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КЛАСИФІКАЦІЯ ГОДИННИКІВ ЯК ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
В СУДОВІЙ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 

На сьогоднішній день в судово-експертній практиці все часті-
ше виникають питання щодо визначення ринкової вартості ви-
краденого майна, для визначення матеріальних збитків потерпі-
лому. У тому числі викраденим майном стають годинники. Класифі-
кація та сучасний асортимент годинників є досить актуальним пи-
танням у товарознавстві при визначенні загальних характеристик 
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та властивостей даної групи товарів. Сучасні годинники відно-
сяться до товарів складного асортименту, які є досить різноманіт-
ними за своїми матеріалами та способами виробництва і включа-
ють велику кількість видів та різновидів. 

Стан ринку годинників за останні роки в Україні спостерігає 
тенденції осучаснення, збільшення асортименту та модернізації. 
Тому необхідний комплексний розгляд визначення асортименту 
годинників представлених у товарознавстві на сьогодні. 

Класифікація годинників досить різноманітна, тому що є до-
сить багато нормативної документації за якою класифікують різні 
види годинників за різними ознаками, такі класифікації годинни-
ків можна розглянути у таких нормативних документах, як ДСТУ 
на різні годинники, також існує класифікація годинників за ДКПП 
ДК – 016 – 97 [6], а також класифікація годинників відображена в 
різноманітних підручниках стосовно цієї теми [5]. 

За принципом дії годинники підрозділяються на механічні, 
електронно-механічні, електронні [5]. 

Годинники класифікують: за призначенням згідно стилю 
життя споживача, за функціональним призначенням, за умовами 
використання, за джерелом енергії, за типом коливальної системи, 
за ступенем захисту корпусу від зовнішнього впливу, за калібром, 
за наявністю та типом звукового сигналу, за видом дисплею тощо [3]. 

Маркування годинників складається з одного найменування, 
товарного знаку підприємства – виробника, заводського номера і 
шифру механізму або електронного блока. Єдине найменування 
наносять на лицьову сторону або циферблат, товарний знак підп-
риємства – на механізм або електронний блок [5]. 

Транспортування годинників може проводитися різними ви-
дами транспорту. При цьому важливо забезпечити зберігання 
ящиків з годинниками від механічних пошкоджень і атмосферних 
осадків [5]. 

Зберігання годинників допускається в чистих провітрюваних 
приміщеннях при температурі від 10 до 35 градусів за Цельсієм, і 
відносній вологості повітря до 80 %. На годинники не повинні па-
дати прямі сонячні промені. Не можна зберігати годинники в одно-
му приміщенні з речовинами, які викликають корозію [1, с. 172; 5]. 

Асортимент годинників дуже різноманітний і постійно попов-
нюється новими різновидами, що викликано сучасними потребами 
споживачів, які постійно зростають, а також технічним прогресом 
та появою новітніх технологій, тому розглянувши формування спо-
живчих властивостей сучасних годинників та проаналізувавши пи-
тання класифікації та асортименту годинників запропоновано 
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включити до існуючої класифікації годинників асортимент сучас-
них годинників які представлені сьогодні на ринку.  

При проведенні товарознавчої експертизи, експерт повинен 
зрозуміти до якого класу, групи, виду належить об’єкт дослідження. 

Класифікація дозволяє ретельніше досліджувати споживчі 
властивості однорідних груп товарів, розробляти групові методи 
дослідження та оцінки рівня якості товарів. 
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ДО ПИТАННЯ ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ 
РОЗСЛІДУВАННЯ СТВОРЕННЯ, УТРИМАННЯ МІСЦЬ 

РОЗПУСТИ ТА ЗВІДНИЦТВА 

Стосовно проблемних завдань розслідування створення або 
утримання місць розпусти і звідництва слід зазначити, що вони 
характеризуються необхідністю подолання небажання свідків або 
потерпілих повідомляти про вчинений злочин, створення умов 
для дачі правдивих показань, пошуком матеріальних слідів злочину. 

Досудове розслідування зазначеної категорії злочинів почина-
ється в більшості випадків у результаті проведення перевірочних 
дій: слідчих, оперативно-розшