утилізацію. Однак, цей полімер, при температурі 18±2 °С, не 

витримує дії азотної кислоти (концентрацією у 50%) і розкладається під дією хлору і фтору у 

рідкому чи газоподібному стані; за температури, яка перевищує 70 °C поліетилен поступово 

набрякає і починає розчинятись у хлорованих і ароматичних вуглеводнях. 

Поряд із загостренням екологічного стану є проблема наявності дефектів та зниження 

якості при виробництві полімерних пакетів (відсутність достовірного та повного маркування, 

наявність запаху, злипання поверхні, невідповідність за щільністю та міцністю, нестійкість 

фарбового шару), в напрямку визначення якої проведено дослідження низки зразків 

поліетиленових пакетів для сміття однієї цінової категорії. До об’єктів дослідження, 

представлених у роботі, було віднесено пакети ТМ «Фрекен Бок» (м. Дніпро, Корпорація 

«Біосфера»), обсяг партії – 7560 шт; ТМ «Своя Лінія» (Дніпропетровська обл., смт 

Слобожанське, ТОВ «КПД»), обсяг партії – 6000 шт; ТМ «Бравий Кок» (м. Харків, ТОВ 

«Комсерв Україна»), обсяг партії – 2000 шт; ТМ «Премія» (м. Київ, ТОВ «Сільпо-Фуд»), 

обсяг партії – 5000 шт; ТМ «Stella» (Польща «Стелла Пак»,), обсяг партії – 3200 шт. 

Проведення відбору проб, для досліджень зразків поліетиленових пакетів, проводили 

методом середнього відбору проб, відповідно до ГОСТ 19360. Результати ідентифікації 

маркування порівнювали з необхідним переліком вимог. Кількість та стан швів, стан 

перфорації по лінії відриву співвідносили до вимог ДСТУ 7275:2012 «Пакети з полімерних 

та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови». Герметичність пакетів перевіряли за 

такою методикою: наповнювали водою на третину, якщо протягом 20-30 с не спостерігалось 

протікання, пакет вважався герметичним. Міцність до розтягування встановлювали 

відповідно до ДСТУ 14236 «Плівка полімерні. Методи випробувань на розтягування». Іспити 

проводили доти, доки на визначеній ділянці не з’являлася світла смуга, що свідчило про 

початок процесу розриву. 

При проведенні ідентифікації, зазначених зразків, за маркуванням, встановлено, що на 

всіх зразках вказано найменування і назву виробу, найменування, товарний знак виробника 

та його місце знаходження, кількість та об’єм, розміри. Умови зберігання, склад виробу, дату 

виготовлення і термін придатності не зазначено лише на зразку ТМ «Бравий Кок». Знак ЕАС 

https://my.prom.ua/remote/context_ads/click_ad_v2?product_id=629849159&locale=ru&variant=&campaign_id=345255&source=prom%3Asearch%3Atag&token=v2%3Ac1DgjzX8gv6PKTLwKBhhHnhD4vugvpavZn3UzzAZ4sqK5TXVbQyEtpWS33bA_68iMhMN1h1Wi_o-CEJI9tA&prices_param=&pow=3493916568
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вказано на зразках «Фрекен Бок» та ТМ «Stella»; позначку щодо зберігання в недоступному 

для дітей місці не нанесено на зразках «Бравий Кок», «Stella». До зауважень було віднесено 

також занадто дрібний шрифт та відсутність його контрасту до кольорової бази етикетки, на 

зразку «Фрекен Бок», що значно знижувало показник доступності інформації для споживача. 

Згідно результатів дослідження органолептичних показників, встановлено, що всі 

зразки мали вигляд туго скручених рулонів з глянцевим блиском, мали рівномірне 

напівпрозоре забарвлення; поліграфічне оформлення у вигляді рівномірно нанесених смужок 

нанесено тільки у зразка ТМ «Фрекен Бок». Зразки пакетів ТМ «Бравий Кок», «Stella» 

характеризувались наявністю легкого запаху поліетилену, що допускається за ДСТУ 

7275:2012. Поверхня всіх пакетів була гладка, масляниста на дотик, що характеризує 

наявність у складі поліетилену, без ознак злипання плівки на зовнішній і внутрішній 

поверхнях. За результатами дослідження наявності дефектів швів, проведеними згідно ДСТУ 

7275:2012, встановлено, що шви в усіх зразках пакетів для сміття рівні, їх ширина та відстань 

від краю відповідає нормі; шви зварні, без пропалених місць та зморшок, перфорація між 

пакетами чітка, що дозволяє легке відокремлення пакету від рулону; не відповідну, за якістю, 

перфорацію мав лише «Бравий Кок» (лінія відриву не чітка, при відриві досліджено 

розтягування поліетилену та дефекти по лінії відриву); в зразках «Бравий Кок» та «Премія» 

шов був один, розташований в днищі пакету, загальною довжиною 125 мм, інші зразки мали 

по два бокових шви, при цьому краї пакету деформуються. Герметичність всіх пакетів 

відповідала ДСТУ, з урахуванням того факту, що наповнити водою на дві третини вдалося 

тільки зразок № 5, у інших зразків, із-за низького показника міцності поліетилену, 

можливість заповнення водою більш ніж на одну третину, була відсутня, що не відповідає 

вимогам ДСТУ. 

Таким чином дослідженнями встановлено, що поліетиленові пакети можна віднести 

до найнеобхідніших товарів для споживачів, врегулювання кількості виробництва яких, 

можливо лише на основі запровадження санкцій до виробників на законодавчому рівні. До 

основних проблем невідповідності, зразків поліетиленових пакетів, нормативній 

документації віднесено показник міцності поліетилену, який був встановлений, як наявний 

дефект, пов’язаний із якістю технологічного процесу і для достовірності має бути 

визначеним у кількісних одиницях; щодо дефектів маркування, то їх слід усунути шляхом 

додавання необхідної інформації та зміни якості друку. 
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Аннотация. Актуальность исследования несомненна, так как в условиях рыночной 

экономики проблема выпуска конкурентоспособных товаров, имеющих оптимальную 

структуру ассортимента, приобретает особое значение для сферы производства, торговли и 

потребителя. В связи с этим были проведены исследования качества и 

конкурентоспособности чулочно-носочных изделий отечественных и зарубежных 

производителей для возможного импортозамещения. 

Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, чулочно-носочные изделия, 

импортозамещение. 

Abstract. The relevance of the study is undoubted, since in a market economy, the problem 

of producing competitive goods with an optimal assortment structure is of particular importance for 

the sphere of production, trade and the consumer. In this regard, studies were carried out on the 

quality and competitiveness of hosiery of domestic and foreign manufacturers for possible import 

substitution. 

Keywords: quality, competitiveness, hosiery, import substitution. 

Из всех предметов одежды чаще всего приходится приобретать именно чулочно-

носочные изделия – чулки, носки, колготки и др. Все они по праву считаются предметами 

первой необходимости. Динамичность рынка проявляется в частом обновлении 

ассортимента и постоянной работе над созданием новых видов. 

Современный этап развития производства чулочно-носочных изделий 

характеризуется использованием высокопроизводительных процессов вязания изделий на 

автоматах. В нашей стране, на предприятиях Брестский чулочный комбинат ОАО «КИМ», 

ОАО «8 Марта», СООО СП «Conte» и др. с каждым годом увеличивается производство, 

расширяется ассортимент и улучшаются качество чулочно-носочных изделий за счет 

использования новых видов сырья, ускорения научно-технического прогресса и создания 

полностью автоматизированных производств. 

Огромная роль в развитии и обновлении ассортимента чулочно-носочных изделий 

принадлежит материалам. Благодаря пряже из льна белорусские мужские и женские носки 

обрели отличную формоустойчивость и износостойкость. Использование в составе хлопка, 

полиэфира и льна дало возможность получить изделия практически несминаемые, с 

ощущением мягкости и комфорта при эксплуатации. Изделия из натуральной 

хлопчатобумажной пряжи без добавления синтетики – это экологически чистая продукция с 

высокой гигиеничностью и гигроскопичностью. Применение высококачественного 

гребенного хлопка улучшает внешний вид изделий.  

В производстве женских и мужских носков в последнее время широко используется 

нить мультифибра. Это революционное, высокотехнологическое волокно, по своим 

свойствам приближенное к натуральному шелку. Носки, имеющие в своем составе хлопок в 
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сочетании с мультифиброй, имеют стильный, броский внешний вид. Они очень тонкие, 

шелковистые. 

Разработан ассортимент чулочно-носочных изделий из хлопчатобумажной пряжи в 

сочетании с эластаном: носки женские, мужские, детские; получулки женские, детские; 

колготки детские. Нить лайкра используется в производстве очень многих видов колготок. 

Однако, у колготок тоньше 10 ден, лайкра может быть только в поясе. Моделирующие 

колготки до 18 ден имеют зоны различной степени стягивания на ягодицах, животе. 

Колготки с плотностью не менее 40 ден обеспечивают поддерживающий эффект. Лечебно-

профилактическими свойствами обладают колготки плотностью 50-100 ден. Они 

применяются для профилактики варикозного расширения вен, снимают усталость ног за счет 

специально распределенного давления. Такие колготки имеют пометку – «Суппорт». 

Разработаны модели колготок, в которых эластичное волокно лайкра провязывается в 

каждом ряду, обеспечивая абсолютное облегание, эффект «второй кожи». 

Плотные, теплые колготки, в которых используются нити микрофибры и лайкры 3д, 

изготавливаются по новой технологии двухслойной вязки «климат-комфорт». Специальное 

соединение двух разных по своим свойствам нитей позволяет разделить полотно колготок на 

два слоя. Тот, который прилегает к телу, более мягкий и нежный, а тот, что снаружи, 

позволяет телу свободно дышать, но не пропускает холод и влагу. 

Выпуск чулочно-носочных изделий в Республике Беларусь в 2020 году составил 143.8 

млн. пар. В работе изучено состояние рынка чулочно-носочных изделий Республики 

Беларусь и перспективы его развития. Представлен анализ структуры торгового 

ассортимента чулочно-носочных изделий, реализуемых Гомельским филиалом Гомельского 

ОБЛПО. Проведен социологический опрос оценки покупательских предпочтений на 

чулочно-носочные изделия [1].  

95% потребителей считают, что основными потребительскими свойствами при 

выборе чулочно-носочных изделий является: формоустойчивость, гигроскопичность, 

колористическое оформление, устойчивость к истиранию, оригинальность, электризуемость. 

Качество продукции можно выразить математически в виде показателя уровня 

качества продукции, а показатель конкурентоспособности определяется как отношение 

обобщенного комплексного показателя качества к фактической цене реализации. 

Разработана методика оценки качества и конкурентоспособности на ЭВМ по 

программе «Оценка». Авторы следовали общему алгоритму определения комплексного 

показателя уровня конкурентоспособности, включающего этапы: анализ ассортимента 

товаров, представленных на рынке страны, с целью выбора базового образца; определение 

номенклатуры потребительских свойств товара, характеризующих его 

конкурентоспособность; изучение значимости показателей; измерение единичных 

показателей свойств; разработке оценочных шкал; формирование и расчет групповых 

комплексных показателей качества, объединение групповых показателей качества в 

комплексный обобщенный показатель; расчет интегрального и относительного показателя 

уровня конкурентоспособности. 

Выбор базового образца – самый ответственный этап, так как допущенная на этом 

этапе ошибка может исказить результаты всей работы. При выборе базового образца 

использовались следующие факторы: его принадлежность к той же группе товаров, что и 

экспериментальный образец; на данном рынке он должен быть наиболее распространенным; 

этот товар должен быть предпочтительным для покупателя. 

За базовый образец выбраны женские колготки производства СООО СП «Conte». 

По результатам социологического опроса потребителей, экспертов и показателей 

ТНПА для оценки уровня конкурентоспособности определены следующие показатели 
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качества: формоустойчивость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, туше, 

устойчивость к истиранию, оригинальность, электризуемость, цвет. 

Расчет коэффициентов весомости (Mi) и согласованности экспертных оценок 

определяли по ГОСТ 23554,2-81. Коэффициент весомости свойств Miсоставил: 

формоустойчивость – 0,17; гигроскопичность – 0,14; воздухопроницаемость – 0,15; туше – 

0,12; устойчивость к истиранию – 0,18; оригинальность – 0,14; электризуемость – 0,02; цвет – 

0,08. Коэффициент конкордации (W) составил – 0,891. 

Потребительские свойства эксперты оценивали по пятибалльной шкале. 

Использовалась методика оценки уровня конкурентоспособности, разработанная кафедрой 

товароведения БТЭУ [2]. 

Установлена шкала градаций оценок относительного уровня конкурентоспособности: 

1-0,99 – высокий; 0,98 – 0,9 – хороший; 0,89 – 0,7 – удовлетворительный; 0,69 – 0,1 – низкий. 

Предметом исследования были 30 моделей женских колготок следующих 

предприятий: «Е-тех» (Россия), «Barce» (Украина), «ATTIVA» (Италия) и Беларуси. 

Оценка уровня конкурентоспособности (К) чулочно-носочных изделий отечественных 

производителей, «Е-тех» (Россия), «Barce» (Украина), «ATTIVA» (Италия), показала, что 

конкурентоспособность импортных (К=0,81) значительно ниже отечественных (К=1-0,92), 

что позволяет сделать вывод о сокращении импорта. 

По результатам экспериментальной оценки 30 образцов женских колгот по программе 

«Оценка» установлено, что 8 образцов имеют высокий уровень конкурентоспособности, 10 – 

хороший, 7 – удовлетворительный и 5 – низкий. 

Таким образом можно сделать следующий вывод: конкурентоспособный товар – это 

такой товар, который на единицу своей стоимости (цены) удовлетворяет спросу лучше, 

нежели другие конкурирующие товары. 

В результате расчета относительных показателей уровня конкурентоспособности 

даны рекомендации предприятиям-изготовителям: учитывать при проектировании моделей 

чулочно-носочных изделий современные тенденции моды текущего сезона и на перспективу; 

учитывать конструктивные особенности деталей; разнообразить цветовую гамму изделий с 

учетом направлений моды, использовать новые виды пряж, обладающих мягкостью, 

устойчивостью к истиранию. 

Разработан алгоритм проведения экспертизы качества, что представляется очень 

важным, так как на современном этапе развития экономических отношений углубляются 

процессы активной интеграции Республики Беларусь в мировой рынок. Новые условия 

требуют более глубоких знаний вопросов ассортимента, качества, экспертизы и определения 

конкурентоспособности товаров, для формирования оптимальной структуры ассортимента, с 

учетом импортозамещения [3].  

Обстоятельно изучен ассортимент, качество и конкурентоспособность чулочно-

носочных изделий и разработаны рекомендации по формированию оптимальной структуры 

конкурентоспособного ассортимента для Гомельского филиала Гомельского ОБЛПО. 
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Анотація. Проблема якості та конкурентоспроможності в сучасному світі має 

універсальний характер, і від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить багато 

чого в економічному і соціальному становищі будь-якої країни. Аналіз останніх досліджень 

також свідчить про актуальність питання формування якості та конкурентоспроможності 

швейних товарів на підприємствах легкої промисловості України. Сучасний одяг є 

одночасно предметом споживання людини та об’єктом промислового виробництва. Тому він 

має відповідати багатьом вимогам. Якість одягу в цілому залежить від того, наскільки він 

відповідає двом групам вимог: вимогам споживача; вимогам виробника, або техніко-

економічним показникам. Асортимент легкого одягу дуже різноманітний і включає жіночі та 

дівчачі сукні, блузки, спідниці, сарафани, комбінезони, жакети, напівкомбінезони, штани, 

халати, жилети, фартухи та інші аналогічні вироби, виготовлені з матеріалів даного 

призначення. Зараз у торговельній мережі представлений глибокий асортимент жіночого 

одягу вітчизняного й імпортного виробництва. Однак вкрай важко обрати товари відмінної 

якості за помірною ціною. Проблеми забезпечення якості продукції та її підвищення 

розглядаються в численних наукових працях вітчизняних авторів. Фахівці у галузі 

проєктування та створення жіночого одягу роблять детальний огляд вимог до якості блуз та 

суконь на стадії підготовки до виробництва, безпосередньо виробництва та експлуатації або 

аналізують усі вимоги до якості легкого жіночого одягу, які базуються на стандартах. У 

даній роботі проаналізовано основні вимоги до якості легкого жіночого одягу; деталізовано 

споживчі та виробничі вимоги; досліджено вимоги за стандартами. 

Ключові слова: сировина, вимоги до якості, легкий жіночий одяг, асортимент, 

показники якості. 

Abstract. The problem of quality and competitiveness in the modern world is universal, and 

much depends on how successfully it is solved in the economic and social situation of any country. 

The analysis of recent research also shows the relevance of the formation of quality and 

competitiveness of garments in light industry enterprises of Ukraine. Modern clothing is both an 

object of human consumption and an object of industrial production. Therefore, it must meet many 

requirements. The quality of clothing in general depends on how it meets two groups of 

requirements: consumer requirements; manufacturer's requirements, or technical and economic 

indicators. The range of light clothing is very diverse and includes women's and girls' dresses, 

blouses, skirts, sundresses, overalls, jackets, overalls, pants, bathrobes, vests, aprons and other 

similar products made of materials for this purpose. Now in a trade network the deep range of 

women's clothing of domestic and import production is presented. However, it is extremely difficult 

to choose products of excellent quality at a reasonable price. Problems of product quality assurance 

and its improvement are considered in numerous scientific works of domestic authors. Specialists in 

the field of design and creation of women's clothing make a detailed review of the requirements for 

the quality of blouses and dresses at the stage of preparation for production, direct production and 

operation or analyze all quality requirements for light women's clothing based on standards. This 
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paper analyzes the basic requirements for the quality of light women's clothing; detailed consumer 

and production requirements; the requirements for standards are investigated. 

Key words: raw materials, quality requirements, light women's clothing, range, quality 

indicators. 

Вимога – це «сформульована потреба або очікування, загальнозрозумілі або 

обов’язкові» [1]. За ступенем відповідності виробу вимогам визначають його рівень якості. 

Вимоги, що ставлять до швейних виробів, зазвичай поділяють на дві групи: споживчі та 

виробничі. Під вимогами споживача розуміють такі вимоги, які людина висуває до одягу як 

предмету споживання. Відповідність цим вимогам означає, що одяг має високі показники 

таких властивостей: функціональних, соціальних, естетичних, ергономічних, 

експлуатаційних. Соціальні показники якості одягу характеризують відповідність виробів 

потребам суспільства. Це означає, що за асортиментом та розмірним асортиментом одяг має 

відповідати попиту споживачів. Крім того, одяг повинен бути конкурентоспроможним, а 

модель – «чистою», тобто оригінальною, не скопійованою з розробок інших виробників. 

Функціональні показники визначають, наскільки одяг відповідає своїй функції, конкретному 

призначенню. Функціональність одягу означає, що він відповідає сучасному способу життя, 

побуту, роду діяльності людини, її зовнішньому вигляду та психологічним особливостям. 

Естетичні показники – одні з найвагоміших при оцінюванні якості одягу. Вони оцінюються 

за зовнішнім виглядом і включають такі показники, як відповідність сучасному модному 

напрямку, досконалість композиції, товарний вигляд. Поняття «товарний вигляд» означає 

ретельність технологічного оброблення виробу, оригінальність торговельних ярликів, 

фірмових знаків та упаковки. Ергономічні показники характеризують ступінь комфортності 

людини в одязі та відображають властивості системи «людина-одяг-середовище». 

Ергономіка (від грецького ergon – праця та nomos – закон) – це наука, що комплексно вивчає 

людину в конкретних умовах її діяльності, закони взаємодії між людиною, промисловими 

виробами та навколишнім середовищем. Її також називають наукою про «людський фактор». 

Виділяють такі групи показників ергономічності: антропометрична, гігієнічна та 

психофізіологічна відповідність. Антропометрична відповідність означає, що одяг за своєю 

формою та розмірами повинен бути зручним для людини як у статиці, так і в динаміці. 

Гігієнічна відповідність означає, що одяг повинен забезпечувати необхідний мікроклімат на 

поверхні тіла людини – постійну температуру (30…33 °С), низьку відносну вологість (20…40 

%), незначний вміст вуглекислоти (0,08 %), слабкий рух повітря. Гігієнічність одягу 

визначається такими показниками: теплозахисність, повітропроникність, паропроникність, 

гігроскопічність, забруднюваність, раціональність конструкції. Психофізіологічна 

відповідність означає, що одяг повинен відповідати фізіологічним та психологічним 

особливостям людини, її звичкам. Це досягається дотриманням таких вимог, як зручність 

вдягання, користування окремими елементами одягу – кишенями, застібками, а також 

оптимальна маса одягу. Остання вимога особливо актуальна для зимового одягу. 

Експлуатаційні показники характеризують надійність виробу. Ці показники 

визначають термін безвідмовної експлуатації виробу до його морального або фізичного 

зношення. Надійність виробу означає стійкість матеріалів та швів до розриву, тертя, 

розтягування, світлопогоди, хімчистки, прання, а також формостійкість деталей та країв 

одягу. Техніко-економічні показники якості одягу визначають прогресивність моделі та її 

придатність до виготовлення в сучасних умовах. Перш за все – це характеристики 

стандартизації та уніфікації [2]. Стандартизація, згідно з формулюванням ради міжнародної 

організації по стандартизації ISO, – це встановлення та впровадження правил з метою 

впорядкування діяльності в певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін і, 

зокрема, для досягнення умов експлуатації та вимог безпеки. Швейні вироби виготовляються 

за розмірними ознаками типових фігур, передбаченими у відповідних стандартах. Уніфікація 
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конструкції виробу полягає у встановленні оптимальної кількості типів рішень окремих ліній 

та вузлів виробів. Наприклад, можуть бути уніфіковані плечові зрізи, кишені, манжети тощо. 

Показники технологічності характеризують ефективність конструкторських рішень для 

забезпечення високого рівня продуктивності праці та економного використання матеріалів. 

Показники економічності характеризують видатки на проєктування, виробництво одягу, а 

також його експлуатацію. 

Існує ряд вимог до якості легкого жіночого одягу, викладених у ДСТУ ГОСТ 

25294:2005 «Одяг верхній платтяно-блузкового асортименту. Загальні технічні умови» [3]. 

Так, усі матеріали, які застосовуються для виготовлення виробів, повинні відповідати 

вимогам нормативної і технічної документації. У виробах, виготовлених з контрастними 

оздоблювальними деталями, основний матеріал і матеріал обробки повинні мати стійкість не 

меншу, ніж у норм групи «міцна». Одяг повинен бути виготовлений з матеріалів, безпечних 

для здоров’я користувача, усі вкладення синтетичних, штучних (ацетатних, триацетатних) 

волокон в текстильні матеріали мають відповідати вимогам діючих в країні державних 

санітарних норм або використання повинно бути дозволено державними органами охорони 

здоров’я [6]. Показники фізико-гігієнічних властивостей жіночого легкого одягу і матеріалів, 

призначених для його виготовлення, повинні відповідати вимогам табл. 1.  

Таблиця 1 – Показники фізико-гігієнічних властивостей жіночого легкого одягу [4] 

Назва 

продукції 

Гігроскопічність, 

%, не менше 

Повітропроникні

сть, дм3/м2с, не 

менше 

Питомий 

електричний опір, 

Ом, не більше 

Вміст вільного 

формальдегіду, 

мкг/г, не більше 

Вироби для 

дорослих 
– 60 1014 300 

 

Антропометричні вимоги до жіночого легкого одягу регулюються окремим 

стандартом ДСТУ ГОСТ 31396:2011 «Класифікація типових фігур жінок за зростом, 

розмірами та повнотними групами для проєктування одягу» [5]. Згідно даного стандарту для 

побудови розмірної типології дорослої жінки застосовують такі провідні розмірні ознаки: 

зріст, обхват грудей ІІІ, обхват стегон з урахуванням виступу живота. Прийняті такі 

допустимі інтервали: по зросту – 6,0 ± 3,0 см, по обхвату грудей третьому – 4,0 ± 2,0 см, по 

обхвату стегон – 4,0 ± 2,0 см в одному розмірі між повнотними групами.  

ДСТУ ГОСТ 31396:2011 встановлює 356 типових фігур жінок, згрупованих у шість 

повнотних груп. Для нульової повнотної групи різниця між обхватом стегон та обхватом 

грудей становить -2,0 см, для першої 2,0 см, для другої 6,0 см, для третьої 10,0 см, для 

четвертої 14,0 см, для п’ятої 18,0 см. Типові фігури встановлені в діапазоні по зросту від 152 

до 182 см, по обхвату грудей від 80 до 132 см, по обхвату стегон від 82 до 142 см. Наприклад, 

для жіночої фігури зростом 164 см, обхватом грудей третім 92 см, обхватом стегон 94 см 

(першої повнотної групи) в товарному ярлику в графі «розміри» вказують: 164-92-94. В 

різних країнах використовують національні класифікації типових фігур, що враховують 

антропометричні особливості населення. Окремі виробники одягу, орієнтовані на 

міжнародний ринок, використовують власну систему позначання розмірів [5]. 

Якість та ефективність роботи підприємств швейної промисловості, які виконують 

замовлення з пошиття складних, постійно змінюваних моделей жіночого легкого одягу 

визначається використанням технічних засобів, що дозволяють прискорити процеси 

підготовки моделей і розкрою матеріалів. В Україні розроблено спеціалізований програмний 

комплекс АССОЛЬ, який є аналогом САПРів відомих зарубіжних фірм INVESTRONICA, 

LECTRA, ASSYST, GERBER, SYBRID, але адаптований до умов вітчизняних підприємств. 

До комплексу входять такі компоненти: засоби автоматизованого виробництва (система 

автоматизованого проектування одягу, автоматизований розкрійний комплекс для точного 
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крою одного шару та настилів товщиною до 70 мм, автоматизовані робочі місця підрозділів 

підприємства, автоматизоване робоче місце керівника) та технологічне обладнання 

(настильне, розкрійне, допоміжне). 

Таким чином, на формування якості жіночого одягу впливають технології 

виробництва, дотримання норм та стандартів, відсутність дефектів, використання якісної 

сировини. Якісний жіночий одяг може стати на довгий час базовою одиницею гардеробу. 

Вид використаної сировини формує стійкість забарвлення, гігроскопічність, 

повітропроникність, стійкість до багаторазового прання, щільність та чимало естетичних 

факторів. 
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Анотація. Досліджено особливості сучасного стану правового забезпечення 

добросовісної конкуренції в Україні та сформульовано науково-теоретичні рекомендації, 

спрямовані на вдосконалення господарськоправового забезпечення прав учасників 

конкурентного змагання та споживачів як учасників відносин у сфері економічної  

конкуренції. 

Ключові слова: споживачі, економічна конкуренція, захист споживачів, права 

споживачів, конкурентне змагання, недобросовісна конкуренція, сфера господарювання. 

Abstract. The peculiarities of the current state of legal support of fair competition in Ukraine 

are studied and scientific and theoretical recommendations aimed at improving the economic and 

legal support of the rights of participants in competition and consumers as participants in relations 

in the field of economic competition are formulated. 

Key words: consumers, economic competition, consumer protection, consumer rights, 

competition, unfair competition, business.     

Українська держава, за роки своєї незалежності, завдяки реалізації конкурентної 

політики, пройшла шлях від плановоадміністративної системи господарювання до країни з 

ринковою економікою. У державі сформовано вітчизняне законодавство про захист 

економічної конкуренції, яке є одним із найголовніших механізмів забезпечення 

економічного зростання та реалізації цілей і завдань сучасної конкурентної політики. Однак, 

унаслідок поглиблення економічних перетворень і активізації інтеграційних процесів, усе 

актуальнішими стають питання правового забезпечення розвитку конкурентних відносин, 
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удосконалення правового захисту суб’єктів господарювання та споживачів від 

недобросовісної конкуренції. 

Дослідження сучасного стану правового забезпечення добросовісної конкуренції в 

Україні набуває сьогодні актуального значення, оскільки це дозволяє, вдосконалювати 

господарсько-правове забезпечення прав учасників конкурентного змагання та споживачів. 

Відповідно до норм чинного законодавства, споживач є учасником відносин у сфері 

економічної конкуренції [1]. Конституційні основи правового господарського порядку в 

Україні становлять, в тому числі, і забезпечення державою належного захисту 

прав споживачів. 

Держава підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання, що 

забезпечується завдяки досягненню ними власних економічних переваг, внаслідок чого 

споживачі та суб’єкти господарювання – конкуренти отримують можливість вибору 

необхідного товару і при цьому окремі суб’єкти господарювання не визначають умови 

реалізації товару на ринку [2]. Виходячи з цього, конкуренція розуміється як суперництво, 

змагальність між учасниками ринку за досягнення результатів на будь-яких теренах, за 

кращі, економічно більш вигідні умови виробництва і реалізації продукції та отримання 

найвищого прибутку.  

Право на конкуренцію, по суті, являє собою визначену законом можливість особи при 

здійсненні нею підприємницької діяльності змагатися за допомогою здійснення самостійних 

дій з іншими суб’єктами підприємництва (конкурентами) за пріоритетне придбання товарів 

(робіт, послуг) споживачами (покупцями). 

Таким чином, можна сказати, що конкуренція не допускає будь-яке обмеження 

інтересів суб’єктів господарювання, яке є основним наслідком самої конкурентної боротьби, 

якщо тільки це досягається законними та лояльними (не забороненими) засобами. 

Як відомо, одним із загальних принципів господарювання в Україні є: обмеження 

державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення 

соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, 

екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави.   

Відповідно, держава здійснює антимонопольно-конкурентну політику та сприяє розвиткові 

змагальності у сфері господарювання на основі загальнодержавних програм, що 

затверджуються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. 

Державна політика у сфері економічної конкуренції, обмеження монополізму в 

господарській діяльності та захисту суб’єктів господарювання і споживачів від 

недобросовісної конкуренції здійснюється уповноваженими органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. 

Країна забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість 

вільного вибору товарів (робіт, послуг), набуття знань і кваліфікації, необхідних для 

прийняття самостійних рішень під час придбання та використання товарів (робіт, послуг) 

відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними способами 

товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для 

підтримання здоров’я і життєдіяльності. 

Права споживачів, механізм реалізації захисту цих прав та відносини 

між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками (виконавцями, продавцями) 

регулюються законом про захист прав споживачів та іншими законодавчими актами [3].  

З розвитком глобалізаційних та інтеграційних процесів в економіці питання 

забезпечення розвитку добросовісної конкуренції набуває визначального значення, оскільки 

лише застосування новітніх інноваційних технологій при розробці та виробництві продукції, 

високих вимог щодо якості товарів, робіт, послуг та європейських стандартів обслуговування 

можуть забезпечити належний рівень конкурентоспроможності української продукції як на 
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загальнодержавному, так і міжнародному рівні. При цьому, реалізуючи власний економічний 

інтерес шляхом підвищення конкурентоспроможності власної продукції, товаровиробники 

сприяють модернізації всієї економічної системи держави, що має позитивний ефект для 

розвитку всього суспільства в цілому, забезпечуючи при цьому права споживачів. 

Отже, конкурентна політика має задовольняти і приватні, і публічні економічні 

інтереси, сприяючи оптимальному співвідношенню попиту та пропозиції, економічному 

прогресу, зростанню добробуту населення, захисту суб’єктів господарювання і споживачів 

від недобросовісної конкуренції, відповідно, благополуччю самої держави. 
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Анотація. Досліджено ринок кондитерських виробів в Україні та специфіку його 

функціонування. Визначено основних виробників та їх рейтинг на ринку. Проаналізовано 
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Актуальність дослідження ринку кондитерських виробів зумовлена тим, що 

кондитерські вироби є групою харчових продуктів широкого асортименту, які споживаються 

майже усім населенням. Українські солодощі добре відомі споживачам як нашої країни, так і 

за кордоном. Про визнання вітчизняної продукції говорить факт визначення українських 

виробників Roshen, Konti і «АВК» у світовому рейтингу, складений спеціалізованим 

виданням Candy Industry. Крім того, на вищих сходинках цього топа присутні міжнародні 

компанії Mondelez International і Nestle, які володіють українськими торговими марками 

«Світоч» і «Корона» відповідно [1].  

Потужні кондитерські компанії для утримання своїх позицій на ринку постійно 

розширюють свій асортимент, покращують якість та впроваджують інноваційні продукти з 
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новими смаками, ароматами, текстурами, формами і упаковками. Відмічається позитивний 

вплив динаміки кондитерської індустрії на окремі галузі економіки та в цілому, оскільки її 

розвиток сприяє росту експортного потенціалу, збільшує зайнятість населення, сприяє 

зростанню обсягів виробництва в сільському господарстві, торгівлі та транспорту.  

Ринок кондитерських виробів України за насиченістю та асортиментом наближається 

до європейського. Як показують дослідження, серед вподобань вітчизняного споживача 

більше 95% ринку займають товари вітчизняних компаній [1]. Популярність продукції 

вітчизняних кондитерів обумовлена такими факторами, як: ціна, якість та тренд «Зроблено в 

Україні». Український ринок кондитерських виробів характеризується широким 

номенклатурним рядом товарів, які традиційно об’єднують в три групи: борошняні 

кондитерські вироби (солодке печиво, вафлі, пряники, рулети, кекси та ін.); шоколадні 

вироби, що містять какао (шоколад, шоколадні цукерки та ін.); цукристі вироби без какао 

(карамель, мармелад, желе, зефір та ін.). 

В ході дослідження ринку цукерок в Україні, аналітиками Pro-Consulting було 

охарактеризовано основні тенденції розвитку ринку, проаналізовані обсяги виробництва, 

визначені й охарактеризовані основні оператори, проведена структуризація основних 

конкурентів на ринку за популярністю серед споживачів. Отримані результати дали змогу 

показати, які компанії позиціонують себе як законодавці ринку даної галузі, дали можливість 

проаналізувати нові можливості, щодо збутової політики зокрема не лише на території 

України, а й за її межами. Також, можна відзначити, що дослідження безпосередньо самого 

споживчого ринку, дає можливість для оптимізації товарного асортименту тої чи іншої 

групи, що позитивно відзначиться на показниках реалізації товару [2]. Аналіз ринку 

кондитерських виробів України показує, що не всі солодощі подобаються нашим 

співвітчизникам однаково. Розвиток ринку відбувався набагато динамічніше порівняно з 

попередніми роками. За результатами аналізу, кондитерський ринок України додав у 

грошовому обсязі відразу 25,1% порівняно з минулим роком і досяг показника 20,5 млрд грн 

(без урахування тіньового ринку).  

