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аКтуальні питання судОВОї тОВарОзнаВчОї еКспертизи:  
деФеКти тОВаріВ та їх ВплиВ на Визначення ВартОсті

анотація. У статті досліджено теоретичні та практичні засади судової товарознавчої експертизи.  
Проведено критично-бібліографічний огляд літературних джерел, присвячених досліджуваній проблемі. 
Визначено завдання та етапи проведення судової товарознавчої експертизи. На кожному етапі експерт-
ного дослідження вирішуються конкретні завдання, досліджуються певні властивості об’єктів, серед яких 
важливе місце займає визначення наявності або відсутності дефектів. Запропоновано класифікацію де-
фектів товарів, які можуть бути встановлені за допомогою судової товарознавчої експертизи. Визначено 
методи їх виявлення. Обґрунтовано вплив дефектів, їх типу ти значущості на формування вартості товару 
під час проведення судової товарознавчої експертизи.
Ключові слова: судова товарознавча експертиза, оцінка якості товару, дефекти товарів, визначення 
ринкової вартості товарів.
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tOpicAl issuEs Of fOrEnsic cOmmOdity ExAminAtiOn:  
dEfEcts Of gOOds And thEir impAct On thE dEtErminAtiOn Of vAluE

summary. The article investigates the theoretical and practical basis of forensic commodity expertise. A crit-
ical and bibliographic review of literary sources devoted to the problem is carried out. The tasks and stag-
es of forensic commodity expertise are defined. At each stage of the expert study, specific tasks are solved,  
the properties of objects are investigated, among which an important place is occupied by determining the pres-
ence or absence of defects. Classification of defects of goods which can be established by means of judicial and 
merchandising examination is offered. The methods of their detection are determined. The influence of defects, 
their type of importance on the formation of the value of the goods during the forensic examination is justified. 
Effective counteraction to crime today is impossible without the use of special knowledge. Therefore, it is advis-
able to involve experts for the purpose of a comprehensive, complete and impartial study of the circumstances 
of criminal proceedings (civil case). The essence of forensic commodity expertise is to study consumer properties 
of products with the help of commodity research, to determine the actual state of their quality and on the basis 
of this to justify the cost of the objects provided for research. The following methods are used to determine the 
value of the goods during the forensic examination of goods: the method of documentary verification; organo-
leptic method; measuring method; method of random inspection; destructive testing; non-destructive testing; 
cost. It should be noted that the formation of the value of the goods depends on the presence of defects and their 
impact on the operational properties of the goods. Thus, clarification of the issue of defects in the conduct of 
judicial commodity expertise is relevant and requires further development.
Keywords: forensic commodity expertise, assessment of the quality of goods, defects of goods, determination 
of the market value of goods.

Постановка проблеми. Становлення 
ринкової економіки, розвиток підприєм-

ницької діяльності в Україні супроводжується 
криміналізацією різних сфер економіки та зрос-
танням злочинності, зокрема в сфері виробни-
цтва та збуту товарів як продуктів матеріального 
виробництва.

З часів проголошення незалежності України й до 
сьогодні проблеми судової товарознавчої експерти-
зи залишаються актуальним предметом наукових 
досліджень вітчизняних та зарубіжних учених.

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Використанню спеціальних знань з товароз-
навства у сфері судової експертизи було присвя-
чено роботи Т. Артюха, В. Архіпова, І. Карпової, 
Є. Коваленка, Г. Міневича, І. Петрової, А. Поки-
дишевої, С. Толмачевої, О. Шевченка й ін.

Окремі проблеми використання спеціальних 
товарознавчих знань викликали інтерес вітчиз-
няних та зарубіжних учених, зокрема М. Алек-
сєєва, Н. Арсеньєва, К. Букалова, О. Желав-

ської, Л. Геращенко, О. Павленка, Л. Сергєєва, 
Л. Спіцької, Є. Учваткіна, А. Шляхова й ін.

