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ВСТУП 

Незважаючи на те що зараз Україна перебуває у стані соціа-
льно-економічної кризи, відбувається побудова нових економіч-
них відносин. В умовах формування цивілізованого ринку еко-
номічна діяльність здійснюється дещо по-новому. 

Підтримка вітчизняного товаровиробника – категоричний 
імператив сьогодення. Це одна з умов подолання економічної і 
соціальної кризи, фактор економічного зростання. У з’язку з цим 
великого значення набуває розвиток (пов’язаний з потенційними 
можливостями іноземних інвестицій) малого і середнього бізнесу, 
який супроводжується переобладнанням старих і побудовою но-
вих підприємств з використанням нового устаткування та нових 
технологій, що сприяє формуванню оновленого товарного асор-
тименту, який, у свою чергу, потребує використання нових видів 
сировини та компонентів тощо. 

Нерозробленість, а іноді й відсутність багатьох законодавчих 
актів, спрямованих на підтримку і захист вітчизняного виробни-
ка, є однією з головних причин, що заважають стабілізації еконо-
міки України. Так, дефіцит державного бюджету, що спостеріга-
ється впродовж багатьох років, значною мірою є наслідком спаду 
виробництва. Це завдало істотної шкоди економіці країни взагалі, 
дрібному і середньому бізнесу зокрема, перешкоджаючи його 
розвитку і тим самим справляючи дестабілізуючий вплив на 
якість української продукції та підсилюючи на вкрай негативні, в 
тому числі й криміногенні, процеси. 

Дані обставини багато в чому обумовили актуальність і необ-
хідність проведення цього дослідження, адже розроблення відпо-
відних методик визначення вартості майна в судово-експертних 
установах може сприяти подоланню негативних явищ в економі-
ці країни, захисту вітчизняного товаровиробника, боротьбі з еко-
номічною злочинністю, підвищенню кваліфікації і компетенції 
експертів-товарознавців. 

Проведення судово-товарознавчих експертиз конфіскованого 

та іншого майна, що переходить у власність держави, ускладню-

ється відсутністю єдиного методичного підходу до вирішення 
проблеми його оцінки. 

Існуючі на сьогодні методи експертизи конфіскованого та 
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іншого майна, що переходить у власність держави, не мають пов-

ного спектру потрібних даних для проведення цього роду судо-

во-товарознавчих експертиз та інших досліджень з оцінки майна. 

У зв’язку з вищевикладеним є актуальним питання з розроблення 

матеріалів щодо експертизи конфіскованого та іншого майна, що 

переходить у власність держави. Підставою для розроблення да-
ної монографії є усунення проблем, які виникають при прове-

денні судово-товарознавчих експертиз та товарознавчих дослі-

джень щодо конфіскованого та іншого майна, що переходить у 

власність держави. 

Дослідження проведені з метою забезпечення систематизації 

та методичної одноманітності експертної практики, скорочення 

трудомісткості та часових затрат при проведенні експертиз, під-
вищення результативності досліджень, повноти вирішення екс-

пертних завдань, розширення можливостей щодо експертизи 

конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність дер-

жави. У монографії подані основні терміни, які використовують-

ся при експертизі конфіскованого та іншого майна, що перехо-

дить у власність держави, загальні підходи до проведення дослі-

джень та оцінки цих товарів, наведені особливості досліджень та 
оцінки продовольчих, непродовольчих товарів та оргтехніки, а 

також методологічні підходи оцінки цих товарних груп у різному 

товарному стані – якісні, нестандартні, низької якості, термін при-

датності яких минає або закінчився, непродовольчих товарів, що 

були у вжитку, або морально застарілих, знятих з виробництва. 

У монографії наведено алгоритм проведення типового дослі-

дження зі встановлення вартості конфіскованого та іншого май-
на, що переходить у власність держави. 

Запропонована монографія надає спеціалістам-товарознав-
цям більше можливостей щодо якісного виконання експертних 
досліджень та дозволяє об’єктивно вирішувати завдання, які по-
ставлені перед органами розслідування і судами. 

Розділи монографії складені з методичних порад, які вико-
ристовуються в роботі експертів, з метою встановлення єдиного 
підходу до оцінки майна (товарів народного споживання та про-
мислового устаткування), оскільки це питання найчастіше стає 
об’єктом судово-товарознавчих досліджень. 

Особливо слід підкреслити, що в експертній практиці в умовах 
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ринкових економічних відносин для оцінки об’єктів дослідження 
спеціалісти-товарознавці використовують початкові роздрібні і 
оптові ціни, які є ринковими, діючими. Взагалі експертам дово-
диться застосовувати ціни можливої реалізації в Україні, які на-
водяться в прайс-листах бізнес-інформ, приватних фірмових 
прайс-листах, каталогах, калькуляціях підприємств-виробників, 
згідно з інформацією про ціни торгівельних центрів та ринків, 
ціни всесвітньої мережі Internet. 
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