Як свідчить аналіз ринку кондитерських виробів в Україні, не вся продукція однаково 

вигідна для виробників. В натуральному вираженні більш як половина (55,3%) солодощів, 

що випускаються, – це борошняні вироби, шоколадні продукти разом займають 23,6% в 

загальному обсязі. Якщо ж розглянути структуру цього ринку в грошовому вираженні, то 

26,6% його обсягу було забезпечено за рахунок продажів шоколадних плиток, виручка від 

печива і бісквітів склала 19,5%, ще 17,3% додали шоколадні цукерки, а на четвертому місці 

із часткою 15% виявився шоколад у коробках і пакетах. Шоколад у плитках став справжнім 

фаворитом українських покупців. Грошовий обсяг його продажів збільшився найбільше 

порівняно з минулим роком на 29,8%. На другому місці за зростанням продажів 

розташувалися шоколадні батончики – плюс 26,6%, на третьому – жувальні цукерки, плюс 

25% [3]. Учасники ринку жорстко конкурували один з одним за увагу покупця, в результаті 

шоколадні плитки стали ще й найбільш промоційним продуктом. Найбільш поширеним 

маркетинговим прийомом при цьому було тимчасове зниження ціни. 

Кондитерський ринок України з його високою конкуренцією вимагає від своїх 

суб’єктів проведення продуманої цінової політики. Найбільше виграли ті, хто стримував 

бажання підняти ціни, вкладався в рекламу, вносив цікаві для споживачів зміни в 

асортиментну лінійку. З іншого боку, ринок кондитерських виробів України навчив покупців 

уважніше ставитися до вибору солодкої продукції. Тепер фокуси виробників з керуванням 

ціною за рахунок зниження ваги, збільшення обсягу пакувальної коробки або спрощення 

рецептури вже не проходять, а розглядаються як спроба обману, що тут же негативно 

відбивається на репутаційному тлі навколо компанії. В результаті кондитери змушені діяти 

набагато тонше, розвиваючи додаткові бюджетні лінійки продукції. Наприклад, замість 
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цільної плитки шоколаду можна купити дешевшу шоколадку з наповнювачем. Багато 

покупців розглядають такий варіант як можливість спробувати нові смаки. Найбільше зросли 

продажі шоколадних плиток з цільними горіхами, плюс 77,4% порівняно з минулим роком. 

Кондитерський ринок України не обмежується тільки відносинами в системі виробник – 

кінцевий споживач. Тут існує і розвивається сегмент, який дуже цікавий для міні-пекарень, 

операторів готельно-ресторанного сектора, сервісів швидкої доставки їжі в офіси та інших 

бізнесів із сфери громадського харчування. Усі вони із задоволенням купують заморожені 

напівфабрикати кондитерських виробів.  

Згідно з результатами проведеного дослідження, основними факторами розвитку 

цього сектора ринку є: зростання кількості малих пекарень, які можуть дуже легко змінювати 

асортимент продукції відповідно до запитів клієнтів; популярність пекарень-кафе, де можна 

не тільки купити свіжий кондитерський виріб, але і тут же скуштувати його; широке 

застосування при виробництві напівфабрикатів сучасних технологій з високим ступенем 

автоматизації, що дозволяє випускати великий спектр продукції високої якості. 
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Анотація. Вітчизняний шоколад користується значним попитом серед населення, а 

також є популярним об’єктом експорту. Тому актуальним було визначення його якості та 

натуральності. Встановлено, що серед досліджуваних зразків шоколаду не виявлено 

жодного, який би відповідав усім встановленим вимогам щодо інгредієнтного складу. Адже 

досліджувані зразки чорного шоколаду містили какао-порошок, молочний жир, суху 

молочну сироватку, емульгатори, ароматизатори. За органолептичними показниками лише 

один зразок шоколаду повністю відповідав вимогам якості. 

Ключові слова: шоколад, якість, фальсифікація, склад, органолептичні показники. 

Abstract. Domestic chocolate is in great demand among the population and is also a popular 

object of export. Therefore, it was important to determine its quality and authenticity. It was found 

that none of the tested samples of chocolate was found to meet all the established requirements for 

the ingredient composition. After all, the studied samples of dark chocolate contained cocoa 

powder, milk fat, whey powder, emulsifiers, flavors. According to organoleptic parameters, only 

one sample of chocolate fully met the quality requirements. 
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Шоколад і шоколадні вироби завжди користувалися популярністю та попитом серед 

населення України. За популярністю серед кондитерських виробів шоколад знаходиться на 

другому місці, поступаючись тільки борошняним виробам. Шоколад представляє собою 

кондитерський виріб, приготовлений з шоколадної маси з начинкою або без неї. Від інших 

кондитерських виробів шоколад відрізняється високою енергетичною цінністю, він легко 

засвоюється організмом людини. Алкалоїди, що входять до складу какао-бобів, надають 

шоколаду збудливу дію, знижують втому, підвищують працездатність. 

Відомо, що середньостатистичний українець споживає в рік приблизно 2,5 кг 

шоколаду. Попит на шоколад на вітчизняному ринку достатньо стабільний і високий – 

близько 73 % населення України є споживачами даного продукту. Кондитерський ринок 

України дуже змінився в умовах економічної кризи: ключові гравці здали свої позиції, а 

покупці вже інакше підходять до вибору солодощів. Проте, протягом 2020 року попит на 

шоколад серед українців зріс на 10 %. За останніми даними, основна частина кондитерського 

ринку України фактично знаходиться в руках чотирьох великих компаній – «АВК», «Конті», 

«Roshen» та «Millenium». 

Українці часто вважають, що якість вітчизняної шоколадної продукції на порядок 

нижче, ніж зарубіжної. Але, за даними статистики, український шоколад імпортується в більш 

ніж 50 країн світу, зберігаючи при цьому якість міжнародних стандартів [1]. 

Тому актуальним та доцільним, на наш погляд, було б дослідити якість вітчизняного 

шоколаду, що представлений у торговельній мережі. Перш ніж це зробити вважали за 

потрібне визначитися з ознаками справжнього шоколаду та можливими видами його 

фальсифікації. 

По-перше, шоколад повинен бути виготовлений з основних продуктів переробки 

какао-бобів – какао тертого та какао-масла. Якщо він складається з какао-порошку або 

містить його у певній кількості, таку продукцію неможна назвати шоколадом. Какао-

порошок отримують зі жмиху, що залишився після отримання какао-масла, тому його 

собівартість та харчова цінність нижча, ніж какао-тертого. Також зазвичай какао-порошок 

додають до гідрогенізованого жиру для надання йому коричневого кольору. По-друге, 

натуральний шоколад з жирових компонентів у своєму складі повинен містити лише какао-

масло. Проте виробники замість какао-масла вводять гідро-, рослинний або тваринний жир, 

або еквіваленти какао-масла. При такій фальсифікації натуральний шоколад матиме 

показники, не характерні для натурального шоколаду. Також з метою підвищення маси 

шоколаду, в нього можуть вводити більше цукру або води. Оскільки шоколадна маса є 

жировим середовищем і вода в ній не розчиняється, в масу вводять різні поверхнево-активні 

речовини (лецитин, фосфатидні та інші концентрати). Таким чином вміст води збільшується 

з 1 до 6-9 %. Відомо, що справжній шоколад повинен мати невеликий термін придатності – 

до 6 місяців. Для подовження термінів зберігання виробники вводять різні антиокислювачі, 

проте, як правило, у складі їх не зазначають [2]. 

Що стосується органолептичних показників, то поверхня шоколаду обов’язково 

повинна бути блискучою, а на зламі він має бути матовим. Наявність характерного дзвінкого 

хрускоту при розламуванні свідчить про справжність шоколадної плитки. До того ж шоколад 

з натуральним складом тане в роті поступово. Ненатуральний – або тане дуже швидко, або 

вимагає розжовування та пристає до зубів. 

Враховуючи вищезазначене, доцільним було визначити якість шоколаду найбільш 

відомих вітчизняних торговельних марок, а саме «Roshen», «Millenium», «Світоч», «Корона». 

Для дослідження нами було обрано  чорний шоколад без добавок. Так, досліджуючи 

маркування зразків шоколаду, встановлено, що окрім какао-масла та какао тертого, у складі 

всіх обраних для дослідження зразків шоколаду містився какао-порошок зі зниженим 
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вмістом жиру, а також емульгатори (соєвий або соняшниковий лецитин і Е476). Крім того, 

шоколад «Roshen», «Світоч» «Millenium» містив у рецептурі молочний жир. Шоколад 

«Millenium» містив також додатково суху молочну сироватку. До всіх зразків шоколаду 

додано ароматизатор. 

Таким чином, аналіз складу зразків шоколаду, зазначеного на маркуванні, дозволив 

встановити, що всі досліджувані торговельні марки шоколаду не відповідають у повній мірі 

вимогам до натурального шоколаду. Адже частину какао тертого заміняють какао-

порошком, замість частини какао-масла додають молочний жир та суху молочну сироватку, 

а також вводять емульгатори та ароматизатори. Маса плитки шоколаду «Roshen», «Світоч», 

«Корона» складала 85 г замість традиційних 100 г. Лише зразок шоколаду «Millenium» мав 

масу 100 г. Термін зберігання шоколадних плиток усіх торговельних марок складав 1 рік і 

більше. Результати дослідження органолептичних показників якості шоколаду показали, що 

смак і запах усіх зразків шоколаду відповідали чорному шоколаду, були без сторонніх запаху 

та присмаку. Форма була правильною, без деформацій, структура – однорідною, а 

консистенція – твердою. Поверхня шоколаду «Корона» була блискучою. Проте поверхня 

шоколадних плиток інших торговельних марок була недостатньо блискучою, що може бути 

наслідком заміни частини какао-масла його еквівалентом. 

Отже, проведений аналіз інгредієнтного складу, зазначеного на маркуванні, та 

органолептична оцінка якості досліджуваних зразків вітчизняного шоколаду свідчить про 

відсутність у торговельній мережі дійсно якісного та натурального шоколаду. Адже 

виробники намагаються зменшити собівартість продукції шляхом додавання дешевих 

аналогів какао тертого та какао-масла, тим самим знижуючи якість готової продукції. Ось 

чому поціновувачі справжнього шоколаду надають перевагу імпортному шоколаду, хоч і 

ціна на нього більш висока. 
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Анотація. Лимони, представлені у торговельній мережі України – імпортована 

продукція. Перетин митного кордону цитрусовими та потрапляння їх на український ринок, 

завдяки широкій географії вирощування, здійснюється протягом цілого року. Основними 

виробниками є Італія, Іспанія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Греція та ін. Однак якість лимонів не 

завжди відповідає вимогам вітчизняних споживачів і відрізняється у постачальників. Тому є 

актуальним експериментальне визначення якості лимонів. Характеристики, отримані в ході 

дослідження можна використовувати під час формування сезонного асортименту цитрусових 

у торгівельній мережі. В статті подані результати дослідження органолептичних та 

фізико–хімічних показників лимонів.  

Ключові слова: Цитрусові плоди, лимони, якість, органолептичні показники, 

фізико-хімічні показники, асортимент.  

Abstract. Lemons in the trade network of Ukraine are imported products. Due to the 

wide geography of cultivation, citrus fruits are supplied to the Ukrainian market throughout the 

whole year. The main producers are Italy, Spain, Egypt, Turkey, Cyprus, Greece, etc. However, 

the quality of lemons does not always meet consumer requirements and differs from supplier to 

supplier. Therefore, it is important to experimentally determine the quality of lemons. The 

characteristics obtained in the course of the study can be used in the formation of the seasonal 

assortment of citrus fruits in the retail chain. The article presents the results of a study of 

organoleptic and physicochemical characteristics of lemons. 

Key words: Citrus fruits, lemons, quality, organoleptic characteristics, physical and 

chemical characteristics, assortment. 

Цитрусові плоди – найбільш поширені плоди, їх вирощують країни як тропічного, так 

і субтропічного поясів. За обсягами виробництва лимони поступаються тільки бананам, 

винограду і яблукам, а за споживанням – тільки яблукам. На ринку України представлений 

широкий асортимент з різних країн і з кожним роком він збільшується. В Україні цитрусові 

фрукти не вирощують, тому потреба в них забезпечується лише завдяки імпорту з інших 

країн [1; 2]. Постачання цитрусових плодів на вітчизняний ринок, завдяки широкій географії 

їх вирощування, здійснюється протягом року, незалежно від сезону. Цитрусові плоди ввозять 

в Україну переважно з Іспанії (2789 – 3170 тис. т), з Греції (386 – 391 тис. т) та Туреччини 
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(225 – 331 тис. т) [2]. Однак, у магазинах також можна знайти лимони з Кіпра, Аргентини, 

Південно-Африканська Республіки (ПАР), Італії. 

В Україні якість лимонів оцінюють згідно з ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 Фрукти 

цитрусові. Настанови щодо постачання і контролювання якості. Відповідно до цього 

документу, плоди повинні бути свіжими, чистими, без механічних пошкоджень та без 

пошкоджень шкідниками і хворобами, з рівно зрізаною плодоніжкою. Смак і запах повинен 

бути властивий свіжим лимонам, без стороннього присмаку і запаху. Колір від світло-

зеленого до жовтого та оранжевого. Розмір за найбільшим діаметром – не менше 42 мм [3]. 

Стандарти, які діють в Україні на цитрусові плоди, не регламентують фізико-хімічні 

показники лимонів. Харчова цінність лимонів визначається вмістом вітаміну С, глікозидів, 

пектину, ефірних олій та інших фізіологічно активних речовин [4; 5]. Дослідження якості 

лимонів різних країн, що представлені у торгівельній мережі міст Київ та Луцьк проводили 

протягом весняно-зимового періоду 2021 року. Визначали якість лимонів сортів: Іnterdonato 

(Туреччина),  Interdonato (Італія), Eureka (ПАР), Eureka (Кіпр), Genova (Аргентина), Real 

(Іспанія), Real (Кіпр), Lisbon (ПАР), Lisbon (Кіпр), Ferminello (Італія). Лимони Іnterdonato 

(Туреччина), Interdonato (Італія), Eureka (ПАР), Eureka (Кіпр), Genova (Аргентина) 

постачаються у торгівельну мережу в дерев’яних ящиках насипом, без обгортування 

папером, інші досліджувані сорти – обгорнуті у папір та вкладені поштучно. 

Органолептично оцінювали лимони за зовнішнім виглядом, смаком і запахом, кольором, 

розміром за найбільшим поперечним діаметром (табл. 1).  

Таблиця 1– Результати органолептичної оцінки лимонів  

Показник 

 

Назва  

сорту та 

країна 

походження 

Зовнішній вигляд плодів Запах та 

смак 

м’якоті 

Колір Діаметр, 

мм 

Interdonato 

(Туреччина) 

Свіжі, чисті, без механічних 

пошкоджень, овальної форми, 

шкірка тонка 

Cоковита, 

ароматна  

Світло-

жовтий 

62 

Interdonato 

(Італія) 

Свіжі, чисті, без пошкоджень 

шкідниками, плодоніжка відпала, 

подовжено-овальної форми, шкірка 

тонка 

Cоковита, 

ніжна  

Лимонно-

жовтий 

60 

Eureka 

(ПАР) 

Свіжі, чисті, з рівно зрізаною 

плодоніжкою, овальної форми, 

шкірка тонка і гладка 

Cоковита, 

ароматна 

Яскраво-

жовтий 

55 

Eureka 

(Кіпр) 

Свіжі, чисті, без уражень 

шкідниками, але з помітними 

механічними пошкодженнями, 

округло-овальної форми 

Cоковита Жовтий 57 

Genova 

(Аргентина) 

Свіжі, трохи забруднені, без 

плодоніжки, овальної форми, 

шкірка гладка 

Соковита, 

ароматна  

Світло-

жовтий 

52 

Real 

(Іспанія) 

Свіжі, чисті, з рівно зрізаною 

плодоніжкою, округлої форми з 

довгим пупком, шкірка середньої 

товщини, гладка, суха 

Соковита, 

ароматна 

Яскраво-

жовтий 

65 
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Показник 

 

Назва  

сорту та 

країна 

походження 

Зовнішній вигляд плодів Запах та 

смак 

м’якоті 

Колір Діаметр, 

мм 

Real 

(Кіпр) 

Свіжі, чисті, без уражень 

шкідниками та механічних 

пошкоджень, округло-овальної 

форми, шкірка дрібнопориста, 

гладка 

Соковита, 

ніжна 

Яскраво-

жовтий 

63 

Lisbon 

(ПАР) 

Свіжі, чисті, плодоніжка рівно 

зрізана, подовжено-овальної форми, 

шкірка гладка, середньої товщини 

Соковита, 

ніжна, 

кисла, з 

великою 

кількістю 

зерен  

Світло-

жовтий 

60 

Lisbon 

(Кіпр) 

Свіжі, чисті, без механічних 

пошкоджень, овальної форми з 

маленьким гострим пупком, шкірка 

середньої товщини 

Соковита, 

ароматна, 

ніжна 

Жовтий 58 

Ferminello 

(Італія) 

Свіжі, чисті, відпала плодоніжка, 

овальної форми, шкірка гладка, 

товста, дрібнопориста 

М’якоть 

менш 

соковита, 

має тонкий 

аромат  

Лимонно-

жовтий 

56 

Під час органолептичної оцінки було встановлено, що всі лимони відповідають 

вимогам стандарту за всіма зазначеними показниками. Плоди мали приємний зовнішній 

вигляд і смак. Для всіх зразків визначили відсутність сторонніх присмаків та запахів. Також 

у всіх зразків, крім лимонів Lisbon (ПАР), невелика кількість насіннєвих зерен. Порівнявши 

результати досліджень, можна зробити висновок, що лимони з застосуванням додаткової 

упаковки (обгорнені папером) не мають механічних пошкоджень, дуже чисті та краще 

транспортуються, за рахунок додаткового захисту плодів.  

Під час дослідження фізико-хімічних показників визначено титровану кислотність та 

вміст вітаміну С в лимонах різних виробників залежно від періоду реалізації (табл. 2) [4, 5]. 

Таблиця 2 – Фізико–хімічні показники лимонів 

Назва сорту та  

країна  

походження 

Показник 

In
te

rd
o
n
at

o
 

(Т
у
р
еч

ч
и

н
а)
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te

rd
o
n
at

o
 

(І
та

л
ія

) 

E
u
re

k
a 

(П
А

Р
) 

E
u
re

k
a 

(К
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р
) 

G
en

o
v
a 

(А
р
ге

н
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н
а)

 

R
ea

l 

(І
сп

ан
ія

) 

R
ea

l 

(К
іп

р
) 

L
is

b
o
n

 

(П
А

Р
) 

L
is

b
o
n

 

(К
іп

р
) 

F
er

m
in

el
lo

 

(І
та

л
ія

) 

Період реалізації весна зима 

Титрована кислотність, 

% 
0,067 0,072 0,07 0,068 0,07 0,073 0,07 0,07 0,071 0,068 

Вітамін С, мг/100 г 57,2 55,5 55,3 54,6 55,2 60,6 58,8 59,4 57,5 58,3 
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Відповідно наведених результатів, можна зробити висновок, що найбільше вітаміну С 

міститься в лимонах сорту Real (Іспанія), які надходили у торговельну мережу міст Києва та 

Луцьк в зимовий період, а найменше – в сорті Eureka, країною-виробником  якого є Кіпр. 

Виходячи з результатів, лимони досліджені в зимовий період мають дещо вищий вміст 

вітаміну С, ніж сорти лимонів досліджені в весняний період. Це пояснюється тим, що в 

процесі товароруху в плодах відбуваються такі процеси, як дихання та випаровування води, 

які призводять до втрати маси та зміни органолептичних показників плодів.  

Дослідження показало, що всі сорти відповідають вимогам стандарту [3] за всіма 

показниками. Також потрібно зазначити, що лимони з застосуванням додаткової упаковки 

(обгорнені папером) не мають механічних пошкоджень, дуже чисті та краще 

транспортуються, за рахунок додаткового захисту плодів. В ході дослідження було 

визначено титровану кислотність та вміст вітаміну С в лимонах різних сортів у різні періоди 

реалізації. За результатами досліджень, можна зробити висновок, що найбільше вітаміну С 

міститься в лимонах сорту Real (Іспанія), які були досліджені в зимовий період, а найменше 

в сорті Eureka (Кіпр). Виходячи з результатів дослідження, лимони в зимовий період містять 

в середньому 4 мг/100 г більше вітаміну С, ніж сорти лимонів досліджені в весняний період.  
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Анотація. Актуальність статті визначається тим, що асортимент засобів для прання 

дуже широкий. Тому для споживачів важлива інформація щодо результативності прання 

різними засобами. Мета роботи – провести порівняльне тестування засобів для прання, що 

користуються підвищеним попитом споживачів. Визначена ефективність прання різними 

засобами. Доведено вплив певних факторів на мотивацію купівлі засобів для прання 

споживачами. 

Ключові слова: засоби для прання, споживні властивості, забруднення, критерії 

оцінки. 

Abstract. The relevance of the article is determined by the fact that the range of detergents is 

very wide. Therefore, information on the effectiveness of washing by various means is important 

for consumers. The purpose of the work is to conduct comparative testing of detergents that are in 

high demand. The efficiency of washing by various means is determined. The influence of certain 

factors on the motivation of consumers to buy detergents is proved. 

Key words: detergents, consumer properties, pollution, evaluation criteria. 
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Асортимент засобів для прання в торговельній мережі України дуже широкий. 

Споживачеві складно розібратися в ефективності прання різними засобами. Тому проведено 

порівняльне тестування засобів для прання, що користуються підвищеним попитом 

споживачів. Було проведено анкетування 100 споживачів у торгівельній мережі міста 

Чернігів. Результат анкетного опитування наведено на рис. 1.  

Гала - 40%

Тайд - 10%Аріель - 20%

Лоск - 20%

Інші пральні 
порошки(Сарма, 

Персіл, Рекс, 
Лотос та ін.) - 10%

 
Рисунок 1 – Марки пральних порошків, які обирають споживачі,% 

 

40% споживачів для прання обирають засіб «Гала», 20% – «Аріель», 20% – «Лоск», 

10% – «Тайд». Інші 10% споживачів при купівлі засобів для прання обирають засоби інших 

марок («Персіл», «Лотос», «Сарма»). Респонденти визначали, що вони мали низький 60% і 

середній – 40% рівень доходів на одну особу їхньої родини. Тому засіб «Гала» користувався 

найбільшим попитом серед опитаних споживачів внаслідок невисокої роздрібної ціни. 

Для проведення експерименту було обрано порошкоподібні засоби для прання, масою 

нетто 450 грам, упакованих в картонній коробці: «Гала», «Аріель», «Лоск», «Тайд». За 

зовнішнім виглядом, кольором, консистенцією, маркуванням та пакуванням всі відібрані 

зразки відповідали стандарту ДСТУ 2972-94 «Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. 

Загальні технічні умови». 

Дослідження проводили на зразках бавовняної тканини, на яку було нанесено 5 видів 

забруднень, а саме: губна помада червоного кольору, рослинна олія «Щедрий дар не 

рафінована», томатна паста «Чумак», кава розчинна «Нескафе», сік свіжої полуниці. На один 

зразок тканини забруднення не наносились, він став еталоном для порівняння. 

Після нанесення забруднень зразки було залишено на 12 год. Після цього зразки було 

випрано різними порошками за допомогою пральної машини Самсунг, при температурі 40 С 

впродовж 1 години 25 хвилин, режиму віджиму – 1000 обертів. Дозування порошку 

здійснювалося згідно рекомендованим нормам дозування для кожного виду прального 

засобу у маркуванні. Після прання зразки було висушено і відпрасовано. 

Ефективність видалення забруднень визначали експерти органолептичним методом. 

Було обрано експертами 10 осіб, що мали досвід оцінювання кольору тканин. Для цього 

розроблено шкалу критеріїв оцінювання (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Шкала критеріїв оцінювання ефективності видалення забруднень 

Оцінка, бали Характеристика забруднення 

5 
Забруднення повністю видалено, колір тканини-зразка повністю 

дорівнює еталону 

4 
Забруднення видалено, але залишились слабкі розводи по контуру 

плями. Колір зразка незначно відрізняється від еталона. 

3 
Забруднення видалено не повністю, помітні слабкі сіруваті плями, 

колір зразка помітно відрізняється від еталона . 

2 
Забруднення не видалено, помітні сліди забруднень, чітке відхилення 

кольору тканини від еталону 

Внаслідок аналізу результатів оцінки ефективності прання визначено, що найкраще 

відпирає забруднення засіб «Аріель», якому експерти виставили – 24,5 бали. Засіб «Лоск» 

отримав 24 бали, «Тайд» – 23,5 бали, «Гала» – 23 бали. 

Було проведено дослідження економічності товару. Економічність засобів прання 

визначали за показником – «вартість одного прання», можна порівняти наскільки один 

порошок насправді дорожчий за інший. 

При тестуванні враховувалась вартість одного прання за дозою ДСТУ – 50 г на 10 л 

води та вартість прання за рекомендаціями виробника на маркуванні (рис. 2).  

Порошок Тайд
Порошок Гала

Порошок

Аріель
Порошок Лоск

56,70
46,50 88,00 78,00

Ціна прального порошку за 1 кг

 
Рисунок 2 – Ціна пральних порошків в магазині в перерахунку за 1 кг, грн 

Визначено переваги споживачів при купівлі засобів для прання за функціональним 

призначенням (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Вибір споживачами прального засобу за його функціональним  

призначенням 
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Саме функціональне призначення  є головним мотивом купівлі пральних засобів. 77% 

споживачів обирають пральний засіб за його функціональним призначенням і тільки для 23% 

споживачів головним критерієм купівлі є ціна товару. Всі пральні порошки ефективно 

видаляли забруднення. Найкраще відіпрались плями від рослинної олії, свіжої полуниці, 

кави, але найгірше видалялися плями від губної помади і томатної пасти.  

За експертною оцінкою найбільшу ефективність показав засіб «Аріель», потім «Лоск» 

і «Тайд». Найменшу кількість балів набрав засіб «Гала», але  співвідношення «ціна-якість» у 

нього достатньо високе. Оскільки більшість опитуваних респондентів мають низький рівень 

доходів, це робить пральний порошок «Гала» привабливим для даного сегменту ринку. 

Дослідивши економічність використання визначено, що рекомендації дозування  у 

маркуванні пральних порошків не відповідає нормам дозування за ДСТУ( значно завищено).  

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ДВЕРНИХ БЛОКІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 

 

В. М. Орлова 

завідувач кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва, к.т.н., доцент 

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»,  

Україна м. Дніпро 

 

Анотація. Ринок дверей є досить містким і далеким від насичення. Українські 

виробники дверей сьогодні створюють продукт, який може конкурувати на міжнародних 

ринках; дедалі більше уваги приділяють оптимізації процесів, автоматизації виробництва та 

нарощуванню рівня сервісу, у тому числі й післяпродажного, і це дозволяє виготовляти 

більше якісної продукції, а також вплив пандемії коронавірусу і зменшення доходів 

населення, стають поштовхом для освоєння закордонних ринків у пошуках нових клієнтів. 

Результати оцінки якості дверних систем трьох вітчизняних виробників показали, що всі 

відібрані зразки відповідають вимогам нормативних документів. 

Ключові слова: дверний ринок, тенденції, дверні блоки, порівняльне тестування, 

якість 

Abstract. The market of doors is rather capacious and far from saturation. Today, Ukrainian 

door manufacturers are creating a product that can compete in international markets, they are 

paying more and more attention to process optimization, automation of production and increasing 

the level of service, including after-sales. This allows you to produce more quality products. Also, 

the impact of the coronavirus pandemic and declining incomes are the impetus for the development 

of foreign markets in search of new customers. The results of the quality assessment of door 

systems of three domestic manufacturers showed that all selected samples meet the requirements of 

regulatory documents. 

Key words: door market, trends, doors, comparative testing, quality 

Дуже важливим елементом сучасної оселі є двері, які окрім естетичної функції 

відіграють значну роль у захисту, шумо- та теплоізоляції приміщення. На українському 

ринку працюють компанії, виробники дверей, які велику увагу приділяють сучасному 

оснащенню виробництва та якості продукції. Незмінними на ринку є трійка лідерів-

експортерів міжкімнатних дверей. Очолює її фабрика Новий стиль, яка є абсолютним 

лідером із виробництва та збуту міжкімнатних дверей і всередині країни, до того ж частка 

експорту дверей даного виробника становить понад 40% від загального обсягу. Варто 

зазначити, що динаміка зростання обсягів продажів на експорт становить близько 30%. 

Другу сходинку серед лідерів із експорту займає компанія Оміс, трійку закриває компанія 

Брама. 
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Практично всі країни Європи, Азії, Америки мають свої внутрішні стандарти щодо 

висоти, ширини, товщини дверей, висоти ручки від підлоги, вологостійкості, прозорості 

скла, ваги полотна тощо. Це вимагає великої гнучкості виробництва на фабриках, які 

зорієнтовані на експорт. 

Перша п’ятірка експортерів – виробників металевих дверей: ТОВ «ТВК 

«Єкатеринославська Дверна Артель» або ТМ «Міністерство дверей» (м. Дніпро); ТОВ 

«Компанія «Стимул Інвест» або ТМ «Абвер» (м. Чернігів); ТОВ «Укрдорс» (Волинська обл., 

СМТ Люблинець); ТОВ «Кам-Трейд» або ТМ «SteelGuard» (м. Київ); ТОВ «Разом Трейд» 

(м. Тернопіль). Основними покупцями дверей українського виробництва є наступні країни: 

Молдова – 30% всього експорту; Литва – 15%; Латвія – 14%; Франція – 9%; Росія – 7% та 

інші. ТОП 10 пріоритетних країн для експорту дверей: Франція, Ізраїль, Велика Британія, 

США, Ірландія, Данія, Швейцарія, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та 

Словаччина [1]. 

Дверний ринок диктує правила гри, і для того, щоб бути успішним у своєму бізнесі, 

потрібно не тільки багато працювати всередині компанії, а й багато спостерігати за 

всесвітніми тенденціями та технологіями. Двері мають дві ключові складові, які впливають 

на продажі – це зовнішній вигляд і бренд [2]. Так, що стосується зовнішнього вигляду, то 

дизайн змістився з «подивися на це» на «доторкнися до цього». Сьогодні все має бути touch 

it. У тренді залишаються двері прихованого монтажу, при цьому звичне рішення – під 

фарбування – відходить на другий план, а трендом стає поєднання дверей з інтер’єром за 

допомогою фактур і форм.  

Ще один фундаментальний тренд – автоматизація, а саме підвищення ефективності за 

допомогою роботів і машин-комп’ютерів. Наприклад, використовувати робота-маляра при 

виробництві дверей. Якщо сьогодні в це не інвестувати, то українськи виробники не зможуть 

скласти гідної конкуренції.  

Також актуальним є напрям – eco-friendly. Так, компанії виробляють плити МДФ без 

формальдегіду, які коштують в 2,2 рази дорожче. При цьому споживачі готові платити 

більше, оскільки така продукція більш безпечна для здоров’я людини та екології. Це 

стосується і оздоблювальних матеріалів. Всі компанії, які виробляють оздоблювальні 

матеріали за технологіями environment friendly, використовують знаки екологічного 

маркування. 

Значним попитом у споживачів користуються вхідні металеві двері. Двері металеві – 

це конструкція, яка складається з металевої коробки, дверного полотна (полотен), що має дві 

металеві поверхні, між якими розташовані теплоізолювальні шари матеріалів і ребра 

жорсткості; дверних приладів, у тому числі пристрою самозачинення, елементів кріплення. 

В якості об’єктів дослідження було обрано дверні блоки вітчизняних виробників ТМ 

«Термопласт Плюс», «SteelGuard» та «Патріот», характеристика яких наведена у табл. 1. 
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Таблиця 1 – Характеристика зразків дверних блоків 

Дані для порівняння  Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

Торгова марка «Термопласт Плюс», 

Україна, м. Львів 

«SteelGuard», 

Україна, м. Київ 

«Патріот», Україна, 

м. Запоріжжя 

Модель Глорія SteelGuard Spring Estilo MS 

Зовнішній вигляд 

   
Розміри, мм 860х2050 880,96 х2050 860х2050 

Полотно Метал Метал Метал 

Обробка зовні Плівка ПВХ МДФ, з нанесенням 

патини 

Плівка ПВХ 

Обробка зсередини Плівка ПВХ МДФ, з нанесенням 

патини 

Плівка ПВХ 

Наличники МДФ МДФ МДФ 

Антизрізи на полотні 2 2 3 

Ребра жорсткості 4 9 4 

Утеплювач  Мінеральна вата Мінеральна вата Мінеральна вата 

Контури ущільнення 2 3 2 

Гарантійній строк 

експлуатації, рік 

3 3 3 

Вічко Наявне Наявне Відсутнє 

Замки 1) Кале (Туреччина) 

R252 під циліндр, 

2) Кале (Туреччина) 

L257 сувальдний 

1) Кале (Туреччина) 

R252 під циліндр, 

2) Кале (Туреччина) 

L257 сувальдний 

Замковая система 

Патріот: 

1) під циліндр 

2) сувальдний 

Клас вогнестійкості ЕІ 30 ЕІ 30 ЕІ 30 

 

Оцінка якості зразків дверей здійснюється згідно з чинним ДСТУ Б В.2.6-11:2011 

«Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови» [3] та ДСТУ 

Б В.2.6-77:2009 «Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови» [4]. 

Перевірки комплектності і маркування здійснювалися візуально відповідно до вимог 

стандарту ДСТУ Б В.2.6-11:2011. Згідно зі специфікацією комплекти постачання всіх 

відібраних зразків включають: двері у зібраному вигляді із замком; ключі для замикання 

дверей; комплект елементів кріплення; інструкцію з експлуатації та монтажу. Наведений 

перелік комплектності зразків металевих дверей відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-11:2011 

«Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови». 

Маркування, яке було нанесено безпосередньо на відібрані зразки дверей, містило: 

найменування підприємства-виробника, рік виготовлення, клас вогнестійкості. Маркування, 

яке було нанесено на етикетку, прикріплену до дверей, містило дані щодо назви виробу і 

країни виробника, найменування підприємства-виробника і його адреси, строк служби, дати 
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виготовлення, маси брутто та познаку стандарту, комплектності та штрихового коду. Отже, 

результати перевірки комплектності та маркування відібраних зразків дверних систем 

показали, що вимоги ДСТУ Б В.2.6-11:2011 «Блоки дверні металеві протиударні вхідні в 

квартири. Загальні технічні умови» відносно комплектності та маркування дотримуються всі 

розглянуті виробники. 