Критично-бібліографічний огляд літератур-
них джерел, присвячених проблемам судової то-
варознавчої експертизи, показує, що на сьогодні 
в Україні науковцями та практиками недостат-
ньо ґрунтовно розглянуті актуальні питання оцін-
ки дефектів товарів та їх впливу на визначення 
вартості. Недостатньо висвітленими в науково-
му просторі України є також питання, пов’язані 
з правовим регулюванням судової товарознавчої 
експертизи та з розробкою методичних підходів 
щодо оцінки товарів на предмет наявності дефек-
тів. Все зазначене дає підстави стверджувати, що 
обрана тема дослідження є актуальною.

Метою даної статті є аналіз актуальних пи-
тань судової товарознавчої експертизи: класифі-
кація дефектів товарів, що можуть бути виявлені 
за допомогою даної експертизи, визначення ме-
тодів їх виявлення та обґрунтування їх впливу 
на формування вартості товару.
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Виклад основного матеріалу. Однією 
з перших наукових праць, присвячених пробле-
мі використання спеціальних знань з товароз-
навства у сфері судової експертизи, був посібник 
«Судово-товарознавча експертиза у справах про 
розкрадання соціалістичного майна, посадові 
і господарські злочини», підготовлений Л. Георгі-
євим, Г. Дашковим та Л. Сергєєвим у 1969 р. [1]. 
У 1972 р. було надруковано посібник М. Камін-
ського «Судово-товарознавча експертиза. Матері-
али по експертизі товарів» [2], у 1976 р. – посібник 
К. Букалова «Процесуальні і криміналістичні 
питання призначення судової товарознавчої екс-
пертизи» [3], у 1980 р. – узагальнену інформацію 
про практику проведення судової товарознавчих 
експертиз О. Бахтіної та Х. Мелконян «Практи-
ка проведення судово-товарознавчих експертиз 
в експертних закладах системи Міністерства юс-
тиції СРСР за 1977–1978 рр. Оглядова інформа-
ція» [4], у 1990 р. – посібник Є. Коваленка «Вико-
ристання експертних знань у діяльності органів 
внутрішніх справ по попередженню розкрадань 
соціалістичної власності» [5].

За часів незалежної України з’явилися і інші 
праці, присвячені використанню спеціальних 
знань з товарознавства у сфері судової експерти-
зи. У 2003 р. було опубліковано «Словник основ-
них термінів судово-товарознавчої експертизи» під 
редакцією С. Толмачевої, І. Карпова та А. Поки-
дишевої [6], у 2008 р. – посібник В. Архіпова «Су-
дово-товарознавча експертиза товарів народного 
споживання та послуг. Теорія та практика» [7].

У 2012 р. І. Петрова захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за темою «Теоретико-правові та організа-
ційно-методологічні засади регулювання судово-
товарознавчих експертиз споживчих товарів» [8].

Авторка запропонувала дві форми викорис-
тання спеціальних знань на досудовому слідстві: 
проведення експертного дослідження експертом 
та проведення дослідження експертом спільно 
зі слідчим. Це перше монографічне дослідження 
в Україні, присвячене використанню спеціальних 
знань з товарознавства у сфері судової експертизи.

О. Шевченко надає таке визначення поняттю 
«судова товарознавча експертиза» – це процесу-
альна дія, сутність якої полягає у проведенні су-
довим експертом-товарознавцем, за завданнями 
сторін кримінального провадження і суду, на-
уково-обґрунтованого дослідження товарів, робіт 
і послуг, з метою встановлення їх товарних влас-
тивостей та іншої споживацької інформації в ході 
вирішення завдань кримінального провадження 
із застосуванням систем і методів, яке оформля-
ється у вигляді висновку експерта [9].

Основою формування наукових, теоретич-
них та методичних аспектів теорії судової това-
рознавчої експертизи є актуальні знання з то-
варознавства. Товарознавство, як галузь знань 
та наукова дисципліна, розвивається на основі 
фундаментальних і прикладних наук [9].

