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Товарознавча експертиза призначається з метою дослідження споживчих 

властивостей товарів за органолептичними показниками та показниками 

їх кількісних характеристик, що здійснюється експертом шляхом проведення 

дослідження та (або) на підставі інформації, яка міститься на маркуванні товарів 

або (та) в їх супровідних документах. 

 

До числа об’єктів товарознавчої експертизи належать: обладнання 

(станки, машини та механізми), сировина (зернові культури, продукти 

нафтопереробної галузі, продукти металообробної галузі) та товари народного 

споживання (засоби зв’язку, побутова техніка, одяг, взуття та галантерея, вироби 

з дорогоцінних та напідорогоцінних металів та інші непродовольчі товари). 

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. 

Зазначений перелік експертних завдань не є вичерпним і може 

доповнюватись залежно від запиту ініціатора проведення експертного 

дослідження в межах компетенції товарознавчої експертизи. 

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань: 

- Яка вартість об’єктів дослідження (із зазначенням дати, на яку 

необхідно провести оцінку)? 

- Яке найменування та призначення товарів? 

- Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, 

наданим зразкам за органолептичними показниками? 

- Які дефекти має конкретний товар? Якщо так, то який саме?  

- Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-

технічної документації або зразкам? 

- Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності 

маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)? 

- Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок 

пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)? 

 



 

 

Наведений перелік питань є орієнтовним і не є вичерпним, він може 

змінюватись та доповнюватись залежно від обставин та конкретного завдання, 

поставленого ініціатором проведення експертного дослідження. 

 

Особливості призначення судової товарознавчої експертизи 

У документі про призначення експертизи (залучення експерта) слід 

зазначити суть позовних вимог або обставини кримінального провадження, 

за яким призначено експертизу. 

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) 

експерту надається обʼєкт дослідження. Громіздкі предмети досліджуються 

за місцезнаходженням. Якщо доступ до обʼєктів обмежений, то орган (особа), 

який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобовʼязаний(а) 

забезпечити експерту можливість їх огляду. Огляд за потреби проводиться 

у присутності сторін у справі (інших зацікавлених осіб). 

Об’єкти дослідження направляються експерту в упаковці, що забезпечує 

їх збереження. 

Якщо перед експертом поставлено питання про вартість товару (майна), 

орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), 

як правило, зазначає, станом на який час належить вирішувати поставлене 

питання. 

На експертизу може бути поставлене питання про вартість відсутнього 

товару (майна). У таких випадках у документі про призначення експертизи 

(залучення експерта) зазначається про відсутність обʼєкта та вказуються 

матеріали справи, на підставі яких повинна проводитись експертиза (рахунки, 

товарно-транспортні накладні, описи в позовних заявах, протоколах допиту 

потерпілих тощо). 
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