Наступним етапом оцінки відібраних зразків дверних блоків був аналіз якості за 

основними показниками. Габаритні розміри дверей повинні відповідати проектним розмірам 

прорізів у стінах і перегородках, для встановлення в які вони призначені.  

При зовнішньому огляді відібраних зразків дверних блоків поверхні дверних полотен 

і коробок були без дефектів: тріщин, задирок, корозії, подряпин і вм’ятин. Результати 

перевірки відповідності габаритних розмірів зразків дверних блоків наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Габаритні розміри зразків дверних блоків 

Показники 

зовнішніх розмірів 

Зразок 1 

«Термопласт 

Плюс» 

Зразок 2 

«SteelGuard» 

Зразок 3 

«Патріот» 

Допустиме відхилення 

за  

ДСТУ Б В.2.6-11:2011 

Висота, мм 2050 2050 2050 0..-1,5 

Ширина, мм 860 880 860 0..-1,0 

 

Отже, за результатами дослідження відібрані зразки всіх виробників за габаритними 

розмірами не відхилилися від нормативних показників ДСТУ Б В.2.6-11:2011. 

Таким чином, за результатами оцінки якості дверних систем можливо зробити 

наступні висновки. При зовнішньому огляді відібраних зразків дверних блоків на поверхні 

дверних полотен і коробок не було ніяких дефектів (тріщин, задирок, корозії, подряпин і 

вм’ятин). За результатами перевірки щодо комплектності, маркування і відхилення від 

габаритних розмірів всі три зразка дверних блоків ТМ «Термопласт Плюс», «SteelGuard» та 

«Патріот» відповідають вимогам ДСТУ В.2.6-11:2011 «Блоки дверні металеві протиударні 

вхідні в квартири. Загальні технічні умови».  
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Abstract. In the study, the prerequisites for the falsification of metal roofing materials are 

determined, the structure of their identification signs is clarified, and the code of the Ukrainian 

Classification of Goods of Foreign Economic Activity (UCGFEA) is determined. 

Keywords: metal tiles, identification, signs, products. 

In recent years, the range and volume of sales of foreign-made metal tiles have increased in 

the Ukrainian market. In the structure of the supply of metal tiles, characterized by stable demand 

from consumers, there are different types of them, and it is sometimes difficult for consumers to 

choose a quality product from this variety. Another reality of the modern metal tile market is the 

appearance of information falsification in the trade network. That is, cases are spreading when the 

actual quality of metal tiles is much lower than indicated in the shipping documents that come with 

products from abroad and are registered by the state customs service. This trend is rapidly gaining 

strength and has now become widespread. There are many reasons for the emergence of 

falsification of metal tiles: illegal production and movement across the customs border; the desire of 

market participants to increase profits “under any circumstances”; violation of customs clearance 

procedures, etc. 

Thus, we determine that the increase in the number of falsified metal tiles on the market 

creates the practical need for the work of its identification based on examination and strengthening 

control over customs clearance during import to Ukraine in the import regime, which generally 

determines the relevance of the chosen topic. 

Metal tile is a universal roofing material made of galvanized steel with a double-sided 

protective decorative-polymer coating. For the production of metal tiles, high-tech modern 

equipment is used, which guarantees constant quality control of products. 

At the first stage of the research, commodity, statistical, periodical, and reference literature 

on this topic was studied and analyzed. It was found that, according to the requirements of 

UCGFEA, the classification of metal tiles is formed based on the characteristics that are graphically 

presented in Figure 1. 

As defined in Figure 1, the classification of metal tiles is formed according to the following 

criteria: 

a) wave size and color finish; 

b) size of sheets; 

c) by the type of polymer coating (polyester, matte polyester, pural, plastisol, etc.); 
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d) the composition of the anti-corrosion coating (zinc, aluzinc), the chemical composition of 

the dye that gives color (composite coating, etc.); 

e) by assembly method (classic and modular). 

It is determined that the quality of metal tiles is influenced by: the quality of steel sheets, 

compliance with production technologies, and the type of polymer coating used, the manufacturer's 

warranty plays an important role. 

As it was previously determined, the cases of falsification are spreading in the market of 

metal tiles, therefore, the prerequisites for its identification examination were considered. 

 

 

 

a) wave type «Monterey»;    b) wave type «Retro»; 

 

 

 

  

c) wave type «Adamant»;    d) wave type «Decorray». 

Figure 1 – Characteristics of metal tiles by wave type. 

 

When determining the identification signs of metal tiles, it was found that they can be 

grouped by the following features: 

a) steel thickness (from 0.40 mm to 0.5 mm); 

b) zinc-plating, type of polymer coating (the amount of zinc per 1 m2 must be at least 

225 g); 

c) profile height (from 28-60 mm); 

d) place of steel production (steel of Ukrainian or foreign origin); 

e) the level of quality (“economy” – “premium”). 

Most of these features of metal tiles are indicated on a marking. 

Therefore, metal tiles are produced in the form of products of a certain size, by cold 

deformation of rolled steel coated with polymeric materials, paint, etc. with subsequent stamping to 

imitate natural metal tiles and cutting sheets of metal tiles of a certain size.  

http://www.stroypomosh.com.ua/wp-content/uploads/metallocherepitsa-monterrey.jpg
http://www.stroypomosh.com.ua/wp-content/uploads/metallocherepitsa-retro.jpeg
http://www.stroypomosh.com.ua/wp-content/uploads/metallocherepitsa-Adamante.jpg
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A metal tile consists of a metal layer, a layer of anti-corrosion coating on both sides, a layer 

of polymer coating or a composite coating with basalt granulate sand on one side, a layer of 

polymer or paint on the other side.  

Metal tiles may differ in wave size, sheet size, the composition of the polymer coating 

(polyester, matte polyester, prilak, pural, plastisol, etc.), the composition of the anti-corrosion 

coating (zinc, aluzinc), the chemical composition of the dye that gives color (composite coating or 

other). 

 
a) denotation of the proportion of zinc in the accompanying documents; 

 
b) designation of the specific weight of zinc on a sheet of metal tile. 

 

Figure 2 – Example of a marking of metal tiles for determining the specific weight of zinc in 

the accompanying documents. 

 

According to the assembly method, metal tiles are divided into classic and modular. Sheets 

of classic metal tiles are raised and lowered along the edges for fly-fishing with special fastening 

bolts. Sheets of modular metal tiles have a Z-shaped lock for hidden connection. The specified 

types of joining of sheets of metal tiles are considered to be fasteners specially intended for the 

assembly of metal structural elements of a roof covering. Classic and modular metal tiles are 

classified in heading 7308. 

Products that do not meet the description and requirements of headings 7210, 7216, and 

7308 are classified in heading 7326 according to UCGFEA. 

http://www.stroypomosh.com.ua/wp-content/uploads/dokument-kolichestvo-tsinka-v-metallocherepitse.jpg
http://www.stroypomosh.com.ua/wp-content/uploads/markirovka-kolichestvo-tsinka-v-metallocherepitse.jpg
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Анотація. Досліджено особливості правового регулювання правовідносин, що 

виникають під час здійснення операцій із металобрухтом. Проаналізовано новели 

вітчизняного законодавства у цій сфері. Охарактеризовані основні ціноутворюючі 

параметри, які впливають на вартість металобрухту. 

Ключові слова: металобрухт, судово-товарознавча експертиза, ринкова вартість, 

приймання брухту, заготівлі. 

Abstract. The peculiarities of legal regulation of legal relations arising during operations 

with scrap metal have been investigated. The novels of domestic legislation in this area have been 

analyzed. The main pricing parameters affecting the cost of scrap metal are described. 

Key words: scrap metal, forensic examination, market value, acceptance of scrap, 

procurement. 

У сучасності металобрухт представляє собою найвагомішу стратегічно-важливу 

і енергозберігаючу сировину для металургійної промисловості України, а заготівля та його 

використання є засобом зміцнення конкурентних позицій металургійних підприємств та 

забезпечення екологічної безпеки [1]. 

За інформацією Об’єднання підприємств «Укрметаллургпром» відновлення світової 

економіки у 2021 році після кризових явищ, спричинених пандемією гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, призвело до 

непередбачуваних змін виробництва, пропозиції та споживання металопродукції у світі.  

Як наслідок, спостерігається розрив між пропозицією та споживанням, що реалізувалось у 

підвищення цін як на кінцеву металургійну продукцію, так і на сировину для її виробництва. 

За рік ціна на металобрухт зросла майже вдвічі (з 265 дол. США за тонну в травні 2020 року 

до 499 дол. США за тонну в травні 2021 року) [2]. 

Ринок вторинних металів представляє собою сферу і механізм реалізації обміну 

металобрухтом у процесі провадження господарської діяльності по заготівлі, переробці та 

реалізації. Логістична система товароруху вторинних металів включає в себе три підсистеми: 

заготівельну, виробничо-складську та розподільчу [1].  

В Україні відносини, які виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, 

регулюються Законом України «Про металобрухт» [3]. Даний Закон регулює відносини, що 

виникають у процесі збирання, заготівлі та здійснення операцій з металобрухтом, який є 

найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного 

виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної 

галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні 

металобрухту [3]. 
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З метою детінізація ринку металургійної сировини шляхом усунення неузгодженостей 

та недоліків положень законодавства щодо операцій з металобрухтом, які створюють 

неприпустимі умови для легального ведення господарської діяльності Верховною Радою 

України було прийнято Закон від 14.07.2020 № 776-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з 

металобрухтом», який набрав чинності з 14.11.2020 [4]. Даним Законом оновлено редакцію 

Закону України «Про металобрухт». Основними положеннями законодавчих новацій, 

зокрема, є наступні: 

а) уточнені ключові поняття, такі, як «операції з металобрухтом», «збирання 

металобрухту», «заготівля металобрухту», «переробка металобрухту» та інші (стаття 1); 

б) скасовано поділ металобрухту на промисловий та побутовий (стаття 1); 

в) змінено в бік спрощення вимоги до заготівлі брухту (без його переробки). Так, 

заготівля металобрухту здійснюватиметься будь-яким суб’єктом господарювання, а не лише 

спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх 

приймальними пунктами (стаття 4); 

г) уточнені вимоги щодо обладнання території приймальних пунктів суб’єктів 

господарювання, що здійснюють заготівлю брухту. Зокрема, обов’язковими умовами для них 

є наявність: твердого покриття земельної ділянки або контейнеру (іншої відповідної 

ємності), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює 

проникнення шкідливих речовин у ґрунт; системи відеоспостереження, відеозапису, 

архівування та збереження інформації не менше 3 місяців (стаття 5); 

д) спрощений порядок здійснення розрахунку (оплати), зокрема, за готівку за 

куплений у фізичних осіб металобрухт (стаття 6); 

е) приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом 

приймання, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість 

та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із 

заповненням розрахункового документа – спрощеної розрахункової квитанції (стаття 4); 

ж) приймання металобрухту від технічних засобів телекомунікацій, споруд 

електрозв’язку, іншого телекомунікаційного обладнання дозволено лише від суб’єктів 

господарювання, що використовують зазначене майно в діяльності та за обов’язкової 

наявності відповідних документів про списання такого майна з балансу (стаття 4); 

з) державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з 

металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації (стаття 14). 

и) передбачене формування за заявами суб’єктів господарювання в електронному 

вигляді і оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, Переліку суб’єктів 

господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом 

(стаття 4); 

Перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції 

з металобрухтом, веде Міністерство стратегічних галузей промисловості України. Факт 

знаходження суб’єкта господарювання у вказаному Переліку є доказом правомірності 

здійснення операцій з металобрухтом. Так, на 12.11.2021 вказаний Перелік містить  

841 суб’єкт господарювання [5]. 

Проте, брухтозаготівельна галузь, не зважаючи на прийнятий закон, все ще тіньовий 

бізнес, так як прийманням металобрухту продовжують займатися нелегальні приймальні 

пункти, що здійснюють свою діяльність, як у великих містах так і на територіях селищ,  

де відсутні стаціонарні пункти приймання, а збір відбувається у визначені дні за допомогою 

автомобільного транспорту. 
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Можливість отримання легких грошей за рахунок здачі металобрухту вже давно 

приваблює, як фізичних так і юридичних осіб, хоча і не завжди такий брухт отриманий 

законним шляхом. Щороку в країні порушуються десятки тисяч кримінальних справ проти 

викрадачів кольорових та чорних металів, тому металобрухт досить часто є об’єктом судово-

товарознавчих експертиз.  

Під час проведення судово-товарознавчої експертизи металобрухту для встановлення 

групової належності доцільно класифікувати об’єкти відповідно до Української класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка є товарною номенклатурою Митного тарифу 

України [7]. 

Для вирішення запитання, щодо визначення ринкової вартості металобрухту судовим 

експертам-товарознавцям необхідно враховувати чинники, які впливають на вартість 

металобрухту: 

а) сезон – закупівельна ціна на металобрухт коливається протягом року і залежить від 

сезону, зростання цін починається пізньої осені, ближче до зими, і поступово зростає до 

початку весни. Таке коливання необхідно враховувати при визначенні ринкової вартості 

металобрухту на віддалену дату; 

б) обсяг – залежно від металобрухту який приймається (100-200 кг, 200-500 кг;  

500-1000 кг і т.д.) змінюється і ціна. При здачі великих партій, ціна металобрухту значно 

збільшується; 

в) розмір – габаритний або ні металобрухт оцінюється по різному; 

г) вид – окремі приймальні пункти додатково сортують металобрухт на види (чорний 

лом вид: 3, 500, 501, 502, 505; чорний лом жерсть, чавун, стружка, проволока, оцинковка 

та ін.), рис. 1. 

 

  
Рисунок 1 – Зміна ціни на металобрухт залежно від календарної дати (07.09.2021; 

17.11.2021), габаритів і виду 

 

Таким чином, під час визначення ринкової вартості металобрухту судовим експертам-

товарознавцям необхідно ознайомитись з основними економіко-правовими аспектами 

розвитку ринку вторинних металів та досконало проаналізувати наявну цінову інформацію 

від суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом із 

врахуванням всіх чинників, що можуть вплинути на кінцевий результат дослідження. 
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Анотація. Інформаційна невизначеність може ускладнювати застосування 

порівняльного підходу при проведенні оцінки майна. Можливим способом встановлення 

вартості об’єкта експертизи є статистичне моделювання, що визначає актуальність теми 

дослідження. Метою дослідження виступає виявлення проблемних аспектів статистичного 

моделювання вартості як стохастичної величини. Встановлено, що статистичне моделювання 

вартості є ефективним інструментом оцінки майна. Побудова моделі передбачає 

виокремлення вартісноутворюючих параметрів, кількісний вимір їх впливу та оцінку 

адекватності моделі. Доказова значущість результатів моделювання визначається 

врахуванням критеріїв щільності зв’язку між залежною змінною (величиною вартості об’єкта 

оцінки) та значеннями впливу чинників. 

Ключові слова: вартість, оцінка, порівняльний підхід, моделювання, регресійний 

аналіз. 

Abstract. Information uncertainty can complicate the application of the comparative 

approach in property valuation. A possible way to determine the value of examination object is 

statistical modeling, that determines the urgency of the research. The goal of research is to identify 

problematic aspects of statistical modeling of value as a stochastic quantity. It is determined that 
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statistical modeling of value is an effective tool for property valuation. The construction of the 

model provides the separation of cost-generating parameters, quantitative measurement of their 

impact and estimation of the model adequacy. The evidential significance of the modeling results is 

determined by taking into account the criteria of the relative density between the dependent variable 

(the value of the estimation object) and the values of factors influence. 

Key words: value, estimation, comparative approach, modeling, regression analysis 

Численні ускладнення політичного, соціально-економічного та правового характеру 

зумовлюють підвищення ролі судово-експертного забезпечення правосуддя. Встановлення 

розміру збитків від протиправної діяльності обумовлює необхідність визначення ринкової 

вартості майна, що виступало об’єктом злочинних посягань. У ряді випадків дослідження 

ускладнюється інформаційною невизначеністю стосовно об’єкта експертизи, а при 

застосуванні порівняльного підходу – відсутністю даних про ціни за укладеними угодами 

чи пропонуванням продажу подібного майна. Критична інформаційна недостатність ставить 

під сумнів коректність застосування прямого порівняльного аналізу. Такі труднощі, 

зазвичай, постають при визначенні вартості майна станом на дату в минулому, знятого 

з виробництва, «тестових» партій товарів тощо. 

Вартість як економічна категорія є еквівалентом цінності об’єкта. Національним 

стандартом № 1 передбачено імовірнісний характер грошового вираження вартості, яка 

встановлюється як можлива, погоджена продавцем і покупцем, найбільша сума грошей 

за об’єкт оцінки [1]. Суттєва непередбачуваність принципів поведінки учасників ринку 

спричинює підвищену динамічність та загальну невизначеність стану ринкової кон’юнктури, 

зокрема, цінову волатильність. 

Тобто, вартість як імовірнісну величину у кожному окремому випадку, особливо 

в умовах невизначеності, спричиненої інформаційною недостатністю, абсолютно точно 

визначити апріорі неможливо. Для цього треба дослідити абсолютно всі цінові значення 

на ринку та узгодити умови продажів (строки постачання, можливе відтермінування платежу 

тощо). 

Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного майна 

з відповідним коригуванням відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки. 

Зазвичай, результат оцінки із використанням порівняльного підходу ґрунтується 

на усереднених даних в межах певної вибірки цін за угодами чи пропозиціями до продажу. 

Ринкове ціноутворення є результатом впливу багатьох, іноді – різнонаправлених, чинників. 

Тому статистичне моделювання часто є єдиним можливим способом знаходження 

статистично значущих оцінок певних усереднених характеристик процесу формування 

вартості об’єкта оцінки. 

Пунктом 5 Методики визначення вартості майна, ХНДІСЕ Міністерства юстиції 

України, 2004 (реєстраційний код 12.1.15, дата прийняття рішення про державну реєстрацію 

03.03.2010), «метод статистичного моделювання вартості полягає в тому, що оцінюваний 

об’єкт розглядають як представника деякої сукупності однорідних об’єктів, для якої відомі 

ціни. Для цієї сукупності однорідних об’єктів за допомогою теорії статистики розробляють 

математичну модель залежності ціни від одного або декількох параметрів» [2, с. 15]. 

Мета статистичного моделювання – врахувати типову поведінку учасників ринку, 

та скорегувати встановлені залежності стосовно конкретизованих властивостей саме об’єкта 

оцінки. Водночас, у процесі моделювання слід виокремити чинники та здійснити кількісний 

вимір їх впливу на стохастичну величину вартості (яка в уявленні учасників ринку має різні 

значення) передбачає визначення середньостатистичної зміни оціночної величини (залежної 

змінної) та оцінки похибки моделі. Зазначимо, що до компетенції експерта, оцінювача 

(товарознавця, експерта з оцінки нерухомого майна тощо) належить визнання основних 

чинників ціноутворення, тобто ключових параметрів корисності об’єкта оцінки, на які 
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простежується відгук ринку. Неринкові чинники (обмежувальні екстерналії політико-

правового характеру тощо), вплив яких іноді є дуже значним, в ході експертизи кількісному 

виміру не підлягають. 

У процесі моделювання необхідно: 

по-перше, отримати емпіричні дані, що характеризують зміну вартості об’єкта; 

по друге, довести попередньо висунуту гіпотезу про наявність зв’язку між залежною 

(вартістю об’єкта) та незалежними (детермінантами) змінними. При цьому аналізу 

підлягають лише такі факторні змінні, які найбільше впливають на результуючу 

ознаку [3, с. 63]; 

по-третє, визначити формалізоване співвідношення такого впливу у числовому 

вираженні; 

по-четверте, здійснити перевірку адекватності отриманої моделі, уточнити 

її параметри; 

і, насамкінець, використовуючи результати статистичного моделювання, 

підстановкою відомих значень до параметрів моделі (зазвичай – параметрів корисності 

об’єкта), отримати величину його вартості, визнаної ринком. 

Як приклад можливо навести дослідження об’єкта оцінки – агрегата повітряно-

опалювального, що є продуктом конверсії підприємства, належного до військово-

промислового комплексу. Зазначений об’єкт порівняно з товарами-аналогами мав 

надлишкову корисність окремих параметрів (потужність 30 кВт, продуктивність – 

3600м3/год.). Для проведення аналізу ринку агрегатів повітряно-опалювальних, здійснено 

дослідження інформації мережі Інтернет про пропонування до продажу. Зазначені пропозиції 

стосувалися майна відмінних від об’єкта дослідження моделей із відхиленнями 

за технічними параметрами. Враховуючи варіативність вартісних параметрів та ознак 

корисності об’єктів пропозиції застосовано метод статистичного моделювання вартості. 

Тому вказані описові характеристики в розрізі цінових пропозицій (залежної змінної Y) 

згруповано за основними вартісноутворюючими чинниками (величиною максимальної 

теплової потужності, кВт, та продуктивності (об’ємом повітря, що нагрівається), м3/год.), 

яким присвоєно позначення регресорів (відповідно х1, х2) для проведення кореляційно-

регресійного аналізу. 

Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів регресії, вплив вартісноутворюючих 

показників, на величину вартості пропозиції (залежної змінної Y) у статистичній вибірці 

із рівнем імовірності 95% (загальноприйнятим в економічних дослідженнях) визначається 

статистична значущість результатів аналізу. 

У даному аспекті слід зазначити, що процесуальні норми під час судового розгляду, 

включають стандарт доведення «поза розумним сумнівом». Значущість висновку експерта 

як доказу, крім іншого, ґрунтується на дотриманні й зазначеного стандарту. Стандарт 

доведення «поза розумним сумнівом» означає, що сукупність обставин, встановлена під час 

судового розгляду, виключає будь-яке інше розуміння пояснення фактів, що є предметом 

судового розгляду. Допустимість використання результатів статистичного моделювання 

вартості об’єкта оцінки має бути підтверджена положеннями математичної статистики. 

Якісна характеристика впливу встановлених чинників на вартість об’єкта може 

визначатися за шкалою Чеддока, на основі коефіцієнта кореляції. Згідно з указаною шкалою, 

щільність зв’язку між впливом чинників та вартістю об’єкта, залежно від отриманого 

значення множинного коефіцієнта кореляції моделі критеріально визначається як:  

а) при коефіцієнті кореляції у межах від 0,1 до 0,3 – слабкий зв’язок; 

б) від 0,3 до 0,5 – помірний зв’язок; 

в) від 0,5 до 0,7 – помітний зв’язок; 

г) від 0,7 до 0,9 – значний зв’язок; 
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д) від 0,9 до 0,99 – дуже висока щільність зв’язку, наближена до функціональної 

залежності. 

Після валідації моделі, відповідно до проведеного регресійного аналізу, ринкова 

вартість об’єкта експертизи (Y) установлюється за параметрами рівняння регресії відповідно 

до ринкових цін на вироби, які за функціональним призначенням, технологією виробництва, 

відповідають об’єкту дослідження. 

Таким чином, в умовах критичної інформаційної недостатності, коректність 

застосування порівняльного методичного підходу може викликати обґрунтовані сумніви. 

Водночас, у ряді випадків порівняльний підхід є єдино можливим до застосування. Вказані 

ускладнення можуть бути подолані шляхом статистичного моделювання вартості об’єкта 

оцінки. 
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Анотація. Стаття присвячена огляду тепло- та звукоізоляційних матеріалів, які здатні 

забезпечити збереження архітектурних пам’яток та підвищити їх теплоізоляційні властивості 

за рахунок внутрішнього облаштування не впливаючи на фасад будівлі. Встановлено, що для 

теплоізоляції таких будівель широко використовують волокнисті ізоляційні матеріали та 

значно рідше пінопласти, які мають незамкнені пори. Запропоновані матеріали мають 

відповідні сертифікати якості та відповідають вимогам будівельних норм і правил. 

Ключові слова: теплоізоляція архітектурних пам’яток; гіпсокартонна плита; 

волокнисті ізоляційні матеріали; пінопласти. 

Abstract.The article is devoted to a review of heat and sound insulation materials that can 

ensure the preservation of architectural monuments and increase their thermal insulation properties 

due to the internal arrangement without affecting the facade of the building. It has been established 

that for thermal insulation of such buildings, fibrous insulating materials are widely used and, much 

less often, foam plastics, which have open pores. The materials offered have the appropriate quality 

certificates and meet the requirements of building codes and regulations. 

Keywords: thermal insulation of architectural monuments; gypsum plasterboard; fiber 

insulation materials; foams. 
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Історичні споруди, які мають статус архітектурних пам’яток, не можна 

теплоізолювати ззовні. Адже фасади таких будівель мають декоративні елементи які 

вимагають збереження та охорони. В Європі та Україні розроблено системи внутрішньої 

теплоізоляції таких будинків. Для цього створюють внутрішню оболонку, яка складається з 

гіпсокартонних плит та прошарку між плитою та внутрішньою поверхнею огороджувальної 

стіни, який в деяких випадках може бути заповнений теплоізоляційними матеріалами. 

Гіпсокартонна плита (ГКП) – це опоряджувальний виріб, що складається з шару гіпсу, 

певної товщини (гіпсового осердя) та приклеєного до нього з обох боків високоякісного 

багатошарового пресованого картону, завтовшки не більше 0,6 мм. ГКП виготовляють за 

безперервною технологією на великих конвеєрних лініях. При виготовленні ГКП 

напівводний будівельний гіпс, вода та інші компоненти, що забезпечують міцність, 

пористість, гнучкість і тривалість тужавлення гіпсу, перетворюються у змішувачі на 

гіпсовий розчин, який через вихідні отвори подається в дозатор, а потім в дозованій 

кількості – на картонну стрічку із загнутими вгору краями. Ця стрічка утворює лицьовий бік 

ГКП. Після відбортування крайової зони стрічки виконується розкочування картону 

нижнього боку ГКП. Відформована плита продовжує свій шлях у вигляді суцільної стрічки 

вздовж ділянки тужавлення, причому довжина стрічки визначається часом тужавлення 

гіпсового розчину, товщиною плити та швидкістю руху конвеєра. Нерідко її довжина може 

сягати і навіть перевищувати 200 м. Після тужавлення гіпсового осердя суцільна стрічка 

маркується і розрізується механічними ножицями на окремі плити потрібних розмірів. За 

допомогою спеціальних пристосувань плити кантують і переміщують у багатоповерхові 

сушильні камери, де вони перебувають 60 хв. Під час сушіння з ГКП видаляється зайва 

волога. Після виходу плит із сушильної камери знову здійснюється кантування, укладання 

плит у пакети і штабелювання пакетів. 

При внутрішньому облаштуванні зовнішніх капітальних стін будинків і споруд для 

підвищення їх теплоефективності слід брати до уваги, що гіпсовий клей, що зв'язує 

внутрішню поверхню зовнішньої стіни з ГКП, по суті, є провідниками холоду, який істотно 

зменшує температуру замкненої повітряної порожнини під шаром сухої штукатурки. Як 

наслідок, через деякий час в місцях розташування клею на зовнішній поверхні ГКП можуть 

з’явитися темні плями, які утворюються через різницю в теплопровідності зовнішньої стіни і 

ГКП. Чим інтенсивніша циркуляція повітря всередині приміщення, тим скоріше вони 

з’являються. Окрім того, ці млинці гіпсового клею є ще й звуковими провідниками між 

жорсткою зовнішньою стіною і гнучким ГКП, що сприяє проникненню зовнішнього шуму в 

приміщення. Звукоізоляція приміщень сухою штукатуркою помітно погіршується, якщо шви 

кладки зовнішніх стін погано заповнені розчином або ж в стінах є тріщини. Тому, точно 

кажучи, суха штукатурка сама собою не забезпечує доброї звукоізоляції приміщень від 

зовнішнього шуму. Це стосується й міжквартирних перегородок. Отже, для поліпшення 

звукоізоляції стін і перегородок, опоряджених сухою штукатуркою, необхідно передбачати 

використання волокнистих ізоляційних матеріалів із незамкнутими порами в порожнинах 

між внутрішніми поверхнями зовнішніх стін і ГКП. При цьому слід мати на увазі, що 

відносно жорсткості пінопласти, які є ефективними теплоізоляційними матеріалами, як 

звукоізоляцію застосовувати не можна, оскільки вони не мають потрібних звукоізоляційних 

властивостей. Їх можна використовувати для поліпшення теплоізоляції сухої штукатурки. 

Лише в обґрунтованному цільовому поєднанні волокнисті звукоізоляційні (мінеральна вата) і 

теплоізоляційні (пінополістирол) матеріали здатні забезпечити бажану тепло- і звукоізоляцію 

сухої штукатурки. У гіпсокартонних облицюваннях для тепло- і звукоізоляції широко 

використовують волокнисті ізоляційні матеріали та значно рідше пінопласти, які мають 

незамкнені пори. Ці матеріали мають відповідні сертифікати якості, що відповідають 

вимогам будівельних норм і правил. 
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Волокнисті ізоляційні матеріали, які виготовляються як теплоізоляційні, проте 

завдяки своїм структурним особливостям (незамкнені пори, мала жорсткість) з успіхом 

використовуються для звукоізоляції та поліпшення акустики приміщень. Вони можуть 

складатися з мінеральних волокон, що утворюються розплавленням силікатів (скла), гірських 

порід (базальту) або шлаку, внаслідок чого отримують скловату, базальтове волокно та 

шлаковату. Вони також можуть складатися з рослинних волокон, наприклад, з кокосових, 

дерев'яних, торф'яних. Мінеральні і рослинні волокна з’єднують в плити, мати або рулони за 

допомогою в'яжучих, сплавленнями або прошиваннями. Волокнисті ізоляційні матеріали 

можна виготовляти з покриттям або оболонкою з паперу, картону, пластмаси, металевої 

фольги або дротяної сітки. Волокнисті ізоляційні матеріали в конструкції стін і перегородок 

можуть сприймати різні силові дії, в них можуть виникати стискальні, дотичні та зрізувальні 

зусилля. У певних випадках вони можуть відчувати і динамічні дії. Крім того, згідно 

європейських та гармонізованих з ними українських стандартів, до них можуть визначатись 

вимоги до вогнестійкості. У зв'язку з цим волокнисті матеріали поділяють на групи, які 

позначаються відповідними індексами: 

W – теплоізоляційні матеріали, спроможні сприймати стискальні навантаження 

(тепло- і звукоізоляція стін і вентиляційних дахів); 

WZ – теплоізоляційні матеріали, спроможні сприймати невеликі стискальні 

навантаження (тепло- і звукоізоляційні матеріали для заповнення порожнин у стінах і 

перекриттях); 

WD – теплоізоляційні матеріали, призначені для сприйняття стискальних зусиль 

(тепло- і звукоізоляція, яка укладається безпосередньо під покриття підлоги або під 

покрівельну ковдру суміщених дахів); 

WV – теплоізоляційні матеріали, спроможні сприймати розтягальні та зрізувальні 

зусилля (багатошарова тепло- і звукоізоляція цегляних і бетонних стін із сухою 

штукатуркою). Ці матеріали отримують ще додатковий індекс S (WVs), а фірма-

виготовлювач надає величину їхньої динамічної жорсткості. 

Волокнисті ізоляційні матеріали, які застосовуються для заповнення порожнин у 

конструкціях стін, перегородок, перекриттів отримують додатковий індекс W. Так, 

індексація Ww або WZw вказує на те, що ізоляційний матеріал володіє певним 

аеродинамічним опором, значення якого на 1 см товщини матеріалу надається фірмою-

виготовлювачем. Волокнисті теплоізоляційні матеріали, позначені індексом Т, можна 

застосовувати як звукоізоляцію від ударного шуму. Тепло- і звукоізоляційні матеріали, 

виготовлені з мінеральних волокон, зазвичай, належать до негорючих матеріалів. Проте 

залежно від виду покриття або оболонки вони можуть бути віднесені до горючих 

будівельних матеріалів. Для позначення ступеня горючості ізоляційних матеріалів до їхнього 

маркування додають додаткові індекси. Наприклад: 

WZ-W-A1 – позначає негорючий теплоізоляційний матеріал, який може сприймати 

невеликі стискувальні навантаження і використовуватися для заповнення порожнин в 

конструкціях перегородок або стін з металевим каркасом та гіпсокартонною обшивкою; 

WV-S-B1 – важкозгоряємий теплоізоляційний матеріал, призначений для 

використання в якості багатошарової теплоізоляції стін, облицьованих ГКП. Обидва ці 

матеріали можна використовувати як звукоізоляцію перегородок і стін. 

На відміну від цих волокнистих матеріалів ізоляційні матеріали з пінопластів є тільки 

теплоізоляційними матеріалами. Якщо виникає необхідність улаштування звукоізоляційного 

шару при сухому оштукатурюванні стін, то спочатку до стіни приклеюються ізоляційні 

плити з мінеральних волокон, а потім до них приклеюють ГКП будівельним клеєм. З цією 

метою використовують плити з позначенням WV. Висота багатошарової обшивки з 

використанням ГКП (сухої штукатурки), зазвичай, не перевищує 3 м. Звукоізоляційні плити 
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монтують горизонтально з перев’язкою швів. Будівельний клей, котрим звукоізоляційні 

плити приклеюють до поверхні стіни, не повинен витікати зі швів, оскільки в іншому разі 

слід очікувати погіршення тепло- і звукоізоляції стінових огороджень. Саме тому клей слід 

наносити смугами по периметру ізоляційних плит на відстані не менше за 50 см від їхніх 

країв. Поверхню приклеєних до стіни ізоляційних плит вкривають суцільним шаром клею 

завтовшки 3 мм, якому надається шорстка фактура ще до початку його тужавіння. Після 

тужавіння цього шару клею, але до повного його висихання, до нього приклеюють ГКП за 

тією самою технологією, яка застосовується для облицювання цегляних стін сухою 

штукатуркою. 

Дверні коробки в стінах, облицьованих сухою штукатуркою, повинні 

встановлюватися на одному рівні з поверхнею стіни з облаштуванням ГКП наличниками або 

спеціальними профілями (при встановленні сталевих коробок). По периметру дверного 

прорізу ГКП або заготовки з нього слід приклеювати до стіни суцільною смугою гіпсового 

клею. Порожнину між металевим профілем дверної коробки і масивом стіни, яку необхідно 

облицювати, заповнюють гіпсовим розчином. 