На нормативно-правовому рівні проведення 
судової товарознавчої експертизи в Україні регу-
люється Конституцією України, Законом Украї-
ни «Про судову експертизу» (1994 р., зі змінами 
від 23.11.2018 р.), Законом України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні» (2001 р., зі змінами від 

26.11.2015 р.), Законом України «Про ціни і ціно-
утворення» (2012 р., зі змінами від 19.10.2017 р.), 
Кримінальним процесуальним кодексом України 
(2012 р., зі змінами від 13.06.2019 р.), Цивільним 
процесуальним кодексом України (2004 р., зі змі-
нами від 02.10.2018 р.), Господарським процесу-
альним кодексом України (1991 р., зі змінами від 
03.07.2018 р.), Національним стандартом № 1 «За-
гальні засади оцінки майна і майнових прав», 
затверджений постановою Кабінету міністрів 
України від 10.09.2003 № 1440, Наказом Мініс-
терства юстиції України «Про затвердження Ін-
струкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки 
та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень» (1998 р., зі змінами від 22.02.2019 р.), 
постановою Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову експертизу в кримінальних і цивіль-
них справах» (1997 р.) тощо.

Правовою підставою призначення судової то-
варознавчої експертизи є ст. 242 Кримінального 
процесуального кодексу України [10].

Закон України «Про судову експертизу» ви-
значає, що судова товарознавча експертиза по-
винна призначатися у всіх випадках, коли вста-
новлення певних обставин у справі за допомогою 
інших засобів доказування не можна визнати по-
вним, і, отже, доведення обставин справи можуть 
бути з’ясовані лише шляхом проведення судової 
товарознавчої експертизи та засновані на прин-
ципах криміналістичної тактики [11].

Цивільний процесуальний кодекс України 
та Господарський процесуальний кодекс України 
передбачають дві можливості призначення судо-
вої товарознавчої експертизи: на стадії підготовки 
справи до судового розгляду та на стадії судового 
розгляду справи у суді першої інстанції [12; 13].

У цивільному судочинстві активна роль у фор-
муванні дослідження належить сторонам – кожна 
сторона має довести ті обставини, на які вона по-
силається як на підставу своїх вимог і заперечень 
(ст. 131 ЦПК та ст. 33 ГПК України). У випадку, 
коли сторона висловлює клопотання про призна-
чення судової товарознавчої експертизи і суд за-
довольняє його, логічно було б зобов’язати цю сто-
рону представити об’єкти (предмети, документи), 
необхідні для проведення експертного досліджен-
ня. Але й у разі призначення судової товарознав-
чої експертизи за ініціативою суду останній має 
право витребувати представлення таких об’єктів 
від сторони (ст. 137 ЦПК та ст. 38 ГПК України). 
Необхідні для експертного дослідження матеріа-
ли можуть бути виявлені судом при огляді пись-
мових чи речових доказів, при проведенні інших 
процесуальних дій [12; 13].

Основними завданнями товарознавчої експер-
тизи є: визначення вартості товарної продукції; 
визначення належності товарів до класифіка-
ційних категорій, які прийняті у виробничо-тор-
говельній сфері; визначення характеристик 
об’єктів дослідження відповідно до вимог Укра-
їнського класифікатора товарів зовнішньої еко-
номічної діяльності; визначення змін показників 
якості товарної продукції; установлення способу 
виробництва товарної продукції: промисловий чи 
саморобний, підприємства-виробника, країни-
виробника; визначення відповідності упакуван-
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ня і транспортування, умов і термінів зберігання 
товарної продукції до вимог чинних правил [14].

Орган, що призначає експертизу або особу, 
що заявляє клопотання про її призначення, по-
винен чітко і ясно представляти мету, яку вони 
переслідують і засоби, зокрема можливості екс-
пертизи на сучасному етапі розвитку, досягнен-
ня цієї мети [15].

