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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ 
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Й ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ 
ФОРМУВАНЬ 

На сьогоднішній день одним з основних завдань, які вирішу-
ються судовою товарознавчою експертизою є визначення факти-
чного стану та вартості (початкової, залишкової, ринкової) това-
рів. Важливим напрямком таких досліджень є визначення залиш-
кової вартості специфічного за своїм призначенням майна, в тому 
числі майна, яке використовується військовими формуваннями, 
що визначає необхідність звернути увагу на відповідну методику, 
яка використовується при оцінці військового майна. 

До вказаних товарів можуть належати засоби зв’язку, медич-
не, авіаційне, лабораторне обладнання, різні види майна військо-
вого призначення (зброя, боєприпаси, військова техніка) та інше. 
Крім цього, дані вироби досить часто давно зняті з виробництва. У 
своїй сукупності вказані обставини становлять певні методичні 
труднощі для експертів-товарознавців та інших суб’єктів оціноч-
ної діяльності. 

Методика [1] використовується не лише Збройними силами 
України, а і іншими, утвореними відповідно до законів військових 
формувань для цілей відчуження, реалізації, утилізації, списання 
та оренди рухомого військового майна. Вона відображає витрат-
ний підхід до оцінки майна за методом прямого відтворення і міс-
тить відповідні розрахунки. 

В цілому, порядок визначення залишкової вартості майна за 
вказаною Методикою складається з двох окремих етапів: завдання 
першого з них – це встановлення первинної вартості товару на 
визначений день, другого – встановлення сукупного коефіцієнту 
зносу. На вимогу вказаної Методики органами забезпечення 
Збройних сил України у 2000–2001 роках складались прейскуран-
ти (каталоги) з первинними цінами на майже всі матеріальні цін-
ності, які використовувалися військовими формуваннями, в тому 
числі на майно, виготовлене до 1991 року.  
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Так, визначення первинної вартості товарів на певну дату 
здійснюється за допомогою такого показника, як індекс інфляції.  

Первинна вартість товарів на певну дату визначається шля-
хом помноження розрахованого індексу інфляції за період з часу 
виготовлення товару та вартості відповідного товару за прейску-
рантом цін. 

У разі, коли оцінюється недоукомплектоване майно, з його 
первісної вартості виключається первісна вартість комплектую-
чих виробів, агрегатів, систем, яких не вистачає. 

Під час розрахунку залишкової вартості майна вказана Мето-
дика передбачає використання первинної вартості майна, встано-
вленої шляхом використання ціни придбання з урахуванням інде-
ксів інфляції. 

Наведемо приклад використання зазначеної Методики для 
визначення первинної та залишкової вартості лісопильної рами 
ЛРВ-1 1975 року виготовлення, яка має працездатний стан, капі-
тальний ремонт вказаного майна не проводився.  

Згідно Методики, залишкова вартість лісопильної рами ЛРВ-1 
складала 16 888,73 грн. 

За своїми технічними характеристиками лісопильна рама 
ЛРВ-1 має масу 8,9 т, вартість лісопильної рами за ціною вторин-
них ресурсів складатиме близько 50 000,00 грн. 

Дослідженням цінових пропозицій на лісопильну раму ЛРВ-1 на 
внутрішньому ринку України встановлено, що вартість подібної за 
станом лісопильної рами коливається в межах 260 000,00 грн [2], 
тобто більше ніж у 15 разів залишкової вартості, обчисленої за Ме-
тодикою. Виходячи з отриманих результатів на даному прикладі 
можна дійти обґрунтованого висновку про те, що Методика визна-
чає залишкову вартість на рівні, значно нижчому ніж ринкові ціни. 

Разом з цим, на сьогоднішній день лісопильна рама ЛРВ-1 є 
морально та фізично застарілим зразком військового майна та 
поступово виводиться з забезпечення Збройних сил України, тому 
реалізація вказаного майна у справному стані за цінами, близьки-
ми до ринкових, а не за ціною брухту металів, є економічно обґру-
нтованою. 

Методика визначення залишкової вартості майна, яка на да-
ний момент використовується збройними формуваннями України 
для визначення вартості матеріальних цінностей, є єдиною зареє-
строваною на території України, але має, на наш погляд, ряд недо-
ліків: ринкова вартість майна перевищує вартість, отриману за 
розрахунками відповідно до вказаної Методики, вартість справного 
майна може відповідати лише вартості вторинних ресурсів у його 
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складі. Враховуючи вказані недоліки, зауважимо, що вказана ме-
тодика потребує подальшого вдосконалення. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН  
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Від соціальних мереж – до сплати комунальних платежів. Сьо-
годні інтернет проник і тісно вв’язався у наше життя і діяльність. 
Мало хто з нас зараз уявляють своє життя без інтернету. Окрім 
комп’ютерів та ноутбуків, ми підключаємо до інтернету все – мо-
більні телефони, планшети, годинники, телевізори й багато інших 
портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знати якомога 
більше про безпеку у Всесвітній мережі. Кількість кіберзлочинів і 
спроб їх вчинити з кожним роком зростає. Також актуальності на-
буває тема щодо розповсюдження наркотичних і психотропних 
речовин в мережі Інтернет. 

Виходячи із статистики в Україні близько 346 тисяч осіб вжи-
вають ін’єкційні наркотики. Що стало причиною розповсюдження 
такої кількості наркотичних препаратів ? Можливість кожного при-
дбати їх не виходячи з дому, через комп’ютер або телефон. Напри-
клад, «Темні майданчики» в інтернеті і шифроване листування роб-
лять покупку і доставку наркотиків «до дверей будинку» досить 
безпечною і простий процедурою. Найпопулярнішими субстанціями 
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