Розглянутий асортимент тепло- та звукоізоляційних матеріалів завдяки своїм 

властивостям та технологічності з успіхом може бути використаний для внутрішнього 

облаштування архітектурних пам’яток не впливаючи на фасади історичних будівель [1]. 
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Анотація. В умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 

актуальним питанням є експертні дослідження антисептиків. Сегмент даної продукції є 

широким та різноманітним, однак не всі антисептики відповідають належній якості, що 

зумовлює актуальність експертних досліджень даних товарів у межах напрямку експертизи 

матеріалів, речовин та виробів  

Ключові слова: антисептики, дезінфікуючі засоби, етиловий спирт.  

Abstract. In the conditions of rapid spread of coronavirus infection COVID-19, expert 

studies of antiseptics are an urgent issue. The segment of this product is wide and diverse, but not 

all antiseptics meet the proper quality, which determines the relevance of expert research of these 

products within the direction of examination of materials, substances and products. 

Key words: antiseptics, disinfectants, ethyl alcohol. 

Key words: antiseptics, disinfectants, ethanol. 

Антисептики – це хімічні речовини, що спрямовані на знищення збудників 

інфекційних хвороб (мікроорганізмів, вірусів, грибів та ін.) на шкірі чи тканинах людини. 

У такий спосіб вони знижують ризики розвитку інфекційних хвороб, гнійного процесу чи 

сепсису. Дезінфікуючі засоби – це хімічні речовини, що спрямовані на знищення збудників 

інфекційних хвороб (мікроорганізмів, вірусів, грибів та ін.) на неживих зовнішніх поверхнях. 

У рекомендаціях ВООЗ вказані такі хімічні речовини, що можуть використовуватись з 

метою знищення коронавірусної інфекції: 
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а) гіпохлорид натрію 0,5% (еквівалент 5000 ppm) – для дезінфекції різних поверхонь, 

наприклад, підлоги, умивальників; 

б) етиловий спирт 70% – для дезінфекції малих предметів і тих поверхонь, яких ми 

часто торкаємося;  

в) антисептики для обробки рук: спиртовмісні – ізопропіловий спирт в концентрації 

не менше 60 %, етиловий спирт в концентрації не менше 70 % або їх комбінації. 

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» [1] застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у 

встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи 

зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-

правових актів, забороняється. Державна реєстрація (перереєстрація) дезінфекційних засобів 

здійснюється відповідно до Постанови КМУ № 908 [2] та Постанови КМУ № 232 [3]. 

Антисептики повинні відповідати діючим на них технічним умовам [4; 5], та виготовлятись 

згідно рецептури та технологічного регламенту, затвердженому в установленому порядку. 

Таким чином, враховуючи вищезазначене, постає потреба в дослідженні зазначених об’єктів 

на відповідність їх супровідних документів та зазначеному складу з метою підтвердження їх 

якості. 

Експертне дослідження даних продуктів може проводитись в межах напрямку 

експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7. «Дослідження 

спиртовмісних сумішей», оскільки, основною сировиною при їх виготовленні є етиловий 

спирт. Об’єктами експертизи є різноманітні спиртові основи та дистиляти призначені для 

виготовлення антисептичних засобів, а бо ж, безпосередньо, самі антисептики.  Хімічне 

дослідження, в першу чергу, повинне базуватись на дослідженні органолептичних 

показників, якісного складу продукту, що зазначений на етикетках та у відповідних 

нормативних документах, що підтверджують їх якість, та його кількісних показників 

відповідних інгредієнтів.  

Алгоритм дослідження базується на основних блоках: 

а) органолептичне дослідження. Проводиться з метою оцінки зовнішнього вигляду, 

кольору, запаху та прозорості рідини та відповідно подальшого співставлення результатів з 

супровідними документами. 

б) визначення наявності етилового спирту методом хімічних реакцій та його об’ємної 

частки з застосуванням аерометричного методу дослідження;  

в) хроматографічне дослідження з метою якісного та кількісного визначення 

мікрокомпонентного складу. Ідентифікацію компонентів проводять за часом утримання 

стандартних речовин. Кількісний вміст компонентів проводять методом абсолютної 

калібровки, використовуючи для будови градуювальні графіки водно-етанольних розчинів з 

відомою концентрацією компонентів. 

У результаті зазначеного дослідження визначають наявність основного 

макрокомпоненту – етилового спирту та суміш мікродомішок, серед яких найбільш 

інтенсивними зазвичай є: ізопропіловий спирт, метанол, ацеталь, ацетальдегід, ізобутанол, 1-

пропанолу, ізоаміловий спирт. Здебільшого, така картина хроматографічного профілю 

спостерігається у разі використання у якості основного компоненту – спирту етилового 

ректифікованого або спирт етиловий сирець. Однак, слід врахувати, що згідно Постанови 

КМУ №722 [6] для виробництва дезінфекційних засобів дозволено використовувати спирт 

етиловий денатурований. У такому випадку хроматографічний профіль буде представлений 

основним макрокомпонентом – спиртом етиловим та макрокомпонентами, які є його 

домішками. Саме ці домішки можуть надавати кінцевому продукту специфічних 

органолептичних ознак – різкий, неприємний запах та забарвлення. 
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Велика кількість антисептиків також може виготовлятись на основі пропілового або 

ізопропілового спирту. В такому випадку, якісний хроматографічний профіль буде 

представлений саме цими компонентами. Також допоміжним компонентом антисептичних 

засобів може бути бензалконію хлорид – антисептичний лікарський засіб, що чинить 

противогрибкову, вируліцидну, контрацептивну дію; інактивує віруси, що викликають 

простий герпес (Herpes simplex). Є сумішшю різноманітних хлористих сполук бензалконію, 

що мають бензольне ароматичне кільце и бічний ланцюг від С8 до С18, при чому С14 

володіє найбільш вираженими бактерицидними властивостями. Даний компонент в складі 

антисептичних засобів найчастіше визначають методом обернено-фазової рідинної 

хроматографії в ізократичному режимі.  

Таким чином, дослідження антисептичних засобів – процес, що полягає в 

комплексному дослідженні їх фізико-хімічних показників, із застосуванням класичних 

методів хімічного аналізу з використанням інструментальних методів аналізу. Невід’ємна 

умова такого дослідження – наявність відповідних супровідних документів, що 

підтверджують якість таких продуктів та компонентний склад.  
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Анотація: У публікації розглянуті деякі теоретичні аспекти класифікації шоколаду, 

алгоритму проведення товарознавчої експертизи по встановленню його вартості; розкрите 

поняття ідентифікації при проведенні товарознавчої експертизи; особливості проведення 

ідентифікації шоколаду. 
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Ключові слова: шоколад; алгоритм проведення товарознавчої експертизи, 

ідентифікація, маркування, органолептичні показники. 

Abstract: The publication considers some theoretical aspects of the classification of 

chocolate, the algorithm of conducting commodity examination to determine its value; the concept 

of identification during the commodity examination is revealed; features of identification of 

chocolate. 

Keywords: chocolate; algorithm of commodity examination, identification, marking, 

organoleptic indicators. 

Підрозділами Експертної служби МВС в останні роки проводиться значна кількість 

товарознавчих експертиз, в тому числі і нових (не вживаних) товарів, серед яких вагому 

частку займають експертизи продовольчих товарів, зокрема кондитерських цукристих 

товарів (найчастіше шоколаду). Цукристі кондитерські вироби – це вироби, велика частина 

яких складається з цукру або іншої солодкої речовини (меду, ксиліту, сорбіту), а також 

патоки, різних фруктів і ягід, молока, вершкового масла, какао-бобів, ядер горіхів та інших 

компонентів. Шоколад – це цукровий кондитерський виріб із шоколадної маси 

(тонкоподрібненої кондитерської маси, яку виготовляють на основі какао-продуктів із 

додаванням чи без додавання цукру, молочних продуктів й іншої сировини та харчових 

добавок) [1]. Згідно державного стандарту (ДСТУ 3924 – 2014) шоколад в залежності від 

рецептури та способу обробки виготовляють таких видів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Класифікація шоколаду відповідно до ДСТУ1 

Залежно від рецептури і 

технології: 

За вмістом Залежно від способу випуску 

темний (чорний) без начинки блоки 

молочний із начинкою плитки 

білий із добавленнями батони 

виготовлений із кількох 

видів шоколадних мас 

без добавлень медалі 

пористий  гранули 

  вермішель 

  пластівці і інші форми 

  з малюнками чи без них на поверхні 

  різні фігурки,зокрема пустотілі з 

додаванням чи без додавання виробів 

нехарчового призначення 

Примітка. 1. Дані таблиці 1 сформовано з [1] 

 

В зв’язку з тим, що до цього часу не усунена проблема методичного регулювання з 

оцінювання багатьох об’єктів, в тому числі й груп продовольчих товарів, актуальним 

залишається узагальнення інформації нормативних та довідкових джерел при проведенні 

ідентифікації шоколаду, як об’єкту товарознавчої експертизи. При проведенні товарознавчих 

експертиз експерти найчастіше визначають ринкову вартість викрадених об’єктів. 

Алгоритм вирішення отриманого завдання при проведенні експертного дослідження 

здійснюється експертом-товарознавцем за наступною процедурою: вивчення представлених 

матеріалів і встановлення мети дослідження, ідентифікація об’єктів дослідження, вибір 

методів та методичних підходів, підбір подібних об’єктів з метою визначення ринкової 

вартості об’єктів дослідження та формування висновку експерта (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм проведення товарознавчої експертизи з визначення вартості 

шоколаду 

 

При проведенні судово-товарознавчої експертизи кондитерських виробів (шоколаду) 

важливим етапом є ідентифікація об’єктів – процедура підтвердження відповідності 

органолептичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів і властивостей, специфічних 

для даного виду харчового продукту, тим параметрам і властивостям, які зазначаються при 

Відбирання проб відповідно до 

ДСТУ 4619:2006 та огляд 
об’єктів 

Визначення відповідності 

маркування 

Визначення терміну 

придатності 

При умові наявності дозволу ініціатора 

визначення органолептичних показників: 

зовнішній вигляд, форма, колір, консистенція, 

структура, смак, аромат, маса нетто 

Отримання завдання на проведення експертного дослідження 

Вивчення представлених матеріалів і визначення мети 

дослідження 

При наявних об’єктах 

дослідження 

За відсутності об’єктів  

Ідентифікація об’єктів 

Вибір методичного підходу, підбір подібних об’єктів і визначення вартості 

Синтезуюча частина висновку 

Оформлення результатів експертизи. Складання висновку експерта 

Аналіз і узагальнення 

представленої інформації 
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етикетуванні цього харчового продукту, а також процедура підтвердження загальновизнаної 

назви даного виду продукту торговельної марки та/або комерційного (фірмового) 

найменування [2]. 

При проведенні товарознавчих експертиз продовольчих товарів експерт-

товарознавець встановлює групову належність об’єктів досліджень з відповідністю до 

класифікації: наукової чи торгової. Якщо питання стосується визначення якості, то експерт 

використовує наукову класифікацію, а якщо питання стосується визначення вартості товару, 

то експерт використовує торгову класифікацію. Представлені на товарознавчу експертизу 

зразки шоколаду відносяться до класу продовольчих товарів, підкласу – кондитерські 

товари; групи – кондитерські вироби; підгрупи – цукристі кондитерські товари; вид – 

шоколад і какао-порошок; підвид – шоколад [3].  

При проведенні ідентифікації шоколадних виробів експерти застосовують 

органолептичний та інструментальний методи. Органолептичний (візуальний) метод 

дослідження застосовується для визначення показників якості товарів та ґрунтується на 

сприйнятті властивостей товарів органами відчуттів. Інструментальний метод – метод 

визначення (вимірювання) дійсних значень показників якості за допомогою технічних 

пристроїв. 

У більшості випадків, щоб уникнути пошкодження цілісності упаковки наданих 

об’єктів дослідження (речових доказів), експерт-товарознавець використовує метод 

візуального контролю за даними маркування на різного роду упаковках та транспортній тарі 

[4]. На споживчому пакованні шоколаду має бути марковання, що містить:  

а) назву продукту;  

б) назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей виробництва;  

в) назву та місце розташування і номер телефону підприємства, яке виконує функції 

щодо прийняття від споживача, у разі якщо підприємством не є виробник;  

г) маса нетто, г; 

д) склад продукту в порядку переваги складників;  

е) поживну (харчову) цінність із позначенням кількості білків, вуглеводів та жирів у 

встановлених одиницях виміру на 100 г харчового продукту й енергетичну цінність 

(калорійність), виражену в кілоджоулях (кДж) та/або кілокалоріях (ккал) на 100 г харчового 

продукту;  

ж) інформацію щодо вмісту какао-продуктів у шоколадній масі;  

з) кінцеву дату споживання або дату виготовлення та термін придатності до 

споживання;  

и) номер партії виготовлення;  

к) умови зберігання;  

л) штриховий код (за наявності);  

м) познаку цього стандарту (допустимо без року затвердження);  

н) інформацію про генетично модифіковані організми в складі харчового продукту 

(відповідно до чинного законодавства) [1]. 

Експерт-товарознавець безпомилково може виявити невідповідність товарів, 

передбаченим вимогам, якщо на маркуванні присутні: прості геометричні фігурки, смуги, 

цифри; окремі літери чи сполучення їх, які не володіють словесним характером; 

загальноприйняті назви («стандарт», «справжній», «знаменитий», «золота медаль»); просте 

зображення товару; повідомлення про реєстрацію товарного знаку звичайно відсутнє поряд з 

загально знайомими товарними знаками, які охороняються незалежно від того, 

зареєстрований знак чи ні. 
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У тих випадках, коли продукти харчування та сировини мають сумнівну упаковку та 

маркування чи є інформація про неналежне їх зберігання, або товар не сертифікований в 

Україні, то для вирішення питання про придатність продуктів та використання їх за 

призначенням, виникає необхідність у проведенні комплексних експертиз, оскільки висновки 

експертів товарознавців ґрунтуються на результатах, отриманих фахівцями у галузі хімічних, 

фізичних, біологічних, трасологічних, документальних та санітарно-епідеміологічних 

досліджень. 

Шоколад має бути виготовлений у відповідності до стандарту за технологічними 

інструкціями і рецептурами, з дотриманням санітарних норм і правил. Оцінювання якості 

досліджуваних зразків шоколаду здійснювалося відповідно до ДСТУ [1]. В зв’язку з тим, що 

об’єкти були представлені для проведення експертизи в натурному вигляді, а також експерту 

наданий дозвіл ініціатора на повне або часткове знищення об’єктів дослідження або зміни їх 

властивостей згідно до діючих стандартів, експертом визначаються органолептичні 

показники, маса нетто згідно з ДСТУ[1].  

Експертом встановлені наступні показники зразків досліджуваного шоколаду: 

а) відповідність мінімального вмісту какао-продуктів у шоколадній масі у відсотках 

відповідає нормативним показникам;  

б) упакування – фольга і етикетковий папір, акуратне і естетичне оформлення; 

маркування містить всю необхідну інформацію;  

в) визначено масу нетто (граничне значення плюсового відхилу маси нетто від 

номінального значення не нормується); т 

г) термін придатності не закінчився; смак і аромат – без стороннього присмаку і 

запаху (запах і аромат шоколаду визначався шляхом поміщення у накриту склом склянку і 

витримці його протягом 5 хвилин);  

д) зовнішній вигляд – поверхня блискуча, без посивіння, без шкідників;  

е) форма – без деформації;  

ж) структура – однорідна;  

з) консистенція – тверда (консистенція визначалась простукуванням по плитці і 

визначенням характеру звуку. Дзвінкий стук свідчив про твердість шоколаду).  

Отже враховуючи вищевикладене та відповідно до положень ДСТУ досліджувані 

зразки шоколаду за органолептичними показниками, маркуванням відповідають вимогам 

стандарту і тому після проведення ідентифікації об’єктів може бути встановлена їх ринкова 

вартість. 
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Анотація. Представлено підхід до проведення комплексної судової комп’ютерно-

технічної та товарознавчої експертизи цифрового обладнання у кримінальному судочинстві. 

Окреслено перелік основних запитань, які може вирішити комплексна судова комп’ютерно-

технічна та товарознавча експертизи, розглянуто теоретичні основи та загальні положення 

методики даного виду досліджень. Запропоновано загальний алгоритм дослідження 

цифрового обладнання із застосуванням спеціального програмного забезпечення. 

Проаналізовано механізм проведення товарознавчого дослідження для визначення ринкової 

вартості цифрового обладнання. 

Ключові слова: комплексна експертиза, цифрове обладнання, фактичний стан, 

працездатність, ринкова вартість. 

Abstract. An approach to conducting a comprehensive forensic computer-technical and 

commodity expertise of digital equipment in criminal proceedings is presented. The list of the basic 

questions which can be solved by complex forensic computer-technical and commodity 

examination is outlined, the theoretical bases and general methodological provisions of this 

expertise are considered. The general algorithm of research of the digital equipment with using 

special software is offered. The mechanism of conducting commodity research to determine the 

market value of digital equipment is analyzed. 

Key words: complex expertise, digital equipment, actual condition, working capacity, 

market value. 

Відповідно до положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз 

та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 

від 08.10.1998  № 53/5 [1], комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням 

спеціальних знань різних галузей науки, техніки або різних напрямів у межах однієї галузі 

знань для вирішення одного спільного завдання [1]. Комплексна експертиза призначається у 

випадках, коли необхідно провести дослідження за участю декількох експертів, які є 

фахівцями у різних галузях знань [2; 3]. Комплексні судові комп’ютерно-технічні та 

товарознавчі експертизи сьогодні найчастіше призначаються з метою встановлення розмірів 

матеріальних збитків, коли одночасно поєднують запитання товарознавчої та комп’ютерно-

технічної експертизи при дослідженнях цифрового обладнання (ноутбуків, серверів, 

периферійного обладнання тощо) і визначенні їх ринкової вартості. Такі комплексні 

експертизи можуть бути як внутрішньовідомчими, так і міжвідомчими. У Полтавському 

науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС ці експертизи є 

внутрішньовідомчими і проводяться відділом комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних 

досліджень разом з відділом товарознавчих та гемологічних досліджень.  
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Характерними рисами комплексної комп’ютерно-технічної та товарознавчої 

експертизи є дослідження цифрового обладнання експертами спеціальностей 

10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів» та 12.1 «Визначення 

вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» для оцінки розмірів 

матеріальних збитків при розслідуванні конкретної справи. Мінімальний перелік запитань, 

які ставляться під час проведення таких комплексних експертиз, складають наступні три 

запитання: 

а) «Чи знаходиться в працездатному стані наданий на дослідження об’єкт на момент 

проведення експертизи?»;  

б) «Яка комплектація наданого на дослідження об’єкту?»; 

в) «Яка ринкова вартість наданого на дослідження об’єкту на момент проведення 

експертизи (або на іншу вказану дату)?». 

Кожен експерт відповідає на ті запитання, які відповідають його експертній 

спеціальності. Аби узгодити дії між собою експерти мають працювати спільно, тоді хід 

дослідження стане послідовним та зрозумілішим для суду та всіх учасників процесу. 

Спочатку проводиться комп’ютерно-технічне дослідження. Завданнями, що 

вирішуються в рамках цього дослідження є встановлення виду (типу, марки, моделі, 

серійного номера тощо) наданого на дослідження об’єкта, його технічних характеристик і 

комплектації, а також встановлення фактичного стану і працездатності окремих 

комплектуючих та цифрового обладнання в цілому [4]. Для вирішення поставлених перед 

експертом запитань використовуються методи візуального і діагностичного дослідження. 

Дослідження починається з візуального огляду об’єкта та його комплектуючих з 

фотофіксацією і детальним описом у висновку маркувальних позначень, фізичних 

пошкоджень за наявності. Для обладнання з дисплеєм також вказуються його геометричні 

розміри в міліметрах.  

З метою встановлення працездатного стану наданого на дослідження об’єкта, цифрове 

обладнання у процесі дослідження, у відповідності до експлуатаційних правил, підключають 

до електромережі та проводять його вмикання. Якщо воно не вмикається, то з’являється 

необхідність встановити причину, тобто яка саме комплектуюча знаходиться в 

непрацездатному стані. Якщо цифрове обладнання вмикається, то далі проводиться 

завантаження операційної системи з назвою «Live CD» із завантажувального USB-носія 

експерта.  

Діагностична «Live CD» – це версії операційної системи для діагностики апаратних 

засобів цифрового обладнання, яка не вимагає встановлення на внутрішній носій цифрової 

інформації всередині об’єкта дослідження. Для запуску такої операційної системи потрібно 

лише вставити в оптичний привід компакт-диск чи в USB-роз’єм флешку з операційною 

системою й налаштувати в BIOS пріоритет завантаження з них, після чого система стартує із 

зовнішнього носія інформації, що містить «Live CD». Після завантаження цифрового 

обладнання з діагностичного «Live CD» проводиться дослідження комплектуючих за 

допомогою спеціального програмного забезпечення. З цією метою можна використовувати 

програму з назвою «HWiNFO» (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Загальний вигляд дисплею ноутбука із завантаженою операційною 

системою «Live CD» та запущеною програмою «HWiNFO». 

 

«HWiNFO» – програма, призначена для збору і відображення детальної інформації 

про апаратні засоби персонального комп’ютера. Програма «HWiNFO» здійснює точний 

моніторинг усіх компонентів системи, визначаючи пристрої, встановлені на ПК, і аналізуючи 

їх стан на підставі відомостей, зібраних із системних датчиків. Основні можливості програми 

«HWiNFO»: моніторинг в режимі реального часу; відображення списку компонентів системи 

у формі ієрархічного дерева; визначення моделей всіх компонентів і їх технічних 

характеристик; відображення даних, взятих з сенсорних датчиків системи; тестування 

продуктивності системних компонентів.  

Також додаток генерує звіти в зручній для користувача формі (у вигляді текстових 

документів, таблиць, html-сторінок та ін.), які можна додати до висновку.  

У відповідь на поставлене запитання про комплектацію наданого на дослідження 

об’єкта у висновку обов’язково зазначається його комплектація, а сам об’єкт передається 

експерту-товарознавцю для подальшого дослідження. 

Проведення товарознавчого дослідження, у межах комплексної експертизи цифрового 

обладнання, що було у вжитку, з метою визначення його ринкової вартості, включає 

наступні етапи: обґрунтування та вибір необхідного комплексу методів дослідження і 

послідовності їх застосування; ідентифікацію об’єкта дослідження та віднесення його до 

відповідного класифікаційного угрупування; аналіз зовнішнього вигляду та опис 

маркувальних позначень; фіксація фактичного стану об’єкта дослідження; аналіз ринку 

об’єкта дослідження у конкретному регіоні у конкретний період часу із метою визначення 

його ринкової вартості.  

Практика відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС свідчить, що визначення ринкової 

вартості цифрового обладнання, що було у вжитку, у першу чергу залежить від повного 
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маркетингового дослідження аналізу рівня цін та кон’юнктури ринку на конкретний вид 

цифрового обладнання з урахуванням його товарного стану. Необхідно зауважити, що таке 

дослідження, передбачає аналіз цінової інформації як на первинному, так і на вторинному 

ринках на майно, яке відповідає характеристикам досліджуваного (тобто ідентичного майна) 

або подібного, характеристики якого близькі до характеристик досліджуваного, але можуть 

мати деякі відмінності у споживних властивостях та/або технічних характеристиках тощо.  

Варто відмітити, що сучасний ринок цифрового обладнання є одним з найбільш 

перспективних сегментів ринку споживчих товарів. Кожного року, компанії-виробники 

цифрового обладнання намагаються постійно розвиватися, приділяючи значну увагу 

технічним (збільшують обчислювальні потужності, час автономної роботи тощо) та 

зовнішнім характеристикам (зменшують габарити, ергономічність та захищеність), 

удосконалюють додаткові можливості, і при цьому морально та технічно «застарілі» моделі 

знімають з виробництва. Також, на визначення критеріїв, що характеризують цифрового 

обладнання, 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. Необхідно зауважити, що 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 та характеризується 

зміною властивостей виробу, що характеризується невідповідністю їх сучасному напрямку 

моди, стилю, технології, зниженням ефективності використання даного технічного об’єкта 

порівняно із сучасним аналогом (при заміщенні) [5]. Тому, із врахуванням такої динаміки 

розвитку ринку цифрового обладнання, досить часто, експертом-товарознавцем 

встановлюється відсутність на вторинному ринку цінових пропозицій з продажу об’єктів 

схожих за конструкцією, використаними матеріалами, технологією виробництва та 

технічними характеристиками із подібним станом та ступенем фізичного зносу 

досліджуваному об’єкту, а отже під час визначення ринкової вартості такого об’єкта 

дослідження порівняльний методичний підхід не може бути використано, оскільки цей 

методичний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) подібного майна.  

Важливо акцентувати увагу, на тому, що при відсутності інформації щодо ціни на 

подібне майно до об’єкта дослідження судовим експертом проводиться маркетингове 

дослідження найбільш подібного за своїми характеристиками майна (з урахуванням бренду 

виробника, лінійки моделей, країни походження та країни виробництва, технічних 

характеристики тощо), який пропонується на даний момент часу із врахуванням конкретних 

відмінностей, тобто судовим експертом застосовується витратний методичний підхід, який 

передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об’єкта 

дослідження з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення) [6]. 

При підборі найбільш подібного майна можливе використання методу розрахунку за 

ціною однорідного об’єкта [7], коли за базові взято ціни на подібне майно із врахуванням 

технічних характеристик порівнювальних об’єктів, тобто на підставі взаємозв’язку, що існує 

між цінами і параметрами об’єкта. Вирішальним моментом є підбір об’єктів порівняння, 

подібних за своїми характеристиками і призначенням до об’єкта оцінки, та проведення 

коригувань їхньої вартості, які повинні враховувати різницю в параметрах об’єкта оцінки та 

об’єктів порівняння. Судовим експертом, для визначення вартості заміщення об’єкта 

дослідження повинні бути обрані ті параметри, які формують ринкову вартість саме даного 

виду цифрового обладнання. Враховуючи вище викладене, необхідно наголосити, що для 

отримання найбільш достовірної інформації щодо ринкової вартості об’єкта дослідження та з 

метою обґрунтованості правильності вибору подібного майна, судовий експерт повинен 

навести результати порівняльного дослідження характеристик об’єкта, вартість якого 

визначається, і аналога. 
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По завершенню комплексної судової комп’ютерно-технічної та товарознавчої 

експертизи складається спільний висновок, який підписують усі судові експерти. У 

висновках мають бути чітко окреслені дослідження, які проводив кожен з експертів. 

Формування відповідей на поставлені запитання проводиться самостійно кожним експертом 

залежно від того, до якої галузі знань належить запитання. Після чого зазначаються підписи 

всіх експертів. Необхідно, щоб між експертами завжди досягалась погодженість, аби 

забезпечити виконання комплексного досліджень та отримання достовірних результатів. 

Нерідко дослідження експерта-товарознавця залежить від результатів комп’ютерно-

технічного дослідження комплектація та працездатності наданого цифрового обладнання.  
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Аннотация. Исследованы основные перспективы производства и реализации на 

экспорт местных видов топлива – брикетов из костры льна на льнозаводах Минской области 

Белоруссии. Представлены основные технико-экономические показатели инвестиционного 
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проекта по производству и использованию биотоплива из льняной костры на предприятии 

ОАО «Крупский льнозавод». Производственный план проект представляет собой запуск 

одной линии производительностью (400 кг/ч), включая подготовку сырья к переработке и 

организации склада конечной продукции. На производственном участке планируется 

создание трех новых рабочих мест. Расчетная рентабельность производства – более 35%. 

Статический срок окупаемости проекта – не более 3 лет. 

Ключевые слова: льнотреста, льнокостра, энергия, топливо, брикет, ресурсы, 

замещение, экономия, эффективность. 

Abstract. The main prospects for the production and export of local fuels – briquettes from 

flax bonfires at the flax factories of the Minsk region of Belarus – have been investigated. The main 

technical and economic indicators of the investment project for the production and use of biofuel 

from a flax fire at the enterprise OJSC "Krupskiy flax plant" are presented. The production plan of 

the project is the launch of one line with a capacity (400 kg/h), including the preparation of raw 

materials for processing and the organization of a warehouse for final products. It is planned to 

create three new jobs at the production site. The estimated production profitability is over 35%. The 

static payback period of the project is no more than 3 years. 

Key words: flax, flax, energy, fuel, briquette, resources, substitution, economy, efficiency. 

В последнее время на ведущих мировых рынках наблюдается устойчивая тенденция 

роста цен на основные энергоносители. В частности, цены на природный газ на фьючерсных 

рынках Европы в сентябре-октябре 2021 года превысили историческую отметку в 1000 долл. 

США за тыс. м3, о чем свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Например, утром 

1 октября биржевая цена газа в Нидерландах по данным ICE, на эталонном хабе TTF, 

превысила 100 евро за МВт·ч, или 1267 долл. США за 1 тыс. м3. 

Энергетический кризис поднял биржевую цену газа в Европе и Азии до уровня, 

эквивалентного цене нефти около 190 долл. США за баррель. В Азии ноябрьский фьючерс на 

индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых партий СПГ, торговался на уровне 

31,095 долл. США за MMBtu (около 1220 долл. США за 1 тыс. м3), а декабрьский – 34,5 

долл. США за MMBtu. Цены на нефть также превысили отметки 80-85 долл. США за баррель 

на фоне ожиданий, что многие ближневосточные и азиатские страны вернутся к практике 

сжигания нефти на электростанциях – сейчас газ в пересчете на энергетический эквивалент в 

2,5 раза дороже нефти. 

Данные обстоятельства способствуют росту устойчивого спроса в дальнем и ближнем 

зарубежье на альтернативные местные виды топлива, производимые на сельских 

территориях Республики Беларусь. Одним из таких перспективных энергоносителей 

являются гранулированные топливные брикеты из костры льна, производимые на 

отечественных льнозаводах. Льняная костра – это древесная часть стеблей (тресты) льна, 

которая образуется, как отходы производства (более 70%) при механической обработке 

льноволокна на специализированном оборудовании. После обработки костра составляет 65-

70% от массы льняного стебля. Она состоит из целлюлозы (45-58%), лигнина (21-29%) и 

пентозанов (23-26%). За счет того, что костра не включает в себя вредных веществ, примесей 

и связующего материала, который при горении не выделяет отравляющих химических 

веществ, топливные брикеты из костры льна можно использовать в котлах любой мощности 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные характеристики брикетов из костры льна 

Наименование показателя Значение 

1. Влажность рабочего топлива, % 10,2 

2. Высшая теплота сгорания рабочего топлива, кДж/кг (ккал/кг) 17568 (4195) 

3. Зональность рабочего топлива, % 1,8 

4. Температура начала плавления золы, °С 1050-1100 

 

Эффективность использования данного вида топлива определяется тем, что при 

сжигании 1000 кг топливных брикетов из костры льна выделяется столько же тепловой 

энергии, как при сжигании 1600 кг древесины, 478 м3 газа, 500 л дизельного топлива, 1000 кг 

угля, 685 л мазута, 1200 кг торфа. 

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь летом 2021 г. посетили ряд льнозаводов Минской области. Ими было установлено, 

что, в частности, в ОАО «Крупский льнозавод» в настоящее время большая часть костры 

льна используется для получения тепла в отопительный период и сжигается в качестве 

топлива в котельной предприятия. В остальное время года ее значительная часть 

скапливается на территории предприятия и является источником пожароопасности и 

экологического загрязнения. Сотрудники БГАТУ провели разработку маркетинговых, 

производственных и финансовых мероприятий на рассматриваемом предприятии для 

производства данной инновационной продукции. При установке специального 

технологического оборудования такие отходы могут использоваться для производства 

экологически чистого биотоплива (рис. 1), которое пользуется растущим спросом у 

иностранных потребителей (страны Прибалтики, Польша, Германия и т.д.) и дать 

дополнительную валютную выручку предприятию ОАО «Крупский льнозавод» Крупского 

района Минской области.  

 
Рисунок 1 – Топливные брикеты из костры льна 

 

Планирование цены реализации продукции на внешний рынок осуществлялось 

исходя из сложившегося уровня экспортных цен. В 2021 году цены на топливные брикеты из 

костры льна на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» составляли 

ориентировочно до 75-80 Евро за 1 т и свыше при наличии сертификата FСА и т.д., условиях 

поставки DAF, DAT, DAP.  

В данном проекте для брикетирования костры льна предусматривается использование 

оборудования компания EcoTronex Республики Молдова (табл. 2). 
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Таблица 2 – Перечень необходимого технологического оборудования  

Наименование оборудования Стоимость оборудования, 

тыс. долл. США 

1. Транспортер шнековый (нория) для подачи сырья в бункер 

пресса 

7,75 

 

2. Пресс топливных брикетов с бункером и дозатором (с 

учетом НДС) 

36,25 

 

Итого 44,0 

 

Первый вариант проекта предусматривает осуществление основного объема 

инвестиционных мероприятий (52,96%) за счет средств инновационного фонда Минского 

областного исполнительного комитета на безвозвратной основе. Планируемый годовой 

объем выпуска готовой продукции на производственном участке с численностью персонала 

в количестве трех человек при выходе на полную мощность – 806 т топливных брикетов из 

костры льна. 

Себестоимость 1 т топливных брикетов из костры льна – 49,76 долл. США / т. 

Планируемая цена реализации 1 т топливных брикетов из костры льна – 65,85 долл. 

США / т. 

Расчетный уровень рентабельности продукции – 32,34 %. 

Статический срок окупаемости – не более 3 лет. 

Второй вариант проекта предусматривает осуществление основного объема 

инвестиционных мероприятий (52,96%) за счет кредитных ресурсов. Проектом 

предполагается открытие кредитной линии по ставке 5,5% годовых при получении кредита 

за счет ресурсов Фонда им. Халифы (ОАЭ, программа ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь») в долларах США в объеме 45,14 тыс. долл. США в январе 2022 года. Условия 

предоставления кредитных ресурсов – на 6 лет с уплатой процентов в размере ставки 5,5% 

годовых за счет ресурсов Фонда им. Халифы (ОАЭ, программа ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь»). Предусмотрена отсрочка погашения основного долга – 1 год с 

момента ввода объекта в эксплуатацию – с апреля 2022 года до конца 2023 года. Основной 

долг по кредиту планируется гасить ежемесячно равными частями. Конечный срок 

погашения кредита – декабрь 2027 года. 

Таким образом, при расчетной себестоимости производства брикетов из костры льна 

на ОАО «Крупский льнозавод» на уровне 49,76 долл. США цены на внешних рынках могут 

доходить до 80 Евро за 1 т, а спрос имеет устойчивую тенденцию к расширению. 