Відповідно до Постанови Пленуму Верховно-
го Суду України «Про судову експертизу в кри-
мінальних і цивільних справах» суд може за-
лучити до справи комісію експертів. Комісійна 
експертиза призначається у випадках, коли є по-
треба провести дослідження за участю декількох 
експертів – фахівців у одній галузі знань. Комп-
лексна експертиза призначається у випадках, 
коли необхідно провести дослідження за участю 
декількох експертів, які є фахівцями у різних га-
лузях знань [16].

У постанові (ухвалі) про призначення експер-
тизи слід зазначити суть позовних вимог, обста-
вини кримінального провадження або цивільної 
справи, у якій призначено експертизу. Разом 
з постановою (ухвалою) про призначення експер-
тизи експерту надається об’єкт дослідження.

Проведення судової товарознавчої експертизи 
складається з трьох основних етапів [17]:

– на першому етапі вирішується група за-
вдань, пов’язаних із встановленням товарної на-
лежності досліджуваних об’єктів;

– на другому етапі вирішується група за-
вдань, пов’язаних з визначенням рівня якості 
та фактичного стану об’єкта;

– на третьому етапі проводиться аналіз рин-
ку досліджуваного товару в конкретному регіоні, 
в конкретний період часу з метою визначення 
ринкової вартості товару.

Головним завдання експерта є визначення 
рівня якості досліджуваного об’єкта. Вимоги до 
якості товару містяться в нормативно-технічній 
документації.

Т. Артюх проаналізував актуальні проблемні 
питання, що розв’язуються під час судової това-
рознавчої експертизи. Автор пропонує спрямува-
ти їх на встановлення наступних фактів [15]: 

– товарної приналежності досліджуваних 
об’єктів; 

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

– наявності дефектів і їх характеру; 
– ступеня зниження якості; 
– придатності об’єктів для подальшого вико-

ристання; 
– дотримання/недотримання умов експлуа-

тації та причинно-наслідкового зв’язку впливу 
конкретних факторів на зміну якості продукції; 

– відповідності/невідповідності фактичних 
характеристик досліджуваних об’єктів аналогіч-
ним даним маркування або зафіксованим в нор-
мативних, супровідних товарно-транспортних 
та інших документах; 

– відповідності/невідповідності порядку при-
ймання об’єктів правилам, передбаченим чин-
ним законодавством України; 

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

З метою визначення наявності або відсутнос-
ті дефектів, які можуть вплинути на вартість 

об’єкта, в сучасній процесуальній практиці вико-
ристовують наступні методи:

– метод документальної перевірки (здійсню-
ється на основі встановлення достатності і при-
датності інформації, яка міститься в документах, 
для проведення дослідження) [9];

– органолептичний метод (здійснюється на 
основі аналізу сприйняття органів відчуттів, 
яким визначаються такі показники якості това-
ру: зовнішній вигляд (колір, форма, консистен-
ція та ін.), запах, смак, звук, сприйняття на до-
тик, наявність дефектів);

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

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

– руйнівні випробування (здійснюється на 
основі використанням руйнівних методів кон-
тролю, під час яких може бути порушена придат-
ність об’єкта до подальшого використання);

– неруйнівні випробування (здійснюється на 
основі застосуванням неруйнівних методів кон-
тролю, які не порушують придатність об’єкта до 
використання;

– лабораторні випробування (здійснюється на 
основі визначення фізико-хімічних, фізико-ме-
ханічних, медико-біологічних та інших показни-
ків, які визначаються за допомогою лаборатор-
них випробувань) [18]; 

– вартісний (здійснюється на основі визначен-
ня рівня якості продукції у вартісних одиницях 
на відповідний період часу) [9].

