
Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення  
досудового розслідування. Харків, 2019 

 41 

складанні фінансової та податкової звітності, оцінці фінансового 
стану суб’єкта підприємницької діяльності і т. п.; 

– встановлення обґрунтованості, правильності складання і реаль-
ності виконання бізнес-планів суб’єктів підприємницької діяльності; 

– визначення ринкової вартості рухомого і нерухомого майна; 
– встановлення за первинними бухгалтерськими документа-

ми окремих фактів, обставин, які для їх виявлення та визначення 
не вимагають спеціальних знань; 

– систематизація та впорядкування бухгалтерських і фінансо-
вих документів, вилучених в ході слідчих дій; 

– з’ясування інших обставин і фактів, що не входять в компе-
тенцію експерта. 

Експерт проводить дослідження виключно на науковій та 
практичній основі в межах своєї спеціалізації (спеціальних знань). 

Спеціальні знання – це знання не загальновідомі, не загально-
доступні, які не мають масового поширення, це знання, якими во-
лодіє обмежене коло спеціалістів [ 1, с. 91]. 

Список бібліографічних посилань: 1. Шиканов В. И. Актуаль-
ные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в 
условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск : 
Иркутск. гос. ун-т, 1978. 190 с. 
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Ринок косметики та засобів гігієни – один з найпрогресивні-
ших. Незважаючи на економічну кризу він продовжує розвивати-
ся. Зараз його частка від загального прибутку всіх виробничих га-
лузей України налічує менше 1 %. Проте, цей напрям має великі 
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перспективи. Про це свідчать швидкі темпи розвитку світового 
ринку косметики та засобів гігієни.  

Одним із основних засобів по догляду за волоссям є шампунь і 
від правильності його вибору залежить не тільки краса, а й здо-
ров’я волосся і людини в цілому.  

За останні 10–15 років шампуні зазнали істотну еволюцію і в 
якісному, і у функціональному плані. Більша увага до дерматологі-
чної м’якості, естетичного оформлення і косметичних аспектів 
спричинила певні зміни в складі поверхнево-активній основі, ро-
зширило набір кондиціонерів і біологічно активних компонентів.  

Проте наразі на ринку зустрічається косметична продукція, 
яка, окрім того, що має на маркуванні недостовірну, неповну, не-
точну інформацію щодо складу та властивостей товару, не відпо-
відає вимогам нормативної документації, що діє на території Укра-
їни. Такі товари відносять до фальсифікованих.  

Проблеми встановлення справжності, ідентифікація, визна-
чення рівня якості косметичних товарів є одними із основних за-
вдань, що постають перед експертами-товарознавцями [1–4].  

Одним із засобів запобігання недопущення неякісної продукції 
на ринок України є проведення експертизи. Експертиза косметичних 
товарів може проводитися з метою: визначення відповідності якості 
товарів діючим нормативним документам; оцінки конкурентоспро-
можності товарів; виявлення причини дефекту косметичних товарів 
через порушення правил пакування, неправильне зберігання, транс-
портування; встановлення фальсифікованої продукції.  

Проведення досліджень потрібно розпочинати із аналізу то-
варної інформації. Залежно від призначення товарну інформацію 
поділяють на три види: основну; комерційну; споживчу.  

Як було встановлено, вимоги до маркування шампунів в Укра-
їні регламентують ДСТУ 4315:2004 [5] та ГОСТ 28303-89 [6].  

Аналіз реквізитів маркування шампуню Schauma 
Schwarzkopf&Henkel anti-dandruff intensive (Німеччина) показав, 
що на пакуванні нанесений повний обсяг інформації, що відпові-
дає п. 2.1 ГОСТ 28303-89 [6]. 

На сайті meganavigator.com був перевірений штриховий код, 
зазначений на пакуванні шампуню проти лупи Schauma 
Schwarzkopf&Henkel anti-dandruff intensive – 3838824208985. Дані 
чітко вказують на те, що країною-виробником шампуню проти 
лупи Schauma Schwarzkopf&Henkel anti-dandruff intensive є Слове-
нія. Проте на упакуванні даного косметичного компактного засобу 
зазначено, що виробник Schwarzkopf&Henkel Production GmbH&Co 
KG Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germania (Німеччина), що не 
збігається з кодом країни-виробника (383), вказаного на штрих-коді. 
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Вимоги до маркування шампунів в Україні регламентують ДСТУ 
4315:2004 [5] та ГОСТ 28303-89 [6], в яких зазначається, що склад ко-
сметичного виробу наводиться у порядку зменшення масової частки 
інгредієнтів у рецептурі виробу. Аналіз реквізитів маркування шам-
пуню показав, що інгредієнти з найвищим індексом безпеки за кла-
сифікацією Meganavigator мають невелику масову частку в складі, 
тобто ризик виникнення алергічних реакцій, хімічних опіків, змен-
шення або пригнічення основного запаху продукту тощо не високий. 
Згідно з The International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, серед 
перелічених інгредієнтів немає жодного, що позиціонується за фун-
кціональним призначенням як засіб проти лупи. Серед решти інг-
редієнтів відсутні ті, що мають дуже високий індекс безпеки.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що органолептич-
ні показники якості шампуню проти лупи Schauma Schwarzkopf& 
Henkel anti-dandruff intensive відповідають нормативним значен-
ням п. 5.3 ДСТУ 4315:2004 [5]. 

Проведення товарознавчих досліджень під час експертизи 
якості косметичних мийних засобів дозволяє запобігати надхо-
дженню на внутрішній ринок України продукції, що має неналеж-
ний рівень якості або фальсифікованої, тим самим запобігти нане-
сенню шкоди здоров’ю українських споживачів. 

Під час проведення досліджень встановлено, що реквізити 
маркування шампуню проти лупи Schauma Schwarzkopf&Henkel 
anti-dandruff intensive подані у повному обсязі та відповідають ви-
могам ГОСТ 28303-89 [6] та ДСТУ 4315:2004 [5]. 
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