Так как деятельность предприятия ОАО «Крупский льнозавод» Минской области 

осуществляется в малом поселковом поселении, то, в соответствии с проектом «Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы», в отношении 

нового производства должны быть предусмотрены:  

а) освобождение от сбора в республиканский фонд поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции; 

б) освобождение от уплаты налога на прибыль.  

Также следует предусмотреть льготы по налогам на недвижимость, земельному и 

экологическому. 
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ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ, ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ПІДЛІТКОВОГО СУЇЦИДУ 
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судовій експерт відділу досліджень у сфері інформаційних технологій 
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Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава 

 

Анотація. Однією з найбільш гострих проблем сучасного суспільства є проблема 

аутодеструктивної поведінки, крайнім проявом якої є суїцид. Суїцидальна поведінка 

залежить не лише від типу особистості і кризової ситуації, у якій виник суїцид, але і від 

вікових особливостей суїцидента. Збільшення числа самогубств спостерігається до 14-15 

років, досягаючи максимального рівня в 16-18 років. Адже саме в цьому віці, коли 

відбувається пошук власної ідентичності і зв’язків з навколишнім світом, вперше в найбільш 

гострій формі проявляється самотність. Це пов’язано, перш за все, з розвитком рефлексії в 

цьому віці і переходом на новий рівень самосвідомості, з посиленням потреб в самопізнанні, 

прийнятті та визнанні, спілкуванні і відокремленні, з кризою самооцінки. Сьогодні можна 

говорити про самотність як про серйозну соціальну проблему. Дослідження відчуття 

самотності залишається, немає однозначного рішення, що і зумовило актуальність 

проведеної роботи. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

психологічні особливості міжособистісних стосунків у підлітків, які відчувають самотність.  

Ключові слова: підліток, самотність, суїцид, чинник, поведінка, міжособистісні 

стосунки. 

Abstract. One of the most acute problems of modern society is the problem of 

autodestructive behavior, the extreme manifestation of which is suicide. Suicidal behavior depends 

not only on the type of personality and the crisis situation in which suicide occurred, but also on the 

age-related characteristics of the suicidal person. An increase in the number of suicides is observed 

up to 14-15 years, reaching a maximum level of 16-18 years. After all, at this age, when there is a 

search for their own identity and connections with the outside world, for the first time in the most 

acute form, loneliness manifests itself. This is due, first of all, to the development of reflection at 

this age and the transition to a new level of self-awareness, with the strengthening of the needs for 

self-knowledge, acceptance and recognition, communication and separation, with a crisis of self-

esteem. Today we can talk about loneliness as a serious social problem. The study of the feeling of 

loneliness remains, there is no unambiguous decision, which led to the relevance of the work. The 

purpose of the study: to theoretically substantiate and empirically investigate the psychological 

features of interpersonal relationships in adolescents experiencing loneliness. 

Key words: teenager, loneliness, suicide, factor, behavior, interpersonal relationships. 

Міжособистісні стосунки особливо важливі у підлітковому віці, коли відбувається 
становлення основних соціальних потреб, серед них: потреби в розширенні дружніх зв’язків, 
в знайомстві з різними людьми; потреби у приналежності, визнанні і знайомстві з різним 
соціальним досвідом, бажання бути прийнятим різними соціальними групами. Напруження у 
задоволенні цих потреб приводить до появи відчуття самотності. Підліток, прагнучі довести 
собі і оточуючим цінність своєї особистості, її унікальність і неповторність, неминуче 
стикається зі станом самотності. У здорових підлітків нерідко спостерігаються коливання 
настрою, порушення поведінки, підвищена збудливість, прагнення до асоціальних форм 
поведінки. При наявності будь-яких відхилень дисгармонія підліткового віку проявляється 
більш різко і стійко, ускладнюючи адаптацію підростаючої людини в суспільстві. У підлітків 
виникають труднощі в навчанні через погіршення уваги, пам’яті, втрати інтересу до 
навчання [1]. Більш складні переживання виникають у віці від 12 до 16 років. Саме в цей 
період підлітки найчастіше гостро переживають самотність як свою занедбаність, 
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покинутість, незрозумілість. Переживання самотності у підлітка може перерости в стійкий 
негативний психічний стан, що накладає відбиток на всі інші почуття і переживання і навіть 
стати перешкодою для особистісного розвитку [1]. 

Питанню розвитку міжособистісних стосунків та їх значенню у розвитку особистості 
підлітка присвячували свої праці такі вчені: Г. М. Андреева, А. А. Бодальов, Н. Бубер,  
Н. Н. Обозов,  Л. Е. Орбан-Лембрик та інші. Особливості підліткового віку у психології 
висвітлювались в роботах психологів Л. І. Божович, Л. С. Виготського, І. В. Дубровіної, 
А. А. Реан, І. С. Кон, Є. Рутман, Х.Р емшмідт,  Д. І. Фельштейн. Самотність, як 
психологічний феномен, досліджували О. В. Данчева, Ф. Дольфо, М. Литвак,  Ю. М. Швай, 
І. Ялом, Дж. Янг та інші. 

Самотність – специфічна форма самосвідомості людини, поєднана з важкими і 
болісними емоційними переживаннями вона викликається розривом зв’язків людини із 
зовнішнім (фізичним або соціальним світом) або з самим собою. 

За даними А. Е. Личко, що проводив дослідження серед підлітків з незавершеними 
суїцидами, 4% склали особи у віці 12-13 років, 12% у віці 14 років, 21% 15 років, 31% 16 
років і, найбільше число самогубств – 32% було представлено особами у віці 17 років [2]. 
Для суїцидальної поведінки підлітків найбільш характерне виникнення гострих ситуаційних 
реакцій, які проявляється на патологічному і на непатологічному рівнях, що 
супроводжується зміною самооцінки і порушенням комунікативних стосунків. Незрілій 
особистості властиві завищена/занижена самооцінка і егоцентризм, неприйняття системи 
цінностей старшого покоління, які породжують підвищену потребу в особистій свободі, 
часто виявляються у суперечності з матеріальною залежністю від батьків, а рівень домагань 
не завжди відповідає місцю, що займає незріла особистість в соціальній структурі. Незначні 
невдачі сприймаються як особистий крах, що створює у аутоагресивно налаштованих 
підлітках відчуття власної неспроможності і породжує почуття неповноцінності, ущемлення, 
ображеної самозакоханості. Перебільшення понять гідності, обов’язку, честі, гіперболізація 
уявлень про справедливість, добро і зло, можуть в кризовій ситуації стати каталізатором у 
розвитку аутоагресивної реакції [3]. 

У 2016 році в одній з загальноосвітніх шкіл України проводилось дослідження 
міжособистісних стосунків підлітків, які відчувають самотність. Дослідження проводилось в 
рамках науково-дослідницької роботи МАН під керівництвом психолога закладу. У якості 
досліджуваних виступали учні 8-10 класу.  

Відповідно до предмету та завдань нашого дослідження було обрано наступні 
методики: Методика діагностики міжособистісних та міжгрупових стосунків (соціометрія) 
Дж. Морено, для діагностики міжособистісних і міжгрупових відносин, для виявлення 
«соціометричних позицій; Методика «Діагностика рівня суб’єктивного почуття самотності»  
Д. Рассела і М. Фергюсона, оскільки самотність є специфічним, індивідуальним 
переживанням, яке супроводжують такі емоційні стани, як тривога, порожнеча, 
пригніченість, нудьга, депресія і т.д., тому єдино надійним чинником визначення самотності 
особистості, є ті почуття і переживання, які відчуває підліток і які він визначає як самотність, 
саме це і досліджує заявлена методика; Психодіагностичний опитувальник соціальної 
тривоги та соціофобії (далі ОСТіСФ, або – опитувальник) призначений для диференціальної 
діагностики, визначення домінуючого типу соціальної тривоги, вираженості окремих 
аспектів прояву страху оцінювання в різних ситуаціях.  

Результати показали, що для 21%, майже кожного п’ятого  підлітка, характерний 
високий рівень суб’єктивного почуття самотності, що в поведінці проявляється сумнівами у 
можливості викликати повагу інших, потребою в довірі та визнанні. Особи з таким рівнем, 
скоріш за все, не задоволені собою і оточуючими, схильні все ускладнювати, турбуються про 
майбутнє,  можливі невдачі і нещастя. У 7% таких  підлітків ситуацію ускладнює групова 

позиція чи соціальний статус, адже у більшості він не сприятливий − «відторгнуті» чи 
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«ізольовані» (Методика діагностики міжособистісних та між групових стосунків 
(соціометрія) Дж. Морено). До того ж майже кожен третій (29%) досліджуваний має 
підвищений і високий рівень соціальної тривоги і соціофобії, що можливо розглядати, як 
неадекватний психічні стан, який призведе до запобігання соціальних контактів, порушення 
функціонування у значимих ситуаціях (Опитувальник соціальної тривоги та соціофобії 
О. А. Сагалакової, Д. В. Труевцева). Соціальна тривожність погіршує якість життя 
особистості, знижує шанси на успішну соціальну реалізацію або взагалі виключає соціальні 
контакти. Крім того, соціальна тривожність і соціальні страхи є коморбідними до 
депресивних розладів, що пов’язано з ризиком суїцидальної поведінки, хімічних залежностей 
тощо [4].  
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ПЕРВИННИЙ ЕТАП АТРИБУЦІЇ 

 
Л. В. Сідак 

науковий співробітник, магістр мистецтв  
Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка,  

Україна, м. Полтава 
 
Анотація: Питання атрибуції у мистецтві завжди є актуальним, тому що у фондах 

музеїв світу зберігається багато не атрибутованих картин. Загальною метою даного 
дослідження є проведення первинного етапу атрибуції жіночого портрету пензля 
Платона Тюріна для визначення особи моделі. Первинний етап атрибуції було розпочато з 
аналізу портрету, вивчення деталей твору, визначення основного питання атрибуції, 
побудови логіки подальшої атрибуції, пошуку та збіру дотичної та потрібної для атрибуції 
інформації тощо. За результатами первинного етапу було визначено анатомічні риси обличчя 
моделі, емоційну складову моделі, її соціальний статус, проведено аналіз одягу та прикрас, 
визначено, зокрема, що модель була вдовою та інше. 

Ключові слова: атрибуція, первинний етап атрибуції, портрет, Платон Тюрін, 
Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка. 

Abstract: The issue of attribution in art is always relevant, because the museums of the 
world store a lot of non-attributed paintings. The overall purpose of this study is to conduct the 
initial stage of attribution of the female portrait of Platon Tyurin's brush to determine the identity of 
the model. The initial stage of attribution began with the analysis of the portrait, studying the details 
of the work, determining the main issue of attribution, building the logic of further attribution, 
search and collection of relevant and necessary for attribution information and more. As a result of 
the initial stage, the anatomical features of the model's face, the emotional component of the model, 
her social status, the analysis of clothes and jewelry, it was determined that she was a widow and 
more. 
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Museum (art gallery) by Mykola Yaroshenko. 

Одним з найвитонченіших зразків академічного портретного мистецтва XIX століття, 

що зберігається у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи 

Ярошенка є портрет невідомої роботи Платона Тюріна. Портрет написано на полотні 

олійними фарбами у 1844 році. Датування, як і підпис автора, знаходимо в лівому нижньому 

куті роботи. Живописець Платон Семенович Тюрін (1816 – 1882) написав його у віці 28 

років. Життєвий шлях художника, як і його шлях у мистецтві, не був легким. Та, не 

зважаючи на це, він залишився в історії мистецтва першим художником Вологодської 

губернії, який отримав звання Академіка Імператорської Академії мистецтва (1857). У 

творчому доробку Тюріна велика низка портретів, ікон та монументальні розписи у багатьох 

храмах Російської імперії. 

Платон Семенович Тюрін народився 7 листопада 1816 року у селі Архангельське 

Бохтюгської волості Вологодської губернії у родині кріпака. У 1830 роках він навчався у 

приватній художній школі Бориса Єгоровича Монакова. У 1843 році поміщик О.О. Холмов 

звільнив його з кріпацтва. Значну роль у справі звільнення та подальшій підтримці Тюріна 

належала Олександру Тирану – ротмісту лейб-гвардії Гусарського полку. Саме завдяки йому, 

у серпні 1844 року, Тюрін став вільним учнем Імператорської Академії мистецтва. Його 

вчителем був художник Олексій Тарасович Марков. У 1850 році Тюрін отримав атестат зі 

званням вільного художника з історичного та портретного живопису. З 1850 по 1860 роки 

брав участь в академічних виставках, експонуючи портрети. За цей жанр у 1857 році 

художник отримав від Академії диплом Академіка портретного живопису і чин титулярного 

радника. З 1861 року і до смерті Платон Тюрін жив у Вологді. Писав замовні портрети 

місцевих дворян. Створив низку портретів відомих жителів Вологди та священнослужителів. 

Окрім того, протягом життя, брав участь у декоративно-монументальному оздобленні 

храмів. У 1857 році розписував плафон у церкві Святої Катерини при Академії мистецтв за 

ескізами професора В.І. Шебуєва під керівництвом Ф.А. Бруні. У 1860-х роках працював у 

Вологді над розписами та іконами Володимирської, Антипівської та Олександра Невського 

церков. Колишня власниця художника – поміщиця В.М. Холмова – у 1862 році запрошує 

його для розпису Нікольської церкви на Святій Горі Грязовецького монастиря у Тотьмі. 

Тюрін, також, розписував церкву Архангела Михаїла у селі Архангельське. Створив розписи 

у храмі Кирика та Уліти у селі Толстіково Вологодського повіту. У 1876-1877 роках брав 

участь у монументально-декоративних роботах у Храмі Христа Спасителя в Москві. Для 

цього храму було написано 34 ікони. У 1865 році Платон Тюрін одружився з селянкою 

Агнією Карабановою, яка походила з рідного села художника – Архангельське. Невдовзі в 

них народилася донька. У 1868 році Тюрін написав автопортрет з донькою та дружиною. 

Помер художник 6 серпня 1882 року. На Горбачовському кладовищі міста Вологди 

збереглася його могила. Твори художника експонуються у музеях Вологди, Санкт-

Петербургу, Москви, Череповця, Кінєшми, Єкатеринбургу, Твері, Орла та Полтави. 

Жіночий портрет пензля Тюріна що знаходиться в експозиції ПХМ має невеликий 

розмір, але велику силу впливу на глядача. Згідно класичного опису портрету це жіночий 

портрет, 1844 року, полотно, олія 44,5х35,5. Інв. № ж 176. Надійшов у 1950 р. з Київського 

державного музею російського мистецтва). Раніше портрет знаходився у зібранні 

Г. Я. Сологуба. Картина має прямокутний вертикальний формат. Жінка зображена з 

поворотом на три чверті ліворуч від глядача. Вона сидить на стільці з різьбленою спинкою. 

Одягнена у білу сукню з мереживом на горловині та оксамитову накидку з вишивкою. 

Накидку оздоблено шовковою тасьмою на відкладному комірі та манжеті, а також шовковим 

крученим шнуром, що зав’язаний на вузол. На шиї жінки – триярусне намисто з великих 

перлів. У вухах – сережки з краплеподібними перлами. Волосся розчесане на прямий проділ.  
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Портрет написано на теплому тлі коричнево-рожевої гами. На портреті ми бачимо 

вродливу жінку з великими сірими очима. Очі її ніби спрямовані у бік глядача, але, при 

ретельному спостереженні, стає зрозуміло, що жінка зосереджена на власних думках. Її образ 

досить романтичний. Вона виглядає тендітною завдяки вдалому композиційному вирішенню 

портрета. Складається враження, що Тюрін навмисно зменшує розмір фігури жінки у 

пропорції до розміру твору. Завдяки такому прийому він створює у глядача відчуття 

мініатюрності, беззахисності моделі. Загальне враження посилюється, коли погляд 

зосереджується на її великих, ніби вологих, очах. Добре простежується емоційна складова 

портрету. Крізь час перед нами постає образ вродливої смиренної жінки, приємної за 

характером – про що свідчить загальний вираз обличчя – але, ніби розгубленої та трішки 

сумної. Тюріну, без сумніву, імпонує жінка, яку він увічнив на портреті. Це видно з того, як, 

ретельно і водночас легко, він вибудував її складний образ. Вираз обличчя жінки дозволяє 

нам стверджувати, що їй не заважає художник. У його присутності вона може дозволити собі 

замислитися, заглибитися у свої думки, бути невимушеною. Цікавий факт, який не завжди 

зустрічаємо у портретному мистецтві, особливо періоду середини XIX століття. Тюріну 

вдалося створити невимушений образ. І, вочевидь, невідома жінка на полотні – невідома 

лише для глядача. Безперечно, що Тюрін знав чий портрет створював, але не залишив 

відомостей про це. Зазвичай, так буває у випадку, коли портрет залишається у 

портретованого. Звернімо увагу на жіночу руку (ліву). На її безіменному пальці ми бачимо 

дві золоті весільні каблучки (свою та покійного чоловіка) і перстень з бірюзою. У 

православній традиції XIX століття дві весільні каблучки на лівій руці носили вдови. Таку 

символіку зустрічаємо на портретах цього періоду з визначеними особами. Перстень з 

бірюзою міг бути подарований жінці на заручини, або ж просто виконував функцію 

утримання чоловічої весільної каблучки на тендітному жіночому пальці. Таким чином, 

можемо отримати першу ознаку щодо характеристики жінки, яку зображено: з великою 

вірогідністю, на момент написання портрету, вона  була вдовою.  

Загальний аналіз одягу та прикрас свідчить про заможність моделі. На ній триярусне 

намисто з перлів, модні на той час сережки-краплі. Прикраси з перлів, які свідчать про 

неабиякі статки, зустрічаємо на портретах красунь російських художників-академістів кінця 

XVIII – XIX століть: В. Боровиковського (1757-1825), О. Кіпренського (1782-1836), 

О. Брюлова (1798-1877), И. Макарова (1822-1897), Т. Нефа (1805-1876) та інших.  

Мода на перли у Російській імперії з’явилася ще у XVI столітті. Шведський 

мандрівник XVII століття Іоган Філіп Кільбургер зі здивування писав: «Перли в Росії 

вживали більше, ніж в усій Європі». Перли вважалися розкішшю, тому ними рясно 

прикрашали ікони та церковне начиння, царське вбрання. Окрім імпортованих зі Сходу, 

Російська імперія мала власний видобуток річних перлів у Архангельську, на узбережжі 

Білого моря, де у великій кількості існували колонії звичайної перлівниці. Річні перли у 

великій кількості увічнені на російських «провінційних портретах», які зберегли образи 

купчих та багатих селянок XVII-XIX століття Архангельської, Оленецької, Тверської, 

Новгородської та Псковської губерній. Протягом століть ціна на перли постійно зростала: на 

початку XVIII століття вона збільшилася втричі, а наприкінці XIX – перли займали перше 

місце серед інших коштовностей. У середині XIX століття Російська імперія постачала за 

кордон перли на суму 182 тисячі рублів, але під кінець століття видобуток зійшов нанівець. 

Причиною цього був хижацький спосіб видобування. Починаючи з XIX століття перлами 

вражають портрети імператриць, життя яких повинно було засліплювати своєю розкішшю. 

Намагалися наслідувати коронованих осіб і красуні тих часів. Вони залюбки носили 

прикраси з перлів, які не тільки мали вишуканий вигляд, а й слугували красномовною 

ознакою заможності та соціального статусу. Триярусне намисто на шиї портретованої жінки, 

що зобразив Платон Тюрін, у середині  XIX століття коштувало не дешево. Дозволити собі 
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придбати подібну прикрасу могли лише аристократи, представники тогочасної буржуазії, 

купці. Враховуючи цей факт, можемо стверджувати, що портретована жінка була заможною, 

що додає ще один значущий штрих до її характеристики.  

Її сукню майже не видно, зате ми можемо бачити синю оксамитову плащ-накидку –

мантилью, підбиту білою атласною тканиною. Подібні накидки у середині  XIX століття 

вважалися модними та мали різновиди – тальма, салоп, мантилья та інші, які відрізнялися 

кроєм та декоруванням. На початку століття вони мали досить скромний вигляд, близько до 

середини – вже вражали своїм різноманіттям та розкішшю. Їх шили з різних видів тканин – 

атласу, оксамиту, тафти, твіду та ін. Прикрашали вишивкою, шнурами, мереживом, 

коштовним камінням. Вибір тканини залежав від розміру статків замовника. Особливо 

дорогими вважалися накидки з тканини,  оздобленої шовковим шиттям, зразок якої 

знаходимо на полтавському портреті пензля Платона Тюріна. 

Жінка на портреті має класичні пропорції у будові обличчя, тонке перенісся, пухкі 

губи, великі очі, райдужні оболонки яких частково ховаються під повіками. Зовнішні краї 

брів опущені до низу. Кути рота підняті до гори відносно горизонтальної осі. Високе чоло 

обрамлене темним, майже чорним волоссям, що, можливо, свідчить про присутність 

східного коріння в її крові. Інтелігентний і розумний погляд жінки насичений внутрішнім 

благородством і гідністю.  

Сподіваємося, що у певний час, ми зможемо дізнатися справжнє ім’я прекрасної 

«панночки» середини XIX століття, портрет якої написав колишній кріпак, Академік Санкт-

Петербурзької Академії мистецтва Платон Семенович Тюрін. 
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Анотація. Молочна промисловість – одна з провідних галузей сільського господарства 

України, яка забезпечує населення продуктами харчування. Визначено пріоритети 

конкурентоспроможного розвитку молокопереробної промисловості, що зумовлено метою 

переробки молочної сировини. Невпорядкованість вимог до якості – головна проблема 

галузі. Кефір займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі виробництва 

кисломолочних продуктів – близько 40%. Вітчизняний ринок кисломолочних напоїв 

заповнений багатьма виробниками. В умовах конкуренції між ними та з метою отримання 

більшого прибутку, недобросовісні виробники можуть реалізовувати неякісний або 

фальсифікований продукт. Актуальним є вирішення даної проблеми шляхом визначення 

якості продукції, яка має вирішальне значення на конкурентному ринку товарів. 

Ключові слова: молочна промисловість, кефір, експертне дослідження, показники 

якості кефіру. 

Abstract. The dairy industry is one of the leading branches of agriculture in Ukraine, which 

provides the population with food. The priorities of competitive development of the dairy industry 

are determined, which is due to the purpose of processing raw milk. Disorder of quality 

requirements is the main problem of the industry. Kefir occupies the largest share in the total 

production of fermented milk products – about 40%. The domestic market of sour milk drinks is 

filled with many producers. In conditions of competition between them and in order to make more 

profit, unscrupulous producers may sell low-quality or counterfeit product. It is important to solve 

this problem by determining the quality of products that are crucial in a competitive market for 

goods. 

Key words: dairy industry, kefir, expert research, kefir quality indicators. 

Кефір – один з самих популярних кисломолочних продуктів, на частку якого припадає 

понад 2/3 їх виробництва. В Україні цей продукт дуже поширений, адже потрапляє в 

категорію продуктів "першої необхідності". Ринок кисломолочних продуктів – один із не 

багатьох в Україні, крупні виробники якого скаржаться на недостатню урегульованість його 

державою. В першу чергу, це стосується питань забезпечення якості, стандартизації і 

сертифікації продукції. ГОСТи, в більшості своїй, старі. Багато виробників випускають 

продукцію по ТУ (технічним умовам).  

Об’єктом дослідження є кефір, що представлено на ринку міста Харкова. Предметом 

дослідження є споживні властивості п’яти торгових марок, які користуються купівельним 

попитом: «Біла лінія», «Молокія», «Галичина», «Яготинський» та «Агромол». 
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Першим етапом дослідження було встановлення відповідності маркування дослідних 

зразків вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів. Після проведення 

дослідження маркування споживчої тари встановлено, що у зразку №1 відсутнє відхилення 

від маси нетто та відсутність інформації про наявність чи відсутність ГМО, яка є 

обов’язковою за вимогами Закону України Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів. На основі цього рекомендуємо виробникам зразка №1 переглянути маркування 

власної продукції, задля надання інформації в більш повному обсязі. Інші зразки 

відповідають вимогам Закону України Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів. Але є деякі поради виробнику зразку №2: наносити маркування більш великим 

шрифтом та збільшити площу нанесення маркування, для зручності вивчання інформації 

споживачеві.  

Також було проведено аналіз споживчої тари дослідних зразків, результат якого 

свідчить про те, що пакування зразків кефіру має гладку чисту поверхню, без сколів, тріщин 

і подряпин. У зразка №2 виявлені невеликі пухирці. У зразка №3 наявні незначні напливи 

пластичної маси в місцях з’єднання деталей упаковки. Натомість, у зразків №1, 4, 5 дефектів 

не виявлено.  

Для визначення загальної оцінки якості товару було застосовано експертний метод 

органолептичної оцінки якості дослідних зразків кефіру. Метод базується на визначенні 

якості продукту окремими експертами, враховуючи при цьому вагомість кожного 

одиничного показника якості продукту. В дегустації приймали участь 5 експертів-студентів. 

Згідно ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Технічні умови» одиничні показники якості кефіру це 

смак та запах; зовнішній вигляд та консистенція; колір. Для органолептичної оцінки якості 

кефіру було обрано 5-ти балову шкалу та, відповідно, коефіцієнти вагомості: 0,6 – смак та 

запах; 0,2 – консистенція та зовнішній вигляд; 0,2 – колір продукту. Проведена 

органолептична оцінка якості експертним методом. В результаті даного дослідження 

дослідні зразки кефірів отримали оцінки: зразок №1 – 4,8 балів; зразок №2 – 4,6 балів; зразок 

№3 – 3,7 балів; зразок №4 – 4,5 балів; зразок №5 – 4,5 балів. 

Відповідно до вимог ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Технічні вимоги» було перевірено масу 

нетто досліджуваних зразків. На етикетках зразків наведено інформацію, що маса нетто 

зразку №2 – 3%, зразку №3 – 3%, зразку №4 – 2%, зразку №5 – 3%. На етикетці зразку №1 

даний показник не зазначено. Експериментальним шляхом встановлено, що відхилення від 

маси нетто зразків №1 – 0,6%; №2 – 1,7%; №3 – 1,2%; №4 – 1,7%, №5 – 2,1%. Тобто отримані 

значення відхилень знаходяться в межах зазначених виробником, окрім зразка №1 адже воно 

не вказано на етикетці кефіру.  

При аналізі масової частки жиру в дослідних зразках кефіру визначено, що кількість 

жиру зразку №1 становить 2,5 г; №2 – 2,5 г; №4 – 2,5 г, №5 – 2,5 г, що відповідає зазначеній 

інформації на етикетках продукту. Результат аналізу зразка №3 показав, що масова частка 

жиру в кефірі становить 2,1 г. Це значення знаходиться в допустимих межах нормативної 

документації, але виробник вказав на етикетці вміст жиру 2,5 г.  

Масова частка білка дослідних зразків кефіру знаходиться у допустимих межах 

зазначених у ДСТУ 4417-2005: зразок №1 – 2,7%; №2 – 2,8%; №3 – 2,7%; №4 – 2,9%, №5 – 

2,9%. Титрована кислотність та активна кислотність рН п’яти дослідних зразків кефіру 

відповідає вимогам ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Технічні вимоги» : зразок № 1 – 105° Т, 4,2 рН; 

№2 – 92° Т, 4,1 рН; №3 – 95° Т, 4,1 рН; №4 – 98° Т, 4,2 рН; №5 – 96° Т, 4,2 рН. Визначення 

наявності фосфатази в дослідних зразках кефіру показав відсутність даного показника, що 

свідчить про ефективність пастеризації молока.  

На основі проведених досліджень показників якості кефіру можна зробити висновок, 

що якість дослідних зразків відповідає вимогам ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Технічні вимоги». 

Але в деяких випадках присутні деякі зауваження. Відхилення маси нетто зразка №1 
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знаходяться в допустимих межах, але даний показник не вказано на етикетці кефіру. 

Результат аналізу зразка №3 показав, що масова частка жиру в кефірі становить 2,1 г. Це 

значення знаходиться в допустимих межах нормативної документації, але виробник вказав 

на етикетці вміст жиру 2,5 г.  

Рекомендуємо виробникам кефіру дотримуватись вимог ДСТУ 4417:2005 «Кефір. 

Технічні умови» щодо нанесення дати споживання, тобто обов’язково зазначати дату 

виробництва та кінцеву дату споживання продукту. Відсутність даної інформації порушує 

права споживачів на доступну, достовірну та достатню інформацію про продукт за Статтею 4 

Закону України «Про захист прав споживачів». Також радимо дотримуватися вимог 

стандарту щодо обов’язкового зазначення відхилення від маси нетто кефіру, адже 

недотримання цієї вимоги може зумовити кількісну фальсифікацію продукту. 
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Анотація. Проаналізовано механізм проведення товарознавчого дослідження для 

визначення ринкової вартості морально застарілого майна. Обґрунтовано використання 

порівняльного методичного підходу під час визначенні ринкової вартості морально 

застарілого майна. Надано рекомендації, впровадження яких дозволить більш чітко, а 

головне, методологічно правильно визначати вартість майна морально застарілого майна під 

час проведення судових товарознавчих експертиз. 

Ключові слова: електронна техніка, ринкова вартість, методичні підходи, моральний 

знос, фізичний знос.  

Abstract. The mechanism of conducting commodity research with the purpose of 

determining the market value of morally obsolete property is analyzed. The use of a comparative 

methodological approach in determining the market value of obsolete property is justified. 

Recommendations are given, the introduction of which will allow more clearly, and most 

importantly, to methodologically correctly determine the value of property of obsolete property 

during judicial commodity examinations. 

Key words: electronic, market value, methodological approaches, obsolescence, physical 

deterioration. 

Швидкий розвиток технічного прогресу, освоєння інноваційних технологій, а також 

зміна кон’юнктури ринку призводять до постійного виходу нових видів та моделей товарів. 

Конструкція, принцип дії, характеристики та якість продукції незмінно вдосконалюються, 

внаслідок чого здійснюється моральний знос більш старих товарів, який характеризується 

зниженням ефективності використання таких товарів порівняно із сучасним аналогом. Після 

випуску нової моделі, навіть відносно нове майно, що знаходиться в хорошому технічному 

стані, може вважатися зношеним. Як правило, нові товари перевершують старі аналоги не 

лише за технічними параметрами або нижчою собівартістю, але і є більш екологічними, 

ергономічними, володіють сучасним дизайном тощо. Якщо фізичний знос має абсолютний 

характер, то моральний знос є відносним, тому що розглядається по відношенню до об’єктів-

аналогів, і тим самим залежить від поля порівняння. Через моральне старіння постійно 

знімаються з виробництва та витісняються з ринку цілі покоління товарів.  

Морально застаріле майно, яке перебувало в експлуатації у багатьох випадках є 

предметом оцінки. Дійсно, якщо продукція випущена досить давно і перебуває в 
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експлуатації протягом тривалого терміну, то визначення її ринкової вартості може бути 

непростим завданням. У такому випадку потрібно враховувати як фізичний, так і моральний 

знос об’єкта дослідження. 

Особливо швидкими темпами розвитку, а відповідно і великою кількістю морально 

застарілих товарів характеризується ринок електронної техніки. Розглянемо основні аспекти 

визначення ринкової вартості морально застарілого майна на прикладі підсилювача звуку 

торгової марки «Pioneer» моделі «SA-330», який випускався у 1982 році та на даний час 

знятий з виробництва. Проблемою при визначенні ринкової вартості даного об’єкта є 

застарілість його функцій, роз’ємів для підключення пристроїв, панелі управління та 

дизайну, що значно ускладнює підбір сучасних аналогів. 

Відповідно до Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і 

майнових прав» [1] для проведення оцінки майна застосовуються такі методичні підходи:  

а) витратний, який передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення 

або заміщення об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення); 

б) порівняльний підхід, що передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного 

майна з відповідним коригуванням відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом 

оцінки; 

в) дохідний підхід, який базується на врахуванні принципів найбільш ефективного 

використання та очікування, відповідно до яких вартість об’єкта оцінки визначається як 

поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об’єкта оцінки, 

включаючи дохід від його можливого перепродажу. 

Застосування дохідного підходу при оцінці підсилювача звуку торгової марки 

«Pioneer» моделі «SA-330» за наявних вихідних даних не є можливим, оскільки відсутні 

необхідні відомості про фактичні та очікуванні доходи від найбільш ефективного його 

використання. Тому, для визначення його ринкової вартості може бути застосовано 

витратний або порівняльний методичний підхід. 

У випадку з морально застарілим майном найчастіше визначити вартість відтворення 

не представляється за можливе, оскільки такі товари давно зняті з виробництва і не 

реалізуються на первинному ринку. У такому разі доцільно визначити вартість заміщення 

об’єкта дослідження з урахуванням основних ціноутворюючих факторів – бренду виробника, 

конструкційних особливостей, використаних матеріалів, технічних характеристик. 

Необхідно зауважити, що визначальним ціноутворюючим фактором безперечно є технічні 

характеристики об’єкта дослідження. При визначенні технічних характеристик електронної 

техніки основним джерелом є мережа Інтернет, та у випадках, коли товари значно застаріли і 

давно зняті з виробництва інформація про них може бути відсутня. У такому випадку 

доцільно звернути увагу на маркування об’єкта, де часто зазначаються основні 

характеристики. Також, для судового експерта-товарознавця, особливо важливо мати доступ 

до технічних паспортів та інших товаросупровідних документів. Крім того, можливе 

надсилання запитів виробникам.  

Слід зазначити, що при визначенні ринкової вартості морально застарілого майна 

підібрати подібні нові товари та визначити вартість заміщення буває досить складно, 

оскільки якість, функції та технічні характеристики товарів стрімко розвиваються і техніку, 

випущену декілька десятків років тому, важко порівнювати з сучасною, яка має набагато 

кращі параметри. Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що застосування 

витратного методичного підходу при визначенні ринкової вартості морально застарілого 

майна, можливе лише для відносно сучасних товарів, які ще не втратили своєї споживчої 

привабливості, та реалізуються на первинному ринку, або нещодавно вийшли з нього. Після 

визначення вартості відтворення або заміщення необхідно вирахувати всі види зносу. Слід 

звернути увагу, що при визначенні відсотка морального зносу суб’єктивність кінцевого 
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результату збільшується внаслідок залежності від поля порівняння та особистої думки 

експерта, який визначає відсоток зносу із запропонованих методикою меж.  