На нашу думку, за допомогою вказаних ме-
тодів експерт може більш ефективно дослідити 
об’єкт, виявити його дефекти. При можливості 
рекомендуємо спочатку використовувати не-
руйнівні методи, лише при неможливості вста-
новлення дефектів іншим шляхом, використати 
руйнівні випробування. Для використання руй-
нівних методів експерту потрібен письмовий до-
звіл замовника.

При попередньому огляді виробів, наданих на 
експертизу, важливо ретельно проаналізувати 
супровідні документи та встановити, яка ще до-
даткова інформація потрібна експерту.

За допомогою вказаних методів експерти ви-
являють наявність або відсутність дефектів то-
вару. Дефект, за визначенням С. Калачова, це 
кожна окрема невідповідність товару встановле-
ним вимогам, тобто локальне або поширене по-
рушення структури, зовнішнього вигляду виро-
бів; природний брак товарів, в тому числі і брак, 
що з’явився при використанні сировини, при тех-
нологічній обробці, під час упаковки, транспор-
тування або зберігання об’єкту дослідження [19].

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

В залежності від наявності дефектів товари 
поділяються на стандартні і нестандартні, при-
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атації. Придатні для споживання товари пови-
нні відповідати встановленим вимогам [19].

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

– в залежності від методів виявлення: явні 
(зазвичай, вони визначаються візуальним ме-
тодом – шляхом огляду виробу і встановлення 
місць розташування, кількості та розміру дефек-
тів); приховані (зазвичай, вони визначаються ме-
тодом руйнівного, контролю, що використовуєть-
ся для внутрішньої структури виробів);

– за ступенем впливу на стан товару: критичні 
(подальше використання товару є неможливим); 
значні (суттєво впливають на використання то-
вару за призначенням і (або) на його довговіч-
ність); малозначні (істотно не впливають на ви-
користання товару за призначенням і (або) на 
його довговічність);

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

– в залежності від місця розташування: ло-
кальні; розташовані по всій поверхні товару; де-
фекти в обмежених зонах;

– в залежності від причин виникнення: вироб-
ничі (виникають в результаті порушення техно-
логічного процесу під час виготовлення товару); 
дефекти, що виникають під час пакування, тран-
спортування, зберігання товару. 

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

В процесуальній практиці існують випадки, 
коли при проведенні експертизи з яких-небудь при-
чин не представляється можливим представити 
в розпорядження експерта безпосередньо вироби, 
зразки (проби), упаковку тощо, а також не можуть 
бути досліджені процеси, які безпосередньо від-
бувалися з виробами. У такому випадку єдиним 
джерелом інформації для експерта є документи, 
що відображають: товарні характеристики виробу; 
фактичний стан виробу; обставини, які відбувалися 
з виробом; стан упаковки; умови транспортування, 
зберігання, приймання і експлуатації виробу. [15].

На нашу думку, в даній ситуації, встановлен-
ня дійсного стану об’єкту під час експертного до-
слідження, значно ускладнюється.

Висновки. Ефективна протидія злочинності 
сьогодні неможлива без використання спеціаль-
них знань. Тому доцільним є залучення експертів 
з метою всебічного, повного і неупередженого до-
слідження обставин кримінального провадження 
(цивільної справи). Сутність судової товарознав-
чої експертизи полягає в тому, щоб за допомогою 
товарознавчих досліджень вивчити споживчі 
властивості виробів, визначити фактичний стан 
їх якості та на основі цього обґрунтувати вартість 
наданих на дослідження об’єктів. Для встанов-
лення вартості товару під час проведення судової 
товарознавчої експертизи використовуються на-
ступні методи: метод документальної перевірки; 
органолептичний метод; вимірювальний метод; 
метод вибіркової перевірки; руйнівні випробу-
вання; неруйнівні випробування; вартісний. Слід 
зазначити, що формування вартості товару зале-
жить від наявності дефектів та їх впливу на екс-
плуатаційні властивості товару. Таким чином, 
з’ясування питання дефектів під час проведення 
судової товарознавчої експертизи є актуальним 
та потребує подальшої розробки.
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