Проте, виходячи із практики, доцільно відзначити, що для зменшення суб’єктивності 

методик, їх необхідно вдосконалювати та деталізувати. У результаті аналізу ринку 

електронної техніки, пропозицій з продажу нових підсилювачів звуку торгової марки 

«Pioneer» моделі «SA-330» виявлено не було. Крім того, у мережі Інтернет відсутня 

інформація стосовно технічних характеристик даного підсилювача звуку, маркування об’єкта 

також не містило таких даних, а експлуатаційні документи відсутні, що унеможливлює 

визначення вартості заміщення.  

Отже, єдиним методичним підходом, який може бути використаний при визначенні 

ринкової вартості об’єкта дослідження є порівняльний. Даний методичний підхід можна 

вважати найбільш ефективним та доцільним при визначенні ринкової вартості морально 

застарілого майна. Сучасний ринок вторинного майна наповнений великою кількістю 

бувших у використанні товарів, і досить часто на ньому можна знайти пропозиції з продажу 

майна, яке на первинному ринку давно не реалізується. Аналізуючи пропозиції з продажу, 

необхідно звертати увагу на товарний стан подібного майна. Правильно підібрані аналоги 

дають змогу найбільш об’єктивно визначити ринкову вартість об’єкта дослідження, оскільки 

всі види зносу вже враховані у ціну пропозиції, крім того існує більша ймовірність знайти 

товари із застарілими функціями, що будуть найбільш повно відповідати об’єкту 

дослідження. 
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Анотація. Актуальність дослідження полягає у необхідності оновлення та актуалізації  

методичного забезпечення проведення судово-товарознавчих експертиз. У роботі 

запропоновано алгоритм огляду швейних виробів та викладені особливості огляду окремих 

видів швейних виробів. Дані рекомендації мають на меті уніфікувати і прискорити 

процедуру огляду виробів, наданих на дослідження, спрямовані на спрощення пошуку 

подібного майна та підвищення достовірності визначення їх ринкової вартості. 

Ключові слова: швейні вироби, судово-товарознавча експертиза, порядок огляду, 

лінійні розміри, дефекти швейних виробів, товарний стан. 

Abstract. The relevance of the study lies in the need to update and update the 

methodological support for forensic examinations. The paper proposes an algorithm for inspection 

of garments and describes the features of inspection of certain types of garments. These 
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recommendations aim to harmonize and expedite the inspection of products submitted for research 

aimed at simplifying the search for such property and improving the accuracy of determining their 

market value. 

Key words: Garments, forensic examination, inspection procedure, linear dimensions, 

defects of garments, commodity condition 

Авторами у попередніх публікаціях неодноразово піднімалося питання щодо 

проблеми методичного забезпечення при проведенні судово-товарознавчих експертиз 

швейних виробів. Так, зокрема, актуальним є формування єдиного підходу щодо проведення 

експертних досліджень даної групи товарів: дотримання процедури огляду швейних виробів, 

визначення їх лінійних розмірів, трактування та визначення дефектів тощо [1]. 

В товарознавчій практиці існує певна послідовність огляду швейних виробів, яка 

викладена в багатьох літературних джерелах [2; 3]. На основі існуючих рекомендації щодо 

огляду швейних виробів, експертами відділу товарознавчих та гемологічних досліджень 

Полтавського НДЕКЦ пропонується алгоритм огляду виробів даної групи, що має на меті 

спростити та уніфікувати роботу товарознавця-експерта в даному напрямку. 

Проведення огляду швейних виробів, наданих на дослідження, рекомендується 

проводити в три етапи: І – огляд носіїв товарного маркування та аналіз маркувальних 

написів, позначень (наявність або відсутність інформації на товарному ярлику, контрольній 

стрічці, бирці тощо) з подальшою їх фотофіксацією; ІІ – визначення лінійних розмірів 

виробу з подальшою їх фіксацією; ІІІ – аналіз зовнішнього вигляду виробу, який включає 

встановлення наявності або відсутності дефектів з подальшою їх фотофіксацією.  

Алгоритм огляду швейних виробів при проведенні судово-товарознавчих експертиз 

схематично представлено на рисунку 1. При цьому слід зазначити, що представлена схема 

є узагальненою і може варіюватись залежно від виду швейного виробу. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм огляду швейних виробів при проведенні судово-товарознавчих 

експертиз 
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Огляд носіїв товарного маркування та аналіз маркувальних написів, позначень 

є одним із першочергових етапів проведення огляду швейних виробів, оскільки саме 

маркування виконує інформаційну та ідентифікаційну функції. На даному етапі експерт 

фіксує наявність товарних ярликів, контрольних стрічок, бирок тощо та інформації на них. 

Слід зазначити, що саме від достатності та достовірності товарної інформації залежить 

подальше дослідження експерта, оскільки наявні маркувальні написи можуть прискорити 

процес ідентифікації швейних виробів та пошук аналогів у випадку визначення їх ринкової 

вартості. 

Наступним етапом рекомендується проведення визначення лінійних розмірів швейних 

виробів з подальшою їх фіксацією. Визначення лінійних розмірів деталей виробів проводять 

вимірювальними методами із застосуванням повірених засобів [4]. Основними вимірами для 

плечових виробів є: довжина спинки; ширина спинки (у виробах з рукавами покрою 

«реглан» величина цього виміру залежить від форми пройми; для виробів із 

суцільнокроєними рукавами такий вимір не проводиться); ширина виробу на рівні глибини 

пройми; довжина рукава; довжина коміра. До допоміжних вимірів плечових виробів 

відносять: довжина переду; ширина переду або пілочки по лінії грудей; довжина уступу 

борта або лацкана вгорі; ширина рукава внизу.  

Основними вимірами поясних виробів є: довжина по боковому шву; довжина 

половини поясу або ширини по лінії талії (штани); довжина спідниці; ширина спідниці по 

талії; ширина спідниці на рівні лінії стегон. До допоміжних вимірів відносять довжину 

середнього шва штанів [4]. 

У подальшому, судовий експерт здійснює аналіз зовнішнього вигляду виробу, який 

включає встановлення фактичного стану та наявності або відсутності дефектів.  

Зовнішній огляд швейних виробів, наданих на дослідження, рекомендується 

проводити у вказаній нижче послідовності, яка гарантує ретельний огляд усіх деталей і 

прискорює процес огляду [3; 5]. Швейні вироби доцільно огляди спочатку в цілому 

з лицьового боку, а потім здійснювати огляд його окремих деталей та ділянок у певній 

послідовності – для виробів різного асортименту. Оглядають вироби зліва направо, зверху 

вниз, а в комплектних виробах огляд починають із піджака або жакета. Верхні вироби з 

бортами і легке плаття з розрізом донизу доцільно оглядати спочатку на манекені, потім на 

столі. Легке плаття без розрізу донизу, білизну, сорочки, штани, спідниці оглядають на столі.  

Верхні вироби з бортами і легкий одяг із розрізом донизу рекомендується одягати на 

манекен відповідний розміру виробу (за його наявності). У разі відсутності манекену, огляд 

здійснюють на горизонтальній поверхні, при цьому виріб застібають на всі ґудзики, 

поправляють комір, лацкани, пілочки, спинку, рукава. Спочатку проводять загальний огляд 

виробу, визначаючи правильність посадки (за наявності манекена), симетричність парних 

деталей, рівність і напрямок з’єднувальних та оздоблювальних швів, якість, частоту і 

рівність строчок, напрямок і збіг малюнка матеріалу у клітку або смужку у симетричних 

деталях, якість вологотеплової обробки, правильність розкрою деталей, напрям ворсу у 

ворсових і начесаних матеріалах, наявність зовнішніх дефектів матеріалів, за наявності – 

відсутність або наявність розшарування клейового з’єднання підкладки і прокладки.  

Після загального огляду виробів розпочинають огляд окремих деталей та вузлів. 

Даний огляд також доцільно проводити в певній послідовності [2; 5]: 

а) спинка – правильність вшивання коміра у горловину, рівність і частоту стібків 

нижнього коміра, рівність відліту коміра і якість оздоблювальної строчки, збіг шва середини 

нижнього коміра зі середнім швом спинки або середини нижнього коміра з серединою 

спинки, збіг малюнка матеріалу по середньому шву і рівність середнього шва, відсутність 

заминів, складок, зморшок, пролягання швів, полисків, опалів тощо; 
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б) пілочки – фіксують правильність напряму пілочок, рівність країв, симетричність та 

пружність лацканів, збіг малюнка тканини правого та лівого лацканів, правильність 

розташування і напрямку петель, якість їх обметування в обметувальних петлях, рівність 

канта в обшивних петлях, правильність і міцність прикріплення ґудзиків, частоту і рівність 

оздоблювальних строчок, правильність напряму швів вшивання виточок, рівність лінії низу, 

відсутність порушень конфігурації пройми, відсутність заминів, складок, зморшок, 

пролягання швів, полисків, опалів тощо; 

в) рукава – фіксують правильність вшивання рукавів у пройми, симетричність швів 

рукавів, розподіл посадки рукавів по проймі; відсутність порушень конфігурації окату; 

рівність і чистоту підшивання низу, країв і кутів шліц, симетричність парних деталей на 

рукавах, наявність прокладки в низках рукавів тощо; 

г) комір – встановлюють правильність натягу матеріалу, рівність, форму і 

симетричність розташування, правильність вшивання коміра в горловину і з’єднання з 

підкоміром, відсутність або наявність розшарування клейового з’єднання деталей тощо;  

д) кишені – фіксують правильність розташування кишень, рівність країв, правильність 

оброблення клапанів, листочок і рамок кишень, оброблення кутів і скріпок тощо; після 

огляду з зовнішнього боку кишеню розкривають і оглядають зсередини;  

е) підкладка – при цьому слід повністю вивернути виріб підкладкою назовні і 

оглянути відповідність підкладки верху виробу за розміром і правильність її оброблення; 

зафіксувати симетричність форми, зрізів, розміщення виточок, вішалки; 

ж) внутрішні деталі виробу – фіксують наявність внутрішніх частин і деталей, що 

передбачені конструкцією для цього виробу. 

При огляді легкого одягу (спідниця, штани, сорочка верхня тощо) рекомендується 

послідовно зафіксувати якість виготовлення та симетричність деталей, швів, виточок зі 

сторони переду, а потім зі сторони спинки та виворітного боку. 

Судовим експертам-товарознавцям при проведенні огляду швейних виробів слід 

враховувати вид та особливості конструкції виробу, наданого на дослідження. Так, при 

огляді спідниці та штанів експерт повинен фокусувати увагу на різних конструктивних 

елементах і в залежності від виду швейного виробу фокусувати та варіювати процедуру 

огляду швейного виробу. Наприклад, при огляді спідниці, її доцільно складати вдвічі по 

бічних швах, покласти переднім полотнищем угору, поясом уліво і послідовно перевірити 

оброблення поясу, правильність напряму швів зшивання виточок і ступені їх спрасування у 

кінцях, симетричність малюнка в смужку і клітку, рівність швів і низу виробу. Після цього 

спідницю перевертають заднім полотнищем угору, поясом уліво і оглядають у такій же 

послідовності. Далі спідницю оглядають з боку бічних швів і перевіряють рівність бічних 

швів, якість оброблення застібки і рівність низу виробу. У випадку, якщо на дослідження 

надані штани, то з метою їх огляду, їх складають по згинах, кладуть на стіл передніми 

згинами до себе, поясом уліво і послідовно оглядають пояс, хомутики, виточки, кишені, 

хлястики, бічний шов, манжету або низ лівої половини штанів, збіг малюнка – клітки або 

смужки. Далі штани перевертають поясом вправо і перевіряють у такій же послідовності 

праву половину виробу. Відвернувши праву половину штанів уліво, перевіряють якість 

оброблення крокових швів, правильність пришивання клинів, оброблення шва сидіння, а 

також оброблення манжет і низу штанів. Поєднанням правої і лівої сторін крокових швів 

перевіряють симетричність половин штанів, правильність запрасування згинів і якість 

оброблення середнього шва. Потім перевіряють якість оброблення застібки штанів (якість 

оброблення застібки-блискавки, правильність оброблення гульфику і відкоску, якість скріпки 

банту внизу тощо). Після цього з виворітного боку перевіряють правильність пришивання 

поясу штанів, відкоску, рівність краю гульфику, якість обметування зрізів, чистоту 

оброблення підкладки передніх половин штанів, кишень [2; 5].  
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Таким чином, слід зазначити, що при проведенні судово-товарознавчої експертизи 

швейного виробу експерт повинен враховувати вид та конструкцію виробу, при цьому чітко 

розуміти послідовність проведення їх огляду та акцентувати увагу на основних вузлах та 

деталях, враховуючи їх ступінь зносу на наявні дефекти. Дотримання певної процедури та 

послідовності огляду швейних виробів, наданих на експертизу, сприяє більш детальному 

огляду та дає можливість більш досконало оцінити товарний стан досліджуваних виробів, що 

в подальшому допомагає експерту в пошуку подібного майна і, як наслідок, підвищує 

достовірність визначення їх ринкової вартості. Також важливим є вживання в експертній 

практиці правильної товарознавчої термінології, зокрема використання загальноприйнятих 

наукових термінів, при описі швейних виробів, підвищує професійність експерта, поліпшує 

якість та обґрунтованість наданого ним висновку.  
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Анотація: У роботі розглянуті основні положення експертизи колісних транспортних 

засобів. Метою проведеного дослідження є вивчення теоретико-прикладних аспектів 

товарознавчої експертизи транспортних засобів та особливостей її проведення. В ході 

дослідження визначено об’єкти експертизи транспортних засобів, до яких належать колісні 

транспортні засоби та їх комплектуючі, а в певних випадках документи, що свідчать про 

пошкодження транспортних засобів, виконаний ремонт, інші матеріали, за якими можливо 

встановити зв’язок фактів, що розглядаються, з подією або відомості з облікової бази даних 

органів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Охарактеризовано 

основні завдання експертизи транспортних засобів, що передбачають визначення ринкової 

вартості транспортних засобів, їх складових, розмір вартості матеріальних збитків, 

заподіяних власнику або володільцю транспортних засобів, їх складових. Визначено, що 

порядок проведення товарознавчої експертизи транспортних засобів регламентований 

Наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України «Про 

затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», 
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а також «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень». Наведено основні формули для розрахунку 

коефіцієнту фізичного зносу складових, вартості матеріальних збитків та відновлювального 

ремонту транспортних засобів.  

Ключові слова: експертиза, експерт, колісні транспортні засоби, документи, 

нормативно-технічна документація 

Abstract: The main provisions of examination of wheeled vehicles are considered in the 

work. The purpose of the research is to study the theoretical and applied aspects of commodity 

expertise of vehicles and the features of its implementation. The study identified the objects of 

examination of vehicles, which include wheeled vehicles and their components, and in some cases, 

documents indicating damage to vehicles, repairs, other materials on which it is possible to establish 

a connection between the facts that are considered, with the event or information from the 

accounting database of the State Traffic Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs. The main 

tasks of vehicle examination are described, which involve determining the market value of vehicles, 

their components, the amount of material damage caused to the owner or owner of vehicles, their 

components. It is determined that the procedure for commodity examination of vehicles is regulated 

by the Order of the Ministry of Justice of Ukraine, the State Property Fund of Ukraine "On approval 

of the Methodology of commodity examination and evaluation of wheeled vehicles" and the 

Instruction on appointment and conduct of forensic examinations and scientific research on the 

preparation and appointment of forensic examinations and expert studies. " The basic formulas for 

calculating the coefficient of physical wear of components, the cost of material damage and 

overhaul of vehicles are given. 

Key words: examination, expert, wheeled vehicles, documents, regulatory and technical 

documentation 

Проведення експертизи товарів є науковим дослідженням, яке здійснюється за 

поставленими перед експертом питаннями з використанням існуючих методик, методичних 

підходів, загальноприйнятих аналітичних прийомів дослідження об’єктів.  

Мета даної роботи – вивчення теоретико-прикладних аспектів товарознавчої 

експертизи транспортних засобів та особливостей її проведення. 

Товарознавча експертиза є дослідженням товарів з метою визначення їх якості, а 

також відповідності вимогам нормативно-технічної документації. Серед різновидів 

товарознавчої експертизи варто виокремити товарознавчу експертизу транспортних засобів.  

Об’єктами товарознавчої експертизи транспортних засобів (автомобільно-

товарознавчої, автотоварознавчої, транспортно-товарознавчої експертизи) є колісні 

транспортні засоби та їх комплектуючі. В окремих випадках до об’єктів належать документи, 

що свідчать про пошкодження транспортних засобів, виконаний ремонт, інші матеріали, за 

якими можливо встановити зв’язок фактів, що розглядаються, з подією (свідоцтво про 

реєстрацію транспортних засобів (технічний паспорт) або відомості з облікової бази даних 

органів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України; комплект супровідних 

документів (митна декларація, інвойс, купча, довідка-рахунок тощо); документ про оцінку 

транспортних засобів (якщо проводилось попереднє дослідження) або його копія; довідка 

про сплату обов’язкових зборів, інших обов’язкових платежів; замовлення-наряд на 

виконання ремонтно-відновлювальних робіт на спеціалізованій станції технічного 

обслуговування; чек на придбання складників транспортних засобів; сервісна книжка; талони 

гарантійного обслуговування; страховий поліс; чек на повернення податків відповідно до 

системи EuropeTax–FreeShopingCheckes) [1]. 

Завданнями автотоварознавчої та транспортно-товарознавчої експертизи є визначення 

ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх складових, а також розмір вартості 
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матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю колісних транспортних засобів, їх 

складових унаслідок пошкодження останнього. Перед автотоварознавчою та транспортно-

товарознавчою експертизою можуть ставитись також питання про складові основного 

завдання або споріднені з ним, якщо такі питання пов’язані з придбанням та експлуатацією 

колісних транспортних засобів [2]. 

Підставою для проведення експертизи є процесуальний документ про призначення 

експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або договір з експертом чи 

експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи у випадках, 

передбачених законом, в якому обов’язково зазначаються її реквізити, номер справи або 

кримінального провадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання 

висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об’єкти, що 

підлягають дослідженню. В інших випадках проводиться експертне дослідження, підставою 

для якого є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою 

(листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його 

реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються. 

Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому 

документі – висновку експерта [2]. 

Проведення товарознавчої експертизи транспортних засобів здійснюється у порядку, 

передбаченому Наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 

«Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних 

засобів» [3]. Наведеною методикою регламентовано мету, об’єкти, порядок призначення та 

проведення експертиз; визначено методичні рекомендації щодо складання висновків 

експерта (досліджень), огляду колісних транспортних засобів, розрахунків їх ринкової 

вартості, матеріального збитку, нанесеного власнику транспортного засобу та низка для 

рекомендацій, необхідних для роботи експерта. 

Для дослідження експерту надаються транспортні засоби та документація, що 

стосується його реєстрації, матеріали розслідування події, що призвела до матеріальної 

шкоди, а також документи, у яких зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для вирішення 

поставленого питання. У разі потреби виклик зацікавлених осіб на технічний огляд 

транспортних засобів здійснюється замовником експертизи із зазначенням дати, місця та 

часу проведення огляду (після їх узгодження з експертом). Орган, що призначив експертизу 

або залучив експерта повинен забезпечити можливість огляду транспортних засобів та 

належні безпечні умови, зокрема, освітлення, вільний доступ, можливість огляду 

транспортних засобів з різних боків тощо [2]. 

В результаті проведення товарознавчої експертизи транспортних засобів 

визначають [2]: 

а) ринкову вартість транспортного засобу на дату його оцінки; 

б) ринкову вартість сільськогосподарської та будівельної техніки; 

в) величину втрати товарної вартості колісного транспортного засобу; 

г) утилізаційну вартість колісного транспортного засобу; 

д) скрапову вартість колісного транспортного засобу; 

е) ліквідаційну вартість колісного транспортного засобу; 

ж) вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику колісного 

транспортного засобу; 

з) укомплектованість колісного транспортного засобу відповідно до нормативно-

технічної документації підприємства-виробника; 

и) дату виготовлення даного колісного транспортного засобу (його складової); 

к) тип даного двигуна, основні характеристики; 
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л) ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого колісного транспортного засобу 

(його складових); 

м) коефіцієнт фізичного зносу складових зазначеного колісного транспортного засобу; 

н) процентний показник ринкової вартості колісного транспортного засобу; 

о) ремонтно-відновлювальні роботи які відповідають нормативним вимогам. 

Зокрема, коефіцієнт фізичного зносу складових колісних транспортних засобів 

визначається за формулою [1]: 

 
де Ез – коефіцієнт фізичного зносу складових колісного транспортного засобу; 

С – ринкова вартість колісного транспортного засобу, грн.; 

Цн – ціна нового колісного транспортного засобу в Україні грн. 

Вартість матеріального збитку (У), завданого власнику колісних транспортних 

засобів, визначають такою, що дорівнює ринковій вартості складових колісних транспортних 

засобів зі строком експлуатації на момент пошкодження [1]:  

У =С р +С м +С с (1− ЕЗ )+ ВТВ 

де Ср – вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн;  

См – вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн;  

Сс – вартість нових запасних частин, грн;  

ВТВ – величина втрати товарної вартості. 

Вартість відновлювального ремонту визначають за формулою [1]:  

C вр = С р +С м +С с 

де Ср – вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн;  

Свр – вартість відновлювального ремонту, грн; 

См – вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн;  

Сс – вартість нових запасних частин, грн. 

 

Товарознавча експертиза транспортних засобів передбачає ретельний аналіз їх якості, 

результатом якого є оформлення висновку про їхню споживчу цінність (соціальну 

ефективність, корисність, вартість). Потреби в ній виникають у випадках виникнення 

розбіжностей між представниками покупця та постачальника у визначенні кількості та якості 

транспорту, втраті початкової якості транспортного засобу при транспортуванні, аваріях, 

ухвали або постанови прокуратури, суду, арбітражу, слідчих органів або під час продажу 

транспортних засобів. 
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Анотація. Висвітлено значення сенсорного аналізу у світі як стандартного компоненту 

тестування харчових продуктів. Розглянуто значення методів сенсорного аналізу як 

обов’язкової умови для забезпечення якості і успіху харчових продуктів на ринку. Розкрито 

особливості використання основних методів сенсорного аналізу, розкрито сутність їх переваг 

і недоліків. Визначено, що сенсорний аналіз є актуальним на різних етапах виробництва і 

розробки харчових продуктів, адже його результати можуть надати об’єктивну інформацію 

щодо того, як продукти харчування сприймаються споживачами. Обґрунтовано, що 

правильно підібрані методи сенсорного аналізу дозволяють об’єктивно і систематично 

оцінити весь комплекс сенсорного відчуття від споживання харчових продуктів. 

Ключові слова: сенсорні методи, профіль смаку, метод текстурного профілю, методу 

описового аналізу спектрів. 

Abstract. The importance of sensory analysis in the world as a standard component of food 

testing is highlighted. The importance of sensory analysis methods as a prerequisite for ensuring the 

quality and success of food products on the market is considered. The peculiarities of the use of the 

main methods of sensory analysis are revealed, the essence of their advantages and disadvantages is 

revealed. Sensory analysis has been found to be relevant at various stages of food production and 

development, as its results can provide objective information on how food is perceived by 

consumers. It is substantiated that correctly selected methods of sensory analysis allow to 

objectively and systematically assess the whole complex of sensory sensations from food 

consumption. 

Key words: sensory methods, flavor profile, texture profile method, spectrum descriptive 

analysis. 

В першу чергу споживач обирає продукти харчування з урахуванням ціни, 

попереднього власного досвіду, поживної і енергетичної цінності, але водночас орієнтується 

і на інформацію, яку надають йому органи відчуття. Це інформація про зовнішній вигляд, 

колір, смак, запах, консистенцію. Ці сенсорні показники можуть підвищити привабливість 

харчових продуктів для споживача, надати їм більшої ваги, задовольнити бажання і 

очікування споживача. Використання правильно підібраних методів сенсорного аналізу є 

актуальною задачею, адже об’єктивні результати дослідження харчових продуктів будуть 

корисними для виробників під час розробки новинок чи під час маркетингових операцій 

Мета – вивчити особливості використання, переваги і недоліки найбільш поширених у 

світі методів сенсорного аналізу 

Сенсорні методи оцінки використовують для того, щоб зрозуміти особливості 

сприйняття і переваги потенційних споживачів. Залежно від потреб існують декілька 

доступних методів – від швидких до комплексних і спеціалізованих. 

Метод «профіль смаку» (Flavor Profile) ‒ один із методів, який використовують для 

опису сенсорних характеристик харчових продуктів. Згідно з цим методом смак описують із 

врахуванням п’яти основних компонентів: характерні нотки чи дескриптори, інтенсивність 

дескрипторів, порядок появи дескрипторів, післясмакові відчуття та амплітуда (загальне 

складне враження від суміші компонентів смаку) [1; 2]. Класична шкала для профілю смаку 

пропонувала 5 балів – відсутній (1 бал), пороговий (2 бали), слабкий (3 бали), помірний 
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(4 бали), сильний (5 балів). З часом шкалу адаптували до більшої кількості балів, щоб 

врахувати значну диференціацію інтенсивності. Цей метод рекомендують застосовувати 

тоді, коли є висококваліфікована група експертів, які спочатку індивідуально оцінюють 

продукти, а на другому етапі – працюють у групі, щоб визначити спільний профіль, тобто 

прийти до так званого «консенсусного профілю». Група визначається не просто із якимось 

середнім значенням всіх попередньо виставлених оцінок; експерти виставляють єдиний бал, 

з яким погоджуються всі члени комісії. Метод використовують під час порівняння нових 

рецептур продуктів, контролю якості, дослідження термінів придатності. Переваги цього 

методу – невелика, попередньо навчена комісія, орієнтована на смак продукту. До недоліків 

відносять можливий вплив лідерів групи на кінцевий результат.  

Метод текстурного профілю (Texture Profile Method) полягає у використанні 

спеціальних термінів, які дозволяють об’єктивно оцінити текстуру будь-якого харчового 

продукту. Свого часу було створено спеціальний інструмент для визначення текстури – 

текстурометр. Його задача – підсилити об’єктивність даних, одержаних під час сенсорного 

дослідження. На сьогодні для оцінки текстури використовують п’ять основних параметрів – 

твердість, когезійність, адгезивність, в’язкість і еластичність, а також три додаткові 

параметри – ламкість, клейкість та легкість розжовування. Під час дослідження текстури на 

текстурометрі зразок стискають два рази для того, щоб отримати уявлення про те, як зразки 

поводять себе під час жування. Часто це дослідження називають «тест на два відкушування», 

оскільки аналізатор текстури імітує процес відкушування. Текстура продуктів харчування – 

багатогранне поняття, що пов’язане з сенсорними очікуваннями споживачів. Якщо продукти 

не подобаються споживачам і не відповідають їх очікуванням – вони не посядуть свого місця 

на полицях магазинів. Цей метод рекомендують для досліджень під час розробок нових 

продуктів харчування, їх порівняння, контролю якості. До переваг відносять простоту 

проведення, високу об’єктивність даних. До недоліків – ймовірність великої похибки під час 

використання даних, одержаних лише текстурометром, без узгодження з даними 

дегустації [3]. 

Використання методу описового аналізу спектрів (Spectrum Descriptive Analysis) 

передбачає високу кваліфікацію членів комісії, постійне їх навчання, до складу комісії 

входять більше експертів – для 15 осіб; застосовується більш деталізована шкала (переважно 

150 балів), одержані дані піддають статистичній обробці. Цей метод рекомендують для 

порівнянь продуктів, визначення дескрипторів продукту, контролю якості, дослідження 

термінів придатності. До переваг методу відносять навчену команду експертів і комплексний 

аналіз дослідних зразків; до недоліків затратність і трудомісткість [4].  

Сутність кількісного описового методу (Quantitative Descriptive Analysis ‒ QDA) 

полягає в тому, що для навчання членів групи і для одержання даних використовують 

спеціальну лінійну шкалу. Ця шкала завдовжки 15 см із помітками, що характеризують 

сенсорну інтенсивність. Ці помітки розташовують на відстані 1,25 см від кожного кінця 

шкали. Напрямок шкали змінюється зліва направо зі збільшенням інтенсивності, наприклад, 

від слабкої до сильної. Експертів просять кількісно оцінити дескриптори зразка, 

використовуючи шкалу із маркерами інтенсивності [4]. 

Отже, існуючі методи сенсорного аналізу сприяють розробці і просуванню на ринок 

харчових продуктів, які максимально точно і правильно можуть задовольнити очікування 

споживача у смаку, запаху, текстурі. 
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Анотація. Розглянуто проблему особливості мотивації до навчання здобувачів освіти 

спеціальності підприємництва, торгівля та біржова діяльність. На основі аналізу наукової 

літератури розкрито поняття мотивації. Одним з аспектів підготовки здобувачів освіти є 

формування у них мотивації до навчання впродовж всього терміну навчання. Зроблено 

висновок проте, що на перших роках навчання спрямованість мотивації іде до одержання 

нових знань, ніж серед здобувачів освіти старших курсів, які вже цілеспрямовано 

налаштовані на отримання практичних навичок. 

Ключові слова: мотивація, успіх, майбутні фахівці, професійна підготовка.  

Abstract. The problem of peculiarities of motivation to study for students majoring in 

entrepreneurship, trade and exchange activities is considered. Based on the analysis of the scientific 

literature, the concept of motivation is revealed. One of the aspects of training students is the 

formation of their motivation to learn throughout the term. It is concluded, however, that in the first 

years of study the orientation of motivation goes to the acquisition of new knowledge than among 

senior students, who are already purposefully focused on gaining practical skills. 

Keywords: motivation; success; future specialists; professional training. 

Успіх залежить не тільки від здібностей і знань, а й від мотивації, прагнення 

самостверджуватись, досягати високих результатів [1]. Виробнича діяльність значною мірою 

визначається ставленням здобувача освіти до своєї майбутньої спеціальності. Оволодіння 

здобувачами освіти спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за  

освітніми програмами «Товарознавство і комерційна діяльність» та «Товарознавство та 

експертиза в митній справі» поступово за рахунок тісного переплетіння теоретичних знань та 

практичних навичок. Вплив мотиваційних факторів на успішність та якість навчання є одним 

з найважливіших чинників та проявляється у поведінці людини, розвитку його, як 

професійно мобільного фахівця включаючи важливі якості та компетенції. 

У психолого-педагогічній літературі мотивація розглядається як сукупність 

психологічних процесів, які спрямовують поведінку людини. Мотиваційні процеси лежать в 

основі активності людини та її психічного функціонування, вони визначають той чи інший 

напрям людської поведінки, її траєкторію. У дослідженнях з ринкової економіки та 

товарознавства (Я. Гордон, Я. Жаліло, М. Книш, М. Портер) вирішальним чинником 

комерційного успіху товару є його конкурентоспроможність, що означає відповідність 

товару умовам ринку, вимогам споживачів, різним умовам його реалізації, і рівню витрат 

споживача за період експлуатації [2; 3]. 
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Н. Пахомова вважає мотивацію основним джерелом та найістотнішим стимул набуття 

педагогом медико-біологічних, клінічних, психологічних і педагогічних знань, умінь й 

навичок як підґрунтям успішності корекційно-педагогічного процесу [4]. Формувати 

мотивацію досягнення успіху необхідно шляхом навчання способів поведінки, типових для 

людини з високорозвинутою мотивацією досягнення, а саме, коли вибираються середні за 

складністю цілі й уникають як занадто легких, так і дуже складних, переважають ситуації, 

що передбачають особисту відповідальність за успіх справи, вивчаються конкретні приклади 

зі свого повсякденного життя та людей з високою мотивацією досягнення тощо 

(В. Свистун) [5]. Зокрема, у нашому дослідженні брали участь здобувачі освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти щодо особливості мотивації до навчання спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітніми програмами 

«Товарознавство і комерційна діяльність» та «Товарознавство та експертиза в митній 

справі», які вступили на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних осіб ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Всього в дослідженні 

приймали участь 94 здобувача освіти віком від 17 до 21 року. Була розроблена та апробована 

анкета мотивації щодо вибору та оволодіння професією. За даними анкетування 74% 

здобувачів освіти віддали таким мотиваційним факторам, як «цікавість до спеціальності», що 

свідчить про наявність провідного освітнього мотиву в пізнавальній діяльності, що 

зберігається протягом всього навчання. Другу позицію за значущістю займає мотив 

можливості професійного зростання та «висока заробітна плата», які можна отримувати 

складає 62%. Третю сходинку займає майбутня професія «подобається батькам», що свідчить 

про високу престижність та сподівання старшого покоління – 37%. 

Отже, мотивація – це сукупність психологічних процесів і станів, які спрямовують 

поведінку людини, лежать в основі активності людини та її психічного функціонування, 

визначають той чи інший напрям людської поведінки, її траєкторію. За результатами 

дослідження виявлено, що мотивація здобувачів освіти є динамічним показником та зростає 

впродовж всього навчання у ЗВО. На перших роках навчання спрямованість мотивації іде до 

одержання нових знань, у порівнянні зі здобувачами освіти старших курсів, які вже 

цілеспрямовано налаштовані на отримання практичних навичок. Стабільним залишається 

бачення себе в майбутній професії та зростання, як фахівця. 
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Анотація. Стрімкий розвиток інформаційних технологій в умовах сьогодення істотно 

прискорює прогрес, сприяє подоланню цифрової нерівності, здійснює значний вплив на 

освітній процес шляхом її трансформації з метою ефективного управління освітою, 

підвищення якості та актуальності навчання. Наразі, освітні ресурси набули значного 

розгалуження та включають освітні сайти, міжнародні інтернет-проекти, освітні 

відеоконференції, он-лайн навчальні кабінети як викладача, так і студента, віртуальні блоги. 

Зазначене впливає на зміст технологій освіти та сприяє їх адаптації до інноваційних потреб 

та вмінь в середовищі навчання. 

Ключові слова: мобільне навчання, соціальне навчання, геймифікація, імерсивне 

навчання. 

Abstract. The rapid development of information technology in today's conditions 

significantly accelerates progress, helps to overcome digital inequality, has a significant impact on 

the educational process through its transformation in order to effectively manage education, 

improve the quality and relevance of education. Currently, educational resources have become 

significantly diversified and include educational sites, international Internet projects, educational 

video conferencing, online classrooms for both teacher and student, virtual blogs. This affects the 

content of educational technologies and promotes their adaptation to innovative needs and skills in 

the learning environment. 

Key words: mobile learning, social learning, gamification, immersive learning. 

Останні події, пов’язані з пандемією слугували підтвердженням безумовної 

актуальності мобільності навчання, що полягає в його проведенні без прив’язок до місця та 

часу. Covid-19 став своєрідним каталізатором розвитку інноваційних освітніх технологій та 

е-навчання.  

Загалом дистанційне навчання надає додаткові можливості студенту засвоювати 

матеріал у власному темпі, проходити його повторно для кращого закріплення, спрощується 

доступ студента до наукових знань, що в кінцевому результаті підвищує загальний рівень 

освіченості здобувача. 

Основними тенденціями електронного навчання в 2020 році за даними порталу 

eLearning Industry [1] стали наступні:  

а) мобільне навчання. Сьогодні термін eLearning замінюється мобільним навчанням, 

оскільки все більше освітніх організацій використовують його як важливий спосіб 

проведення навчання. Безумовними перевагами його використання є те, що смартфон 

тримають завжди поруч, тому він доступний у будь-якому місці та в будь-який час. Це 

полегшує доступ до навчального контенту, незалежно від місця та часу доби. Таким чином, 

студенти можуть мати постійний доступ до навчального контенту. Проте, існують певні 

обмеження пов’язані з його використанням, такі як проблеми з програмним забезпеченням, 

проблеми з обладнанням, моменти відволікання, відсутність підключення до Інтернету або 

електрики та ін.; 
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б) самостійне (саморегульоване) навчання, в якому студент власноруч планує 

завдання, виконує його та отримує результат своєї роботи. Прикладами хороших навичок 

саморегульованого навчання є ефективне управління часом (володіння методиками тайм-

менеджменту), здатність швидко вибирати найефективніші стратегії вирішення проблем і 

розуміння сутності та застосування елементів емоційного інтелекту; 

в) соціальне навчання – переслідує мету придбання з соціуму нових знань, навичок і 

вмінь, їх застосування на практиці для соціалізації особистості; 

г) геймифікація – використання ігрових підходів для освітніх процесів, що надають 

змогу здобувачам освіти бачити зв’язки між явищами, слугують потужним мотиватором та 

дозволяють зосередитись на отриманих знаннях, а не на оцінках. Гейміфікація в навчанні 

передбачає використання ігрових елементів, таких як підрахунок балів, змагання студентів, 

командна робота, таблиці оцінок, щоб стимулювати зацікавленість та допомагати засвоювати 

нову інформацію, перевірити свої знання. Однак, ефективна геймифікації  можлива лише за 

наявності якісного освітнього контенту; 

д) персоналізоване навчання виховує культуру безперервного та самостійного 

навчання. При такому виді навчання беруться до уваги індивідуальні потреби здобувача 

освіти в контексті цілої спільноти. До того ж, персоналізоване навчання у порівнянні з 

традиційними методами заохочує студентів висловлювати свої думки, даючи їм право голосу 

та вибору в їхньому освітньому шляху, таким чином навчаючи навичок відстоювання своєї 

точки зору; 

е) навчання на основі відео (відео та інтерактивні відео). Навчання на основі відео є 

формою електронного навчання, яка дозволяє студентам здобувати навички та знання за 

допомогою відео. Цей метод навчання стає все більш популярним і починає замінювати 

традиційне повсякденне електронне навчання. Відео в eLearning повинно містити невеликі 

фрагменти інформації, які можна легко засвоїти та які підкреслюють всі ключові моменти. 

Довгі відео у електронному навчанні часто призводять до когнітивного перевантаження та 

втрачають значну частку ефективності; 

є) AR / VR / MR (augmented reality/ virtual reality) або імерсивне навчання, що 

побудоване на технологіях повного або часткового занурення у віртуальний світ або різні 

види змішання реальної і віртуальної реальності. Імерсивні технології також називають 

технологіями розширеної реальності. За дослідженнями американського науковця Едгара 

Дейла, що винайшов «конус досвіду», який також відомий за назвою «піраміда навчання», 

що, головним чином інформує про те, який об’єм інформації засвоюється людиною в 

залежності від її подання [2].  

Виходячи з чого, зазначимо, що здатність студента аналізувати, розробляти, 

створювати та оцінювати інформацію досягається в результаті виконання ним реальних 

практичних дій та імітації процесу діяльності, що є додатковим підтвердженням 

ефективності використання імерсивних технологій у освітньому процесі. 

Загалом можна зробити висновки про зростання ринку електронного навчання, 

збільшення використання мобільних додатків та соціальних медіа у освітньому процесі. У 

подальшому набудуть розвитку додатки у електронному навчанні: доповнена реальність 

(AR) та віртуальна реальність (VR), що поєднують цифровий та фізичний світи, нададуть 

змогу візуально сприймати інформацію, розширять способи пошуку інформації. 
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Аннотация. К ознакомлению студентам высшей школы предложен метод электретно-

термического анализа, которые применяется в физике диэлектриков для оценки 

распределения в веществе носителей электретного (поляризационного) заряда и регистрации 

в нем отличного от нуля суммарного электрического момента. Сущность метода электретно-

термического анализа состоит в регистрации термостимулированного тока, возникающего в 

исследуемом образце вследствие стимулированных нагреванием процессов разупорядочения 

диполей, высвобождения носителей заряда из ловушек и их движения, упорядоченная 

составляющая которой формирует термостимулированный ток. Зависимость тока от 

температуры представляет собой токовый спектр, по которому судят о механизмах, 

ответственных за проявление электретного эффекта. Показано, что спектр 

термостимулированных токов хитозана позволяет охарактеризовать этот объект как 

природный электрет, в котором при нагревании происходят конформационные 

(структурные) изменения, сопровождающиеся высвобождением электрических зарядов. 

Данным методом можно охарактеризовать также структурные изменения в крови, 

синовиальной жидкости, полимерных биодеградируемых композициях на основе крахмала, в 

растительных маслах и других объектах. Построение учебного процесса с учетом 

необходимости ознакомления с методом электретно-термического анализа будет 

способствовать интеграции академической науки и высшего образования по целому ряду 

специальностей. 

Ключевые слова: диэлектрики, электретно-термический анализ, 

термостимулированные токи. 

Abstract. The method of electret-thermal analysis, which is used in the physics of dielectrics 

to assess the distribution of electret (polarizing) charge carriers in a substance and to register a non-

zero total electric moment in it, is proposed for the introduction of higher school students. The 

essence of the method of electret-thermal analysis consists in recording the thermally stimulated 

current arising in the sample under study due to the processes of disordering of dipoles stimulated 

by heating, the release of charge carriers from traps and their movement, the ordered component of 

which forms a thermally stimulated current. The dependence of current on temperature is a current 

spectrum by which the mechanisms responsible for the manifestation of the electret effect are 

judged. It is shown that the spectrum of thermostimulated chitosan currents makes it possible to 

characterize this object as a natural electret in which, when heated, conformational (structural) 

changes occur, accompanied by the release of electric charges. This method can also characterize 

structural changes in blood, in synovial fluid, in polymer biodegradable starch-based compositions, 

in vegetable oils, and other objects. The construction of the educational process, taking into account 
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the need for familiarization with the method of electret-thermal analysis, will contribute to the 

integration of academic science and higher education in a number of specialties. 

Key words: dielectrics, electret-thermal analysis, thermostimulated currents. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса при получении высшего 

образования по специальностям товароведного профиля содержание многих учебных 

дисциплин (например, «Методы и средства исследований», «Теоретические основы 

товароведения», «Товарная экспертиза» и др.) целесообразно дополнить информацией о 

стандартизированном физическом методе исследования – электретно-термическом анализе 

(далее по тексту – ЭТА). Изучение основ ЭТА и практический опыт интерпретации 

результатов позитивно повлияет на компетенции обучающихся. 

Метод ЭТА используется в физике диэлектриков для оценки распределения в 

веществе носителей электретного (поляризационного) заряда и регистрации в нем отличного 

от нуля суммарного электрического момента. Его применение для изучения 

поляризационного заряда в диэлектриках регламентировано стандартом [1]. Сущность 

метода ЭТА состоит в регистрации термостимулированного тока (далее по тексту – ТСТ), 

возникающего в исследуемом образце вследствие стимулированных нагреванием процессов 

разупорядочения диполей, высвобождения носителей заряда из ловушек и их движения, 

упорядоченная составляющая которой формирует термостимулированный ток. Зависимость 

тока от температуры представляет собой спектр ТСТ, по которому судят о механизмах, 

ответственных за проявление электретного эффекта [2] – в частности, то или иное 

расположение экстремумов (токовых пиков) на температурной шкале иллюстрирует распад 

надмолекулярных или иных структур с высвобождением заряда именно в соответствующем 

температурном диапазоне. 

Изначально метод ЭТА был стандартизирован для полимерных электретов в виде 

пленок. Этому аспекту посвящен цикл проводимых десятилетиями экспериментально-

теоретических исследований, наибольшее представление о сущности и объеме которых 

можно получить при ознакомлении с концептуальной монографией [3]. В ходе дальнейших 

исследований было установлено, что ЭТА может быть успешно применен для изучения не 

только классических электретов, но и любых объектов, которые являются диэлектриками 

или в которых содержатся диэлектрические компоненты. Исследуемый образец может 

представлять собой пленку, отрез волокнистой массы, прессованный в таблетку порошок 

либо каплю жидкости (в том числе, смешанную с порошкообразным носителем во избежание 

растекания). Следует отметить, что ЭТА имеет перспективы применения в качестве средства 

анализа в том числе объектов продовольственной группы [4; 5] на том основании, что многие 

из них содержит вещества диэлектрической природы, которые подчиняются основным 

закономерностям, изучаемым в физике диэлектриков. Дополняющими ЭТА методами в 

отношении данных объектов могут выступать стандартные методы оценки качества.  

Так, методом ЭТА получен спектр ТСТ хитозана (использован полученный 

прессованием порошка таблетированный образец этого природного полисахарида) [5]. При 

выборе объекта исследования учитывали широкую сферу применения хитозана. В частности, 

производное хитина активно применяется в пищевой промышленности в качестве 

стабилизатора, консерванта, осветлителя, эмульгатора, структурообразователя. Инновацией 

медицины XXI века стало использование хирургических нитей и шовных материалов, 

контактных линз, искусственной кожи на основе хитозана. На его основе создают 

биоразлагаемые упаковки, а в сельском хозяйстве – стимуляторы роста и средства защиты 

растений. В текстильной промышленности обработка ткани хитином придает ей 

бактериостатические свойства. Ассортимент косметической отрасли постоянно расширяется 

кремами, лосьонами, антистатиками, средствами по уходу за кожей и волосами, зубными 

пастами на основе хитозана. Сорбционная способность хитина и его производных 
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используется для очистки воды и промышленных стоков, локализации утечек 

радиоактивных веществ [6]. 

Наличие высокоинтенсивных токовых пиков на спектре ТСТ (рис. 1) позволяет 

отнести хитозан к классу природных электретов. Электретное состояние этого химического 

соединения обусловлено координационной природой его надмолекулярной структуры и 

возможностью реализации нескольких конформационных вариаций макромолекул, причем 

каждая из этих вариаций характеризуется особым взаимным расположением связанных 

диполей. Именно с указанными конформационными (структурными) вариациями могут быть 

соотнесены токовые экстремумы, зафиксированные методом ЭТА в диапазонах 60-70 и 

вблизи 130 °С. Есть основания полагать, что токовый пик в диапазоне 90-95 °С может быть 

связан с высвобождением сорбированной воды. 
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Рисунок 1 – Спектр ТСТ хитозана 

 

Полученные данные могут иллюстрировать характер удерживания электрического 

заряда и реализации взаимодействий между функциональными группами в природном 

полисахариде хитозане посредством меж- и внутримолекулярных водородных связей.  

Существуют подтвержденные экспериментом данные, что ЭТА также информативен 

в отношении других объектов, не относящихся к классическим электретам, – крови как 

системы с координационно связанными поляризуемыми компонентами, синовиальной 

жидкости как содержащего гиаулоронаты и эфиры холестерина компонента смазочной среды 

суставов, полимерных биодеградируемых композиций на основе крахмала, растительных 

масел как систем с надмолекулярными образованиями в виде ассоциатов триглицеридов 

жирных кислот и др. [4; 5; 7-9]. Можно предположить, что построение учебного процесса с 

учетом необходимости ознакомления с информативным физическим методом исследования 

(ЭТА) будет способствовать интеграция академической науки и высшего образования и 

росту компетенции по целому ряду специальностей – от биофизики и биохимии до 

товароведения и товарной экспертизы. 
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Анотація: Проаналізовано передумови та розглядаються напрями формування 

економічної компетентності як складника професійної компетентності майбутніх бакалаврів 

з товарознавства та експертизи в митній справі. 
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Abstract. The article analyzes the prerequisites and considers the directions of formation of 

economic competence as a component of professional competence of future bachelors in 

commodity science and expertise in customs. 

Key features: economic competence, professional competence, components, institution of 

higher education, training, applicants for higher education. 

Основою професійної компетентності майбутніх бакалаврів підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» є 

система компетенцій, яка визначена Стандартом вищої освіти України [1] та відповідними 

освітніми програмами, що розробляються закладами вищої освіти для забезпечення 

професійної підготовки фахівців означеного профілю. Важливо відзначити, що кожна 

компетенція являє собою загал теоретичних знань, практичних навичок та вмінь, а також 

ціннісні орієнтири, відповідальність, готовність до реалізації власного потенціалу в 

майбутній професійного діяльності та професійного зростання. 

Здобувач першого бакалаврського рівня освітньої програми «Товарознавство та 

експертиза в митній справі» має бути спроможним володіти не лише безпосередніми 

професійними уміннями, але й опосередкованими економічними вміннями та навичками, які 

стануть в нагоді у майбутній товарознавчій та експертній діяльності. Насамперед він має 

самостійно виконувати експертизи товарно-матеріальних цінностей і таким чином вміти 
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визначати приналежність товарів до класифікаційних груп та категорій  (вид, сорт, артикул, 

марка, модель, розмір, комплектність тощо); визначати якісні зміни товарної продукції; 

встановлювати причини якісних змін товарної продукції, які надійшли на експертизу; 

визначати спосіб виробництва товарної продукції (промисловий чи саморобний) та 

виробника, а також країну-виробника; проводити оцінювання вартості товарної продукції, у 

т.ч. з урахуванням часткової втрати її товарних якостей у зв’язку з експлуатаційним 

зношенням і пошкодженнями від впливу зовнішніх факторів; визначати відповідність 

упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог 

чинних правил. 

Так, наприклад у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» [2] спеціальності 

076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» спрямована на формування сучасних 

теоретичних знань, умінь та практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для застосування їх у вирішенні комплексних професійних завдань 

пов’язаних із здатністю:  

а) формувати асортимент, здійснювати аналіз та оцінку асортиментної політики 

підприємства, проводити ідентифікацію, експертизу, виявляти і запобігати фальсифікації 

товарів;  

б) вибирати раціональні канали розподілу товарів, працювати з постачальниками і 

посередниками;  

в) аналізувати і прогнозувати кон’юнктури товарних ринків, їх сегментування і 

виявлення потреб;  

г) кодувати та декларувати товари; управляти якістю і асортиментом товарів 

вітчизняного та імпортного виробництва;  

д) розробляти технічні умови на нові види сировини і готової продукції;  

е) впроваджувати і забезпечувати розвиток систем управління якістю та безпечністю 

на підприємствах, оцінювати відповідність продукції відповідно до вимог міжнародних 

стандартів. 

Метою освітньої програми у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» є підготовка 

кваліфікованих фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та 

практичними навичками у професійній сфері, зокрема, здатних: застосовувати їх у своїй 

професійній діяльності, проявляти ініціативу та підприємливість, запроваджувати 

інноваційні підходи, знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності, 

зокрема, митної справи, у підприємницьких, торговельних та біржових структурах, 

готовність використовувати сучасні досягнення науки і передові технології виробництва 

продукції під час здійснення експертної діяльності, науково-дослідних робіт у сфері 

підприємництва та торгівлі, ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного 

середовища та здійснення безпечної діяльності. 

Аналіз наукової літератури дозволяє виділити різні наукові підходи до розуміння 

сутності професійної компетентності: функційно-діяльнісний підхід, що розглядає 

компетентність як єдність теоретичної та практичної готовності до здійснення діяльності (у 

нашому випадку, економічної), до виконання професійних функцій, при якому основні 

параметри професійної компетентності задаються функційною структурою діяльності, що 

включає низку теоретичних і практичних умінь: аналітичних, прогностичних, проективних, 

рефлексивних, організаторських, комунікативних та ін.; аксіологічний підхід, який розглядає 

компетентність як освітню цінність.  
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Професійна компетентність передбачає введення людини в загальнокультурний світ 

цінностей (зокрема, економічних), і саме в цьому просторі людина реалізує себе як фахівець і 

професіонал; індивідуально зорієнтований підхід, який зумовлює спрямованість освітнього 

процесу на активне співробітництво викладачів та студентів у процесі освоєння економічних 

знань та формування відповідних умінь та навичок, урахування індивідуальних здібностей 

студентів, підвищення їхньої самостійності, посилення варіативності, мотиваційної 

спрямованості, активізації навчальної діяльності; універсальний підхід до розуміння сутності 

професійної компетентності полягає в тому, що ця категорія однозначно не співвідноситься 

ні із загальною, ні із професійною освітою.  

Відповідно, компетентність пов’язана з базовою кваліфікацією та водночас дозволяє 

особистості орієнтуватися в широкому колі питань, не обмежених вузькою спеціалізацією, 

що забезпечує соціально-економічну та професійну мобільність особистості, відкритість до 

змін і професійного пошуку, здатність до самовираження та самотворення, готовність і 

здатність обновляти свої знання; креативний підхід розглядає професійну компетентність як 

рівень творчої реалізації професіоналізму, комунікативних здібностей і автономності, що 

розуміється як самостійність, право та відповідальність за прийняття незалежних рішень у 

своїй професійній діяльності. 

З урахуванням наукових положень компетентнісного підходу, сутнісних ознак 

економічної компетентності фахівців різного профілю та нормативних вимог освітньої 

програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» економічна компетентність 

бакалаврів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  розглядається як складник 

професійної компетентності, інтегративне утворення, головними характеристиками якого є 

наявність у студентів фундаментальних наукових і прикладних знань у галузі економіки, 

знань правових норм, які визначають економічну діяльність, базових економічних понять, 

сформованість навичок та вмінь, необхідних для вирішення економічних проблем, 

пов’язаних із майбутньою експертно-товарознавчою та оціночною діяльністю. 

Економічна компетентність здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 

076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» являє собою базове підґрунтя всіх 

фахових компетентностей, що визначені відповідним галузевим стандартом [1] та включає 

такі компоненти, як ціннісно-мотиваційний, когнітивний, аксіологічний, особистісний, 

діяльнісно-комунікативний. 
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Аннотация. Профессиональная подготовка товароведов и оценщиков с высшим 

образованием в Болгарии имеет традицию и проводится в Экономическом университете – 

Варна, на кафедре «Товароведения» уже более 70 лет. Она осуществляется в соответствии с 

современными, синхронизированными на международном уровне учебными планами и 

программами в соответствии с экономическими, рыночными и нормативными требованиями. 

Она является углубленной (по трем учебно-квалификационным степеням), 

междисциплинарной, с сформированными практическими навыками, опытом и научным 

подходом к оцениваемым объектам. Позволяет обученным специалистам успешное 

внедрение, мобильность на рынке труда, предоставление экспертных консультаций по 

экономическим и товарным вопросам национального и международного бизнеса. Развитие 

экономических, рыночных процессов и актуальность товароведной науки обуславливают 

растущую потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов в этой 

области за счет гибкого обновления учебных программ, использования различных форм 

обучения, создания совместных программ с зарубежными университетами. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, эксперт, оценщик, направление.  

Abstract. The professional training of commodity experts and appraisers with higher 

education in Bulgaria has a tradition and is conducted at the University of Economics - Varna by 

the Department of Commodity Science for more than 70 years. It is carried out according to 

modern, internationally synchronized training plans and programs in accordance with the economic, 

market and regulatory requirements. It is in-depth (in three educational-qualification degrees), 

interdisciplinary, with formed practical skills, experience and scientific approach to the assessed 

objects. It allows the trained staff successful realization, mobility on the labor market, providing 

expert advice on economic and commodity issues of national and international business. It is in-

depth (in three educational-qualification degrees), interdisciplinary, with formed practical skills, 

experience and scientific approach to the assessed objects. It allows the trained staff successful 

realization, mobility on the labor market, providing expert advice on economic and commodity 

issues of national and international business. 

Key words: professional training, experts, evaluators, directions. 

Создание и развитие товарного производства и рыночных отношений, обеспечение 

свободного движения товаров, защита интересов потребителей, обеспечение качества 

товаров и конкурентоспособности компаний на международных рынках, определяют 

необходимость развития товароведной науки и подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области товароведческих знаний. Осуществление производственной и 

торговой политики компаний, организация оптимальной логистической деятельности и 

процветания рынка, ответственность за доставку безопасных и качественных товаров на 

национальные, региональные и международные рынки, усиливает роль и потребность 

специалистами в области оценки и экспертизы материалов, продукции, упаковки и товаров. 

В Болгарии потребность в таких кадрах была реализована с открытием Высшей 

коммерческой школы в Варне в 1920 году и ее первым ректором и профессором 
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товароведения – профессором Цани Калянджиевым. На 19 октября 1948 года с решением 

факультета экономики и социальных наук Государственного университета 

им. Св. Кирилл Славянобулгарский – Варна (ныне Экономический университет – Варна) 

были открыты специальность «Товароведение» и кафедра «Товароведение». Уже 73 года 

продолжается подготовка специалистов с высшим образованием в области товароведения и 

экспертизы в Экономическом университете – Варна преподавателями кафедры 

«Товароведения». 

Развитие обучения экспертов и оценщиков товаров. Подготовка экспертов и 

оценщиков товаров в Болгарии развивается в соответствии с текущими экономическими 

изменениями и проблемами, развитием региональных и международных рынков, 

нормативными и законодательными требованиями. 

Главные цели подготовка специалистов и оценщиков товаров связана с:  

а) накоплением у них научного и практического опыта в области товароведной науки; 

б) развитием и углублением исследований в области качества и товарного 

менеджмента; 

в) практическими знаниями по оценке и экспертизе товарно-материальной 

продукции; 

г) созданием возможности предоставлять экспертные заключения по экономическим 

и товарным проблемам национального и международного бизнеса. 

Основными направлениями подготовки экспертов и оценщиков в Болгарии являются: 

а) подготовка и создание условий для роста качественных и 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров; 

б) подготовка и гибкая адаптация текущих учебных планов и программ; 

в) инновационная материально-техническая база и современные научные 

лаборатории; 

г) углубленные и актуальные исследования в области товароведческой экспертизы; 

д) установление долгосрочных контактов с национальными и зарубежными 

университетами и с разными по собственности контрольными и бизнес-организациями. 

Реализация поставленных целей по подготовке специалистов экспертов и оценщиков 

в нашей стране связана с выполнением ряда конкретных задач, таких как: 

а) разработка учебных программ по согласованию с ведущими европейскими и 

международными университетами; 

б) создание и соответствующая реклама для разного уровня и продолжительности 

программ обучения (бакалавриат, магистратура, докторантура, дополнительное образование, 

курсы повышения квалификации и т. п.); 

в) заключение договоров о мобильности преподавателей и подготовке кадров для 

обмена научным и практическим опытом с национальными и зарубежными университетами; 

г) проведение ежегодных международных научных форумов по актуальным вопросам 

экспертно-оценочной деятельности с участием всех заинтересованных сторон (конференции, 

круглые столы, деловые игры);  

д) создание и обновление современных лабораторий для практических и 

исследовательских работ преподавателей и стажеров (заключение договоров на совместную 

эксплуатацию материально-лабораторной базы с вузами и исследовательскими 

лабораториями; реализация проектов по закупке современного оборудования для 

исследования товаров по европейским и национальным программам; совместные проекты 

между университетом и бизнесом и др.). 

Подготовка экономических кадров, товароведческих экспертов и оценщиков в 

Болгарии проводятся только в Экономическом университете-Варны на кафедре 

«Товароведения». Долгосрочное обучение таких специалистов имеет обширную 
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фундаментальную подготовку в сочетании с междисциплинарным подходом на 

специализированном этапе обучения. Оно осуществляется по трем аккредитованным 

образовательным и квалификационным степеням: Бакалавр (специальность «Товары и 

таможенная деятельность»), Магистр (специальность «Качество и экспертиза товаров») и 

Доктор (программа «Товароведение») согласно актуальными учебными планами и 

программам в соответствии с рекомендациями для развития товароведной науки, 

требованиями бизнеса и практической реализации выпускаемых специалистов [2]. 

Практические навыки и опыт работы специалистов осуществляется в современно 

оснащенных лабораториях (учебных и научных) инновационными приборами, аппаратами, 

образцами, а также посредством встреч, переговоров с профессионалами бизнеса и 

практических занятий.  

На современном этапе развития в учебную программу бакалавриата включены 

следующие дисциплины:  

а) общие фундаментальные (Информатика, Микро- и Макроэкономика, Менеджмент, 

Основы права, Введение в финансы и др.); 

б)  университетские специальные (Введение в статистику, Финансовый учет, 

Экономика окружающей среды, Предпринимательство, Экономика бизнеса и другие курсы 

по выбору); 

в) специальные дисциплины (Академические исследования, Химия, Микробиология 

товаров, Стандартизация, метрология и квалиметрия, Товароведение промышленных и 

пищевых продуктов – в 6 курсах, Сенсорные и экспертные методы, Менеджмент упаковки и 

3 таможенных дисциплины). 

Профессиональное обучение специалистов и оценщиков товаров продолжается в 

магистратуре «Качество и экспертиза товаров». Оно направлено на формирование навыков и 

практического опыта в: экспертизе различных групп пищевых и промышленных товаров; 

оценке и управлении качеством и безопасностью товаров, упаковке товаров, торговой марке, 

знаках и рекламе; сертификации продукции и услуг, оценке бизнес-процессов, рисков и 

защите прав потребителей. Осуществляется путем углубления научной экспертизы и 

практики проведения оценочной деятельности в области качества, контроля, идентификации 

и фальсификации материалов и товаров, практических занятий в производственных, 

торговых, контрольных организациях [1]. 

Докторская программа «Товароведение» предоставляет возможность для 

углубленного научного роста будущих экспертов и оценщиков за счет разработки и 

применения новых методов, подходов и современных научных решений текущих проблем. 

Многолетняя традиция подготовки докторантов позволяет как развивать, так и обновлять 

научный потенциал кафедры «Товароведения» Экономического университета – Варны и 

подготовку кадров для бизнеса и оценочной деятельности. 

Профессиональная подготовка специалистов-экспертов и оценщиков в нашей стране 

осуществляется и путем их включения в научно-исследовательскую деятельность 

профессорско-преподавательского состава кафедры. Она отличается большим научным 

наследием, актуальностью, глубиной, применением научных методов, широким 

международным сотрудничеством и международными мероприятиями (симпозиумы 

международных организаций в области товароведения и технологий – IGWT, конференции, 

круглые столы, конкурсы, дискуссии). 

Заключение. Профессиональная подготовка экспертов и оценщиков в Болгарии имеет 

традиции и осуществляется в бакалавриате, магистратуре и докторантуре в соответствии с 

новаторскими, синхронизированными на международном уровне учебными программами. 

Она углубленная, междисциплинарная, с сформированными практическими навыками, 

опытом и научным подходом к оцениваемым объектам. Это дает возможность специалистам-
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экспертам и оценщикам товаров хорошо реализовывать ее на всех этапах жизненного цикла 

товаров, конкурентоспособности и мобильности на рынке труда. Такая профессиональная 

подготовка этих специалистов в Болгарии имеет новаторский подход, материально-

техническое обеспечение, очень хороший преподавательский и научный потенциал, что 

позволяет им выполнять экспертную и оценочную деятельность в производственных, 

торговых, таможенных, контрольных организациях, в суде, налоговых, страховых и 

банковских учреждениях. 

Развитие экономических, рыночных процессов и актуальность товароведной науки 

определяют растущую потребность в профессиональной подготовке специалистов с более 

высокой квалификацией и реализацией в качестве экспертов и оценщиков материалов и 

товаров [3]. Для повышения качества образования и мобильности специалистов необходимо 

готовить такие кадры посредством магистерских и докторских программ, обмениваться 

учебными программами, создавать совместных программы с зарубежными университетами с 

целью повышения качества подготовки и мобильности специалистов.  
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обуславливающие непрерывное совершенствование подготовки товароведов и значительное 

расширение сферы их деятельности. Показаны направления развития товароведения на 

современном этапе. 

Ключевые слова: товар, торговля, товаровед, товароведение, ассортимент, рынок, 

потребитель, спрос, качество. 



Формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-експертів та оцінювачів 

 

 284 

Abstract. The article is devoted to actual problems in the field of modern commodity 

science, tasks and functions in the field of commodity science. Factors determining the continuous 

improvement of the preparation of commodity experts and a significant expansion of the scope of 

their activities are revealed. The directions of the development of commodity science at the present 

stage are shown. 

Key words: commodity; trade; commodity expert; commodity science; assortment; market; 

consumer; demand; quality. 

Развитие рыночных отношений, предпринимательства, установление новых отношений в 

системе «производство – торговля – потребление», активизация внешнеэкономической 

деятельности Беларуси и Белкоопсоюза и связанное с этим активное заполнение рынка 

отечественными и импортными товарами, конкурентная борьба между производителями за 

рынки сбыта и потребителей своей продукции обуславливают значительное расширение 

сферы деятельности специалиста-товароведа. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации 

(БТЭУ ПК) на первой ступени высшего образования осуществляется подготовка товароведов 

по двум специальностям: 1-25 01 14 «Товароведение и торговое предпринимательство» 

(квалификация «товаровед-экономист»), 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» 

(квалификация «товаровед-эксперт») [1, 2]. На второй ступени получения высшего 

образования (магистратура) обучаются студенты по специальности 1-25 80 07 

«Товароведение и экспертиза товаров» в соответствии с образовательным стандартом и 

учебным планом специальности. Углубленно изучаются такие дисциплины как: 

«Прогрессивные технологии производства товаров», «Стратегическое управление качеством 

и ассортиментом товаров», «Современные методы оценки товаров», «Современные методы 

оценки качества, конкурентоспособности» и др. 

Кафедра товароведения БТЭУ осуществляет подготовку специалистов товароведов в 

аспирантуре по специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов, 

продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания», 

05.19.08 «Товароведение, экспертиза и безопасность непродовольственных товаров и 

сырьевых материалов». 

Главным объектом труда в торговле является товар, производство которого 

непрерывно изменяется ввиду внедрения на промышленных предприятиях новых 

технологий, создания товаров с заданными потребительскими свойствами в соответствии с 

потребностями. Вместе с тем, из одного и того же сырья и материалов промышленность 

имеет возможность изготовить товары, в различной степени удовлетворяющие потребности 

потребителей. 

Для того чтобы торгующие организации могли влиять на производство, необходимо 

знать потребности, запросы потребителя с учетом набора и уровня потребительских свойств 

товара. Все это обуславливает непрерывное совершенствование подготовки товароведов [3].  

Переход к рыночной экономике позволил насытить рынок товарами отечественного и 

импортного производства. В связи с этим возникла проблема сбыта товаров на предприятиях 

изготовителей и реализации в розничной торговле. Интенсификация коммерческих усилий 

по сбыту товаров потребовала не только выявления потребностей, но и средств их 

оптимального удовлетворения – товаров и услуг, наилучшим образом удовлетворяющих эти 

потребности. Потребительная ценность товаров, характеризуемая их основополагающими 

характеристиками, в значительной мере определяет потребительские предпочтения и 

способствует увеличению продаж. 

Как известно, деятельность в области товароведения должна выполнять восемь 

функций: аналитическую, ориентационную, прогностическую, информационную, 

инновационную, моделирующую, систематизирующую, оптимизирующую. Так, например, 



Формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-експертів та оцінювачів 

 

 285 

аналитическая функция товароведов связана с изучением конъюнктуры рынка и спроса, 

сравнительной оценкой качества и конкурентоспособности отечественных и импортных 

товаров, предлагаемых поставщиками, закупаемых, а затем реализуемых потребителю. 

Информационную функцию товаровед выполняет как носитель информации об 

основополагающих характеристиках товара и, в первую очередь, о качестве и 

конкурентоспособности и др. 

Определение приоритета сбыта над производством вызывает необходимость 

осуществления товароведами ряда новых функций: технологической, организационной, 

управленческой и экономической. Технологическая функция товароведа связана с 

обеспечением товародвижения и реализацией технологических мер по предотвращению или 

сокращению товарных потерь, доведением товаров до потребителя. Организационная 

функция обусловлена необходимостью составления заказов, формирования ассортимента, 

организации контроля за приемкой товаров по качеству, условиями и сроками их хранения, 

подготовки к продаже и реализации, а также предъявления претензий поставщику и 

рассмотрения претензий покупателей. Управленческая функция обусловлена 

необходимостью участия товароведа в управлении качеством при приемке, 

транспортировании, хранении, подготовке к продаже и реализации. Экономическая функция 

предусматривает изучение издержек обращения, товарооборачиваемости и ценообразования. 

Важным направлением развития товароведения является сравнительная комплексная 

оценка новых и серийно выпускаемых товаров, выявление их достоинств и недостатков, что 

необходимо для определения конкурентоспособности товаров при внутривидовой и 

межфирменной конкуренции, а также обеспечение информационной поддержки для 

создания и поддержания потребительских предпочтений. 

Задачи, которые должны решаться товароведами в период рыночной экономики, 

следующие: 

а) исследование процессов потребления и реальных потребностей граждан; 

б) изучение потребительских свойств отечественных и импортных товаров; 

в) исследование качественных и количественных сторон товаров как предметов 

потребления; 

г) оценка потребительских свойств, качества и уровня конкурентоспособности; 

д) проведение потребительской экспертизы товаров народного потребления; 

е) приобретение теоретических знаний и практических навыков своевременного 

выявления подделок и установление подлинности товаров (идентификация и 

фальсификация); 

ж) исследование проблем, связанных с сохранностью товаров, их упаковкой, 

маркировкой и транспортированием. 

Решение актуальных проблем в теории и практике современного товароведения – 

исследование процессов потребления и реальных потребностей граждан по всем товарным 

группам с учетом эволюции потребностей и потребления, совершенствование содержания 

товароведных дисциплин с учетом требований рынка, учебно-методического и 

дидактического обеспечения учебного процесса на основе внедрения современных 

информационных и коммуникационных технологий, форм связи науки, образования и 

производства, учебно-методического механизма подготовки кадров, углубление 

практической составляющей процесса обучения – позволят осуществлять подготовку 

современного специалиста-товароведа для сферы рыночной торговли и производства, 

востребованного на рынке труда. 
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ВИВЧЕННЯ ЖИВОПИСНИХ ТВОРІВ, ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У ЕКСПЕРТНІЙ ТА ОЦІНОЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

А. М. Тимошенко 

завідуюча відділом науково-масової та виставкової роботи 

Полтавський художній музей (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка,  

Україна, м. Полтава 

 

Анотація: Експертна практика у ПХМ (ГМ) ім. Миколи Ярошенка є актуальною на 

сучасному етапі фахової підготовки майбутніх спеціалістів. Відбувається вивчення пам’яток 

культури. Формуються спеціальні знання із мистецтвознавства та технологій експертного 

дослідження. Метою даного дослідження є – більш ґрунтовне, з точки зору сучасних 

інформаційних можливостей атрибуції, вивчення творів Й. Й. Бокшая, у колекції ПХМ (ГМ) 

ім. Миколи Ярошенка. Важливим для даного дослідження є те, що під час перегляду творів 

Й. Бокшая у Національній галереї Праги (Narodni galerie v Praze) з’ясовано, що твори 

художника містили авторський підпис латиницею, де особисте ім’я передує прізвищу згідно 

офіційним європейським документам. Живописний твір «Ужгородський замок» (1945 р.), 

підписаний кирилицею і належить до пізнього творчого періоду життя художника. Для 

атрибуції це важливо бо конкретизує зображуваний об’єкт у період створення.  

Ключові слова: живопис, експозиція, монументальний жанровий твір, рання 

Підкарпатська школа живопису, пейзаж, жанрові картини. 

Abstract: Expert practice in PHM (GM). Mykola Yaroshenko is relevant at the present stage 

of professional training of future specialists. Cultural monuments are being studied. Special 

knowledge in art history and expert research technologies is formed. The purpose of this study is - a 

more thorough, in terms of modern information possibilities of attribution, the study of works by JJ 

Bokshay, in the collection of PCM (GM). Mykola Yaroshenko. Important for my research is that 

the works of J. Bokshay that I reviewed in the National Gallery in Prague (Narodni galerie v Praze) 

contained the author's signature in Latin, where the personal name precedes the surname according 

to official European documents. The painting "Uzhhorod Castle" (1945), signed in Cyrillic and 

belongs to the late creative period of the artist's life. This is important for attribution because it 

specifies the depicted object at the time of creation. 

Key words: painting, exposition, monumental genre work, early Subcarpathian school of 

painting, landscape, genre paintings. 

Експертна практика у ПХМ (ГМ) ім. Миколи Ярошенка є актуальною на сучасному 

етапі фахової підготовки майбутніх спеціалістів. У процесі знайомства з експозицією 

формуються спеціальні знання із мистецтвознавства та технологій експертного дослідження. 

Відбувається вивчення пам’яток культури. Оцінка творів мистецтва та антикваріату буде не 
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повною без встановлення автентичності оцінюваного твору, тому перш ніж приступити до 

оцінки, проводиться комплексна експертиза творів мистецтва та антикваріату. 

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. Громадяни звертаються регулярно за «Експертними 

висновками», для перетину кордону графічними творами та творами станкового живопису. 

Живопис художників з певних регіонів мають особливі відмінності. І до сучасної атрибуції їх 

творів треба ставитися з особливою увагою, бо у XXI столітті світова спільнота має нові 

погляди і стійку цікавість до національних живописних шкіл. Їх вплив на сучасність 

надзвичайно революційний і прослідковується на творах експозиції ПХМ ГМ 

ім. М. Ярошенко. На прикладі живопису Йосипа Йосиповича Бокшая, 130-річчя від дня його 

народження.  

Метою даного дослідження є – більш ґрунтовне, з точки зору сучасних інформаційних 

можливостей атрибуції, вивчення творів Й. Й. Бокшая, у колекції ПХМ (ГМ) ім. Миколи 

Ярошенка. Важливим для даного дослідження є те, що під час перегляду творів Й. Бокшая у 

Національній галереї Праги (Narodni galerie v Praze) з’ясовано, що твори художника містили 

авторський підпис латиницею, де особисте ім’я передує прізвищу згідно офіційним 

європейським документам.  

До ранньої Підкарпатської школи живопису імпресіонізму ХХ століття належить 

мистецтво Йосипа Йосиповича Бокшая, заслуженого діяча мистецтва, педагога члена 

кореспондента Академії мистецтв СРСР, Народного художника України, Народного 

художника СРСР. Разом з А. Ерделі він став засновником на Закарпатті нового мистецтва, 

художньої освіти та творчих спілок. Народився 2 жовтня 1891 року у Кобилецькій Поляні, 

Тисодолинянського повіту Мараморського округу Австро-Угорщини у родині священника. 

Навчався у Академії образотворчих мистецтв Будапешту, Угорського королівського 

художнього інститут з 1910 по 1914 рік, де його вчителем був відомий угорський художник 

Імре Ревес. З 1919-1945 р працював в Ужгородській реальній гімназії. Як активний 

громадський діяч проявляв себе в роботі Руської народної ради (1918-1919), заснуванні 

товариства «Просвіта» (1920). Разом з А. Ерделі заснував «Товариство діячів образотворчих 

мистецтв Підкарпатської Русі», саме так зазначено назву залу експозиції у Національній 

галереї Праги (Narodni galerie v Praze). Цікавим для цього дослідження є те, що твори Й. 

Бокшая на полотні були підписані латиницею, де особисте ім’я передує прізвищу згідно 

офіційним європейським документам. Для атрибуції це важливо бо конкретизує період 

виконання живописного полотна, місце його створення.  

Й. Бокшай і А. Ерделі, як засновники Закарпатської школи живопису (1927-1945), 

організовували щорічні виставки, зміцнюючи професійні зв’язки між художниками. 

Прагнули стати виразниками самобутнього виразного колориту Закарпаття, де мистецтво 

виражало багатюще життя мешканців Карпат, незрівнянний ландшафт та його барви. 

Випрацьовували образну мову, засоби прийому модерних течій – постімпресіонізму, 

експресіонізму та реалізму. Вони започаткували власні традиції пейзажної школи, портрету, 

жанрового живопису. Він входив до колективу митців, які розвивали національне мистецтво 

європейського рівня, самовдосконалювалися та будували систему художньої освіти для 

місцевої обдарованої спільноти. Втілюючи досвід художніх шкіл Надьбані, Мюнхена, 

Парижа. 

Прагнення вдосконалення вилилося у переконання: «Митець повинен бути 

високоосвіченою, культурного кругозору людиною, без нальоту провінційності». Задля 
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здобуття нових знань і навичок відвідав Італію, Югославію, Німеччину, Францію. У 1930 

роках Йосип Бокшай брав участь у виставках у Празі, Брно, Братиславі, Кошицях, 

Будапешті, Ужгороді й Мукачеві. Після війни він учасник усіх значних виставок в Україні та 

Радянському Союзі. За все життя Йосип Йосипович написав понад тисячу живописних 

полотен. Серед його творів є і жанрові картини, і портрети, і натюрморти, масштабні 

монументальні стінописи в церквах, але все ж він – визнаний майстер пейзажу, яким 

захоплювався з 1918 року. Помер художник, педагог 19 жовтня 1975 року. 

Невеличка дещиця – три живописних твори, у фондах ПХМ ГМ 

ім. Миколи Ярошенка – є справжнім скарбом з творчого доробку майстра. Полотно 

«Ужгородський замок» 1945 року (72х99), під номером Ж-275, акт про надходження до 

музейної збірки від 28.3.1946 року. Віртуозна майстерність в роботі олійними фарбами, 

демонструє мистецький канон інтелектуальної традиції романтизму. В червні 1945 року під 

експозицію обласного художнього музею земської Картинної галереї були передані 

приміщення колишнього Ужгородського замку. Це уточнення до більш конкретного 

атрибутування даного твору, яке важливе для експертів-мистецтвознавців.  

Твір «Село Кваси» 1964 р. («Кваси», 76х95,5) – картка під номером КВ2-5152 

№ кн. вст. 754 Ж480, стан задовільний ХВУ, акт від 7.ХІІ .1966. Автор занурює нас у 

естетику і культуру сільської вулиці, передає нам кольоровим багатством особливі пахощі і 

аромати розквітаючого Карпатського життя. Композиція типова для даного регіону і 

характерна для часу створення, але унікальна за своїм художнім задумом та майстерністю 

виконання . 

Монументальна жанрова сцена з народного життя «Дівчата» (137х110) Ж276, стан 

задовільний, акт від 1950 року. Виконана у 1945 році, наглядно демонструє вислів 

Й. Бокшая: «Живопис – дзеркало всього найпрекраснішого, що пропонує нам Всесвіт». Його 

твори, окреслюють певний символічний простір, передають особливе авторське відчуття 

кольору, майстерне володіння композиційними прийомами. Для Карпатського регіону 

притаманне шанування своїх заслужених майстрів, шанування вчителя, провідника. 

Експерти-мистецтвознавці країн, що входять до Карпатського регіону, твори 

Й. Бокшая, високо цінують як історико-культурну цінність яка представляє національні, та 

інтелектуальні традиції. Українська історія є частиною європейської історії, а живописні 

твори є зрозумілою універсальною мовою, для нас важливою, яка визначає кордони 

Українського європеїзму. 
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Анотація. В роботі проаналізовано сучасні вимоги до підготовки товарознавців-

експертів у вищій школі із врахуванням ринкових тенденцій та необхідності забезпечення 

конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. Викладено особливості підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза 

в митній справі» в Університеті державної фіскальної служби України. 



Формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-експертів та оцінювачів 

 

 289 

Ключові слова: товарознавець, підготовка здобувачів освіти, компетенції, заклад 

освіти, освітня програма. 

Abstract. The paper analyzes the modern requirements for the training of commodity experts 

in higher education, taking into account market trends and the need to ensure the competitiveness of 

specialists in the labor market. The features of training applicants for higher education on the 

educational and professional program «Commodity Science and Expertise in Customs» at the 

University of the State Fiscal Service of Ukraine are presented. 

Key words: commodity expert, training of applicants for education, competence, educational 

institution, educational program. 

В сучасних умовах розвитку економіки однією з ключових галузей є торговельна 

діяльність, яка, поряд з галузями промислового виробництва, виступає вагомим джерелом 

надходжень до бюджету країни незважаючи на певні труднощі соціально-економічного й 

політичного характеру. Торгівля є однією з форм господарювання, які швидко розвиваються, 

а її соціально-економічна роль проявляється у впливі як на сектор виробництва, так і на 

сектор споживання. Торговельна діяльність сприяє підтриманню балансу між виробництвом 

і споживанням, формує суттєву частку валової доданої вартості, створює передумови для 

забезпечення робочими місцями економічно активного населення. Товар – основний об’єкт 

комерційної діяльності в умовах розвитку і вдосконалення ринкових відносин, а також 

своєрідний індикатор економічної ефективності та активності виробника.  

Залучення вітчизняної економіки до світових глобалізаційних процесів сприяє 

розширенню можливостей України у здійсненні торговельних операцій на міжнародних 

ринках, посиленню конкурентоспроможності національної економіки, підвищенню рівня 

життя населення та забезпеченню максимально повного задоволення його потреб [1]. Наразі 

європейський вектор в зовнішньоекономічній діяльності відкриває перед Україною нові 

перспективи співробітництва з розвинутими країнами, створює передумови для 

економічного розвитку, сприяє зміцненню позицій держави у світовій системі міжнародних 

відносин. Діджиталізація та активне впровадження новітніх наукових у виробничі й 

торговельні процеси зумовлює появу на сучасному ринку великої кількості різноманітної 

продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється.  

Крім того, варто зауважити, що розвиток зовнішньоекономічної діяльності, 

лібералізація міжнародної торгівлі, зміни в системі міжнародних торговельних відносин 

разом з позитивними наслідками, супроводжуються негативними проявами, зокрема: появою 

на споживчому ринку значної кількості фальсифікованої, контрафактної продукції; 

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 [2]. Велике різноманіття і значна кількість товарів, що перетинають 

кордон України, ставить перед митною службою завдання не лише щодо забезпечення 

економічної безпеки країни, але й захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів 

товарів. 

Таким чином, технологічний, інноваційний, організаційний та інфраструктурний 

розвиток торгівельної сфери, збільшення експортно-імпортних операцій, подальше 

ускладнення видової та внутрішньовидової структури товарного асортименту, постійне 

підвищення вимог до рівня якості, екологічної безпеки та конкурентоспроможності 

стимулюють суттєве підвищення попиту на фахівців, здатних зорієнтуватися в широкому 

колі питань, пов’язаних з товарами.  

Попит на спеціалістів товарознавчого профілю наразі має місце в багатьох галузях 

національної економіки: оптовій і роздрібній торгівлі (товарознавець, менеджер із 

закупівель, менеджера з продажу товарів, керівник організації); на виробничих 
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підприємствах (менеджер зі збуту продукції, працівник відділу технічного контролю, 

менеджер з якості); у лабораторіях митних та податкових підрозділів (експерт, оцінювач, 

науковий співробітник, керівник лабораторії); у центрах з оцінки відповідності продукції і 

послуг (експерт, дегустатор, керівник лабораторії чи дослідницького центру); в експертних 

центрах і випробовувальних лабораторіях, де здійснюється експертиза товарів тощо. Цілком 

логічно, що останніми роками в Україні збільшилася кількість закладів освіти, які 

здійснюють підготовку фахівців товарознавчого спрямування. 

Разом з тим слід звернути увагу, що сучасні особливості товарних ринків диктують 

суттєво нові вимоги до професійної підготовки товарознавця-експерта. Сьогодні професійна 

компетенція товарознавця виходить далеко за межі вузького кола питань і не обмежується 

знаннями щодо класифікації, асортименту, товарів, їх корисних властивостей, якості, 

оптимальних умов, способів і режимів збереження, а також уміннями і навичками 

органолептичної та лабораторної оцінки товарів.  

Університет державної фіскальної служби України здійснює підготовку здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та 

експертиза в митній справі» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). Освітньо-професійна програма 

«Товарознавство та експертиза в митній програми справі» є, певною мірою, унікальною, 

оскільки забезпечує набуття професійних компетентностей з підприємництва, торгівлі, 

біржової діяльності, товарознавства, експертизи товарів та митної справи для роботи як у 

державних органах Міністерства фінансів, зокрема Державній митній службі України, так і 

на державних та приватних підприємствах, діяльність яких пов’язана з практичною 

реалізацією митної політики України, задля запобігання порушенню митних правил і 

контрабанди при оформленні імпорту та експорту продукції різного походження (товарів, 

сировини, матеріалів), а також удосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та забезпечення своєчасного внесення в бюджет митних платежів. 

Слід відмітити, що важливою особливістю підготовки товарознавців-експертів є 

поєднання трьох елементів, пов’язаних з поняттям «товар»: технічної, економічної та 

юридичної [3]. Технічна складова, передбачає набуття здобувачами освіти навичок роботи з 

сучасним лабораторним, вимірювальним та діагностичним обладнанням; математичного 

моделювання процесів товарообігу; знань сучасного асортименту товарів; матеріалознавства 

сировини та матеріалів тощо. Відповідно до освітньо-професійної програми, зазначена 

складова забезпечується вивченням дисциплін циклу професійної підготовки («Теоретичні 

основи товарознавства», «Мікробіологія», «Хімія», «Товарознавство та експертиза 

продовольчих товарів», «Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів», «Системи 

промислових технологій в галузях економіки», «Інструментальні методи досліджень та 

сенсорний аналіз», «Економічна інформатика» тощо). 

Економічна складова спрямована на формування у товарознавця економічного 

мислення, набуття вмінь щодо визначення раціональних шляхів реалізації продукції, 

зменшення витрат в процесі товарообігу, встановлення ціни товарів з врахуванням технічних 

та економічних факторів. Економічна складова формується такими дисциплінами як 

«Менеджмент», «Економіка підприємства», «Технології біржової діяльності», 

«Підприємницька діяльність», «Економіка та організація торгівлі», «Податкова система», 

«Логістика», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік» та ін. 

Юридична складова відповідає за набуття здобувачами освіти необхідних знань у 

сфері торгівельного, митного права, формування здатності вільно орієнтуватися в сучасному 

законодавстві, пов’язаному з торговим оборотом. Юридичну складову забезпечують як 

обов’язкові дисципліни, так і дисципліни вільного вибору студента – «Правознавство», 

«Митна справа», «Технічне регулювання», «Організація боротьби з контрабандою та 
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порушенням митних правил», «Захист прав споживачів», «Правове регулювання 

підприємницьких, торгових та біржових структур», «Митно-тарифне регулювання», 

«Міжнародне митне право» і т. ін. 

Слід зазначити, що серед основоположних принципів товарознавства важливе місце 

посідає безпека, яка полягає у відсутності недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю 

нанесення товаром (послугою, процесом) шкоди життю, здоров’ю і майну людей. Безпека 

одночасно є також однією з обов’язкових споживних властивостей товару і розглядається як 

ризик або шкода для споживача, обмежена певним допустимим рівнем. Відповідні знання та 

навички формуються у здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» за рахунок вивчення таких дисциплін як 

«Безпека життєдіяльності», «Безпечність товарів».  

Одна із сучасних суспільних потреб – це потреба у декаплінгу – переході від 

традиційно лінійної моделі «бери, вробляй, викидай» до інклюзивної та циркулярної 

економіки, яка передбачає легкість переробки, повторного використання, демонтажу та 

відновлення продукції. Приєднання України до Європейського зеленого курсу відкриває нові 

перспективи та можливості для України та української економіки, але разом з тим, несе в 

собі нові виклики та зобов’язання. Це потребує не лише формування ефективної державної 

політики, спрямованої на стимуляцію переходу до циркулярної економіки, але й значної 

переорієнтації свідомості населення, виховання поважного ставлення до навколишнього 

середовища, формування й розвитку культури споживання й виробництва [4; 5].  

Відповідно, важливою складовою у формуванні сучасного, прогресивного фахівця є 

розуміння ним основних ідей циркулярної економіки та важливості впровадження нових 

моделей бізнесу та зразків продукції, де від початку враховується необхідність легкого 

технічного обслуговування, багаторазового використання та подальшої переробки. Саме з 

цією метою до програми підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» введено дисципліни «Циркулярна 

економіка», «Сучасні проблеми глобалізованого суспільства». 

Слід відмітити, що серед особливостей товарознавчої діяльності є необхідність 

активного спілкування не лише з іншими учасниками ринку збуту, а й безпосередньо зі 

споживачами товарів, для кожного Зазначений факт зумовлює підвищені вимоги щодо 

стресостійкості та комунікабельності сучасних товарознавців. Формуванню зазначених 

компетенцій сприяє вивчення таких дисциплін як «Економічна психологія» та 

«Конфліктологія». 

Крім того, товарознавці повинні мати навички укладання ділових контрактів, вільно 

орієнтуватися в суміжних областях діяльності, бути відповідальними, конкурентоздатними 

на ринку праці, здатними ефективно виконувати роботу за фахом на рівні світових 

стандартів, бути готовими до постійного професійного росту, соціальної та професійної 

мобільності [6]. Відповідно, до циклу загальної підготовки фахівців входять навчальні 

дисципліни «Ділова українська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», 

«Політологія», «Культура» та ін. 

Загалом підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» в Університеті державної фіскальної служби 

України базується на студентоцентрованому, проблемно-орієнтованому навчанні, 

електронному навчанні в системі Moodle, самонавчанні, навчанні на основі досліджень тощо. 

Викладання в університеті проводиться з використанням як традиційних форм організації 

занять: лекцій (мультимедійні, інтерактивні), семінарів, практичних та лабораторних занять, 

самостійного навчання, індивідуальних занять тощо, так із організацією виїзних занять у 

виробничих умовах реальних підприємств. Організація освітнього процесу передбачає 

орієнтацію на використання сучасних методів: стимулювання та мотивації до навчально-
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пізнавальної діяльності, проблемно-пошукових, проектних, програмованих, ігрових, 

евристичних, рефлексивних, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції 

(самокорекції, взаємокорекції). Методи навчання сприяють формуванню критичного 

мислення у здобувачів вищої освіти. Педагогічне управління процесом здійснюється із 

застосуванням інформаційно-комунікативних, електронних і мультимедійних технологій. 

Варто зазначити, що важливу роль в процесі формування професійних компетенцій 

відіграє залучення здобувачів освіти до науково-дослідної роботи. З метою активізації 

пізнавальної діяльності молоді в університеті функціонує наукове товариство студентів та 

курсантів, а безпосередньо на випусковій кафедрі діє науковий гурток «Innovation». 

Залучення студентської молоді до науково-дослідницької діяльності сприяє набуттю навиків 

роботи з великими масивами інформації, а також вмінь адекватно сприймати події й 

реагувати на ситуацію, зберігати увагу й спостережливість, знаходити власні помилки та 

шляхи їх корегування, розвитку аналітичних здібностей.  

Таким чином, в сучасних умовах, з огляду на реформування освіти на міжнародному 

рівні, змінюється парадигма професійної підготовки товарознавців-експертів в Україні, 

оскільки недостатнім є просте накопичення знань, бо вони втрачають свою значущість, якщо 

не мають прикладного характеру. Відповідно, основною ідеєю навчального процесу є 

підготовка нового покоління фахівців, здатних адаптуватися в сучасних умовах праці, легко 

переключатись на різні види діяльності, мати здібності, характерні для широкого кола 

професій. Сучасний товарознавець повинен не тільки досконало володіти методами оцінки 

якості товарів, алей й знати сучасні методи та прийоми маркетингу і менеджменту, бути 

добре обізнаним з усіма прогресивними формами організації торгівлі, тенденціями розвитку 

галузей, які виробляють товари, а також бути ознайомленим з їх кращими зразками із 

розвинутих країн світу. Загалом, він має володіти компетентністю, як такою, та розвивати 

ключові компетентності щодо виконання основних завдань професійної діяльності. 
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Анотація. У роботі окреслено та розмежовано поняття «компетенція» 

і «компетентність» судового експерта-товарознавця, зазначено його професійні 

компетентності. Виділено компетентності, яких повинен набути фахівець під час навчання у 

закладах вищої освіти з урахуванням спеціальних знань, необхідних для проведення судово-

товарознавчих експертиз. Окреслено питання формування професійної компетентності 

судових експертів-товарознавців під час навчання у закладах вищої освіти, виходячи вимог 

роботодавців до сучасних фахівців. 

Ключові слова: судовий експерт, експерт-товарознавець, компетенція, 

компетентність, спеціальні знання, товарознавство, експертна спеціальність 

Abstract. The paper outlines and distinguishes the concept of "competence" and 

"competence" of the forensic commodity expert, his professional competencies are indicated. In 

particular, the competencies that a specialist must acquire while studying in higher education 

institutions, taking into account the special knowledge required for forensic examinations. The issue 

of formation of professional competence of forensic experts-commodity experts during training in 

institutions of higher education, proceeding from requirements of employers to modern experts is 

outlined 

Key words: forensic expert, commodity expert, competence, competence, special 

knowledge, commodity science, expert specialty 

На сьогодні досить гостро стоїть питання підготовки спеціалістів в сфері судових 

експертів-товарознавців. Професіоналізм працівників у сфері судово-експертної діяльності 

переважно повинен ґрунтуватися на фундаментальній підготовці майбутнього судового 

експерта, яка повинна формуватися під час навчання у закладах вищої освіти. Специфікою 

судово-експертних установ є поєднання науково-дослідницької, науково-методичної та 

науково-виробничої діяльності, що здійснюється переважно одними і тими самими особами. 

Питання професійної підготовки у галузі наукової діяльності у цьому випадку невід’ємні від 

питань загальної професійної підготовки експертів, які є, по суті, науково-практичними 

кадрами. Не останню роль відіграє професійна компетентність судового експерта, яка здатна 

інтегрувати в собі спеціальні знання, вміння, навички та його відповідність кваліфікаційним 

вимогам, що сприяє повному та об’єктивному дослідженню з подальшим поданням 

компетентного висновку. 

Слід зазначити, що компетенція і компетентність є основними поняттями теорії і 

практики експертиз, які обумовлюють порядок призначення експертиз, вибір експерта, права 

та обов’язки судового експерта, особливості оцінки висновку експерта. Виходячи з низки 

літературних джерел, ці поняття слід чітко розмежовувати. Зокрема, термін «компетенція 

експерта» походить від латинського «сompete» – відповідати, бути придатним, і може бути 

розглянута у правовому та науковому аспекті. У правовому значені компетентність слід 
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розуміти як коло повноважень, прав і обов’язків експерта, які визначені процесуальними 

кодексами і відомчими нормативно-правовими актами. У науковому аспекті – як  комплекс 

спеціальних знань в області теорії, методики і практики певного роду, виду судової 

експертизи [2, 4]. При цьому існує диференціація компетенції за ступенем спільності та 

змістом [1-3]: 

а) процесуальна компетенція експерта – регламентується нормативно-правовими 

актами, визначає права та обов’язки судового експерта. Слід відмітити, що окрім володіння 

спеціальними знаннями у експерта передбачається наявність відповідного ступеня вищої 

освіти, що підтверджується дипломом про закінчення закладу вищої освіти; 

б) наукова компетенція експерта – визначає обсяг спеціальних знань, якими повинен 

володіти судовий експерт певної спеціальності, та розмежовує різні види експертиз, що, як 

правило, виходять із завдань, та виносяться на вирішення того чи іншого виду судової 

експертизи. Тобто, судові експерти однієї спеціальності мають однакову наукову 

компетенцію, що підтверджується наявністю свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового 

експерта; 

в) індивідуальна компетенція експерта – визначається наявністю свідоцтва, виданого 

експертно-кваліфікаційною комісією, про присвоєння кваліфікації судового експерта певної 

експертної спеціальності. Фахівці, яким присвоєна кваліфікація судового експерта, 

включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів.  

Якщо говорити про термін «компетентний», то дане слово походить від латинського 

сompetens (competentis) та трактується «який має достатні знання в якій-небудь галузі, який з 

чим-небудь добре обізнаний». Компетентність означає наявність компетенції у конкретної 

особи (некомпетентність – відповідно відсутність такої компетенції). Компетентність – парна 

до компетенції категорія, яка характеризує суб’єктивні здатності експерта та відображає 

готовність судового експерта до практичного провадження експертних досліджень [2]. 

Критерії компетентності судового експерта поділяються на три рівні: базова, індивідуальна; 

компетентність судового експерта конкретної експертної спеціальності [5]: 

а) базова компетентність – визначає здатність судового експерта самостійно  

виконувати дорученні йому завдання, спираючись на деякий багаж знань отриманих в 

процесі навчання у закладі вищої освіти, а також вмінь та навичок з експертної 

спеціальності, отриманих у результаті підготовки до атестації та отримання кваліфікації 

судового експерта; 

б) індивідуальна компетентність – володіння прийомами особистісного 

самовираження і саморозвитку у межах професії та спеціалізації, впевненість у собі, вміння 

приймати рішення, готовність до реалізації себе в професійній діяльності і до професійного 

зростання та підвищення кваліфікації; 

в) компетентність експерта конкретної експертної спеціальності – здатність 

вирішувати поставлені завдання при проведенні судової експертизи в конкретній 

спеціальності. 

Професійна компетентність судового експерта-товарознавця являє сукупність цих 

рівнів. Хочеться відмітити, що компетентністний рівень судового експерта першочергово 

залежить від рівня отриманих фундаментальних знань. Для прикладу розглянемо сферу 

досліджень за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, 

сировини та споживчих товарів». До числа об’єктів дослідження у сфері судово-

товарознавчої експертизи належать обладнання (машини та механізми), сировина (зернові 

культури, продукти нафтопереробної галузі, продукти металообробної галузі тощо) та товари 

народного споживання (групи нехарчової продукції та харчові продукти). Основними 

завданнями судово-товарознавчої експертизи є: визначення вартості товарної продукції 

різних категорій; визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті 
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у виробничо-торговельній сфері; визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно 

до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності; визначення 

змін показників якості товарної продукції тощо. Виходячи із окреслених завдань стає 

зрозумілим, що для їх професійного вирішення експерту-товарознавцю слід володіти 

спеціальними знаннями, які пов’язані із знанням товарів, їх споживчих характеристик, вимог 

щодо маркування, пакування продукції, розуміння класифікаційних угрупувань, 

особливостей ідентифікації, розуміння технологічних схем виготовлення, товаропросування 

та збереженості товарів; факторів, що знижують якість продукції тощо. Цей перелік 

необхідних знань є далеко невичерпним, адже, здійснення судово-товарознавчої експертизи 

передбачає наявність професійних вмінь, основу яких становить поєднання спеціальних 

знань і певний досвід їх застосування в залежності від вирішуваного завдання. Тобто, 

сутність судово-товарознавчих експертиз полягає у застосуванні спеціальних знань, що 

стосуються дослідження товарів та їх споживчих властивостей, обладнання та його 

технічних характеристик, встановлення фактичного стану виробів, їх якості та інших питань, 

що стосується товарознавчих досліджень, і як результат надання незалежних компетентних 

висновків. Таким чином, питання компетентності судового експерта, у тому числі пов’язане 

із знаннями у галузі товарознавства, а саме розуміння товарного асортименту, 

класифікаційних угрупувань, правильного трактування термінів, знання конструкційних 

елементів виробів тощо. Окремої уваги потребує коректне застосування інформаційних 

джерел, зокрема використання перевіреної інформаційної бази, оскільки це може вплинути 

на достовірність та доказовість проведеного дослідження. Застосування товарознавчих 

спеціальних знань при проведенні експертних досліджень у даній галузі визначає рівень 

компетентності експерта при наданні висновку.  

У багатьох роботах розглядається питання створення так званої «професіограми 

(моделі)» експерта [2; 4]. Запропоновані професіограми є орієнтиром, який суттєво може 

сприяти чіткому встановленню об’єму необхідних спеціальних та загальнонаукових знань і 

приведе до більш науково продуманого складання планів по підготовці фахівців кожного 

профілю. Такі моделі мають на меті створення науково обґрунтованих як загальних, так і 

спеціальних критеріїв для визначення ступеня професійної компетентності судового 

експерта. 

Слід зазначити, що в Україні на сьогодні відсутні вузівські програми підготовки у 

галузі судової експертизи. Знання, які слід отримати майбутнім судовим експертам, у певній 

галузі під час навчання у закладах вищої освіти, є необхідними, хоча і недостатніми для 

виконання функцій судового експерта (за винятком окремих спеціальностей). Тому виникає 

питання щодо доцільності запровадження системи підготовки експертних кадрів у закладах 

вищої освіти, що мають відповідну наукову базу та професорсько-викладацький склад за 

напрямами судово-експертної діяльності. Проаналізуємо вищесказане на прикладі 

підготовки судових експертів-товарознавців. Слід зазначити, що є ряд вузів України, які в 

межах спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» готують фахівців 

експертів. Але, в освітніх програмах вказаного напрямку з кожним роком зменшується 

кількість дисциплін (або кількість кредитів дисципліни), що мають професійне спрямування, 

зокрема, таких як теоретичне товарознавство, товарознавство харчових продуктів та 

нехарчової продукція, експертиза харчових продуктів та нехарчової продукція, ідентифікація 

тощо. При цьому, під час викладення переліку вибіркових дисциплін заклади вищої освіти 

повинні орієнтуватися на спеціальні дисципліни, які необхідні для підготовки судового 

експерта-товарознавця.  

Вирішення даного питання вбачається у тісній співпраці роботодавців, у тому числі і 

Державних експертних установ, із закладами вищої освіти України. Ефективна підготовка 

нового покоління фахівців-експертів вимагає постійного розширення комунікацій зі 
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стейкхолдерами. Консолідація зусиль щодо формування та наповнення освітніх програм для 

підготовки експертів-товарознавців сприятиме підготовці фахівців, які будуть відповідати 

сучасним реаліям та будуть затребувані на ринку праці.  

Необхідно зауважити, що при підготовці судового експерта-товарознавця, який 

максимально буде здатен вирішувати питання практичного характеру, варто звертати увагу 

на комплекс соціальних, етичних, психофізіологічних та професійних якостей. Вирішення 

зазначених завдань безумовно буде сприяти підготовці висококваліфікованого експерта-

товарознавця, підвищенню ефективності та результативності функціонування Експертної 

служби загалом. 
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імені Юрія Кондратюка», Україна, м. Полтава. 

39. Одеська національна академія харчових технологій, Україна, м. Одеса. 

40. Південно-казахстанський державний університет імені М. Ауезова, 

Республіка Казахстан, м. Шимкент. 

41. Полтавський державний аграрний університет, Україна, м. Полтава. 

42. Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Полтава. 

43. Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, 

Україна, м. Полтава. 

44. Регіональне митне управління по м. Душанбе, Республіка Таджикистан, 

м. Душанбе. 

45. Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна. 

46. Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати 

Гордашевської, Україна, м. Львів. 

47. Судова школа графології, Італійська Республіка, м. Неаполь. 

48. Судова школа графопатології, Італійська Республіка, м. Неаполь. 

49. Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м. Суми. 

50. Таджицький державний університет комерції, Республіка Таджикистан, 

м. Душанбе. 

51. Таджицький державний фінансово-економічний університет, Республіка 

Таджикистан, м. Душанбе. 

52. Територіальний сервісний центр № 4647 (на правах відділу, 

м. Новояворівськ) регіонального сервісного центру Головного сервісного центру 

Міністерства внутрішніх справ у Львівській області, Україна, м. Новояворівськ. 

53. Торгово-промислова палата України, Україна, м. Київ. 

54. Університет державної фіскальної служби України, Україна м. Ірпінь. 

55. Університет Фракії імені Демокріта, Грецька Республіка, м. Комотіні. 

56. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Україна, 

м. Львів. 

57. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, 

м. Харків. 

58. Харківський торговельно-економічний інститут Української інженерно-

педагогічної академії, Україна, м. Харків. 

59. Центр якості товарів та захисту споживачів Економічного університету – 

Варна, Республіка Болгарія, м. Варна. 

60. Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, м Черкаси. 
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Країни учасники  

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання експертної та оціночної діяльності»: 
 

1. Азербайджанська Республіка. 

2. Грецька Республіка. 

3. Італійська Республіка. 

4. Республіка Білорусь. 

5. Республіка Болгарія. 

6. Республіка Казахстан. 

7. Республіка Молдова. 

8. Республіка Польща. 

9. Республіка Таджикистан. 

10. Республіка Узбекистан. 

11. 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 у 

цифровому репозиторії Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» за посиланням: 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/  

 

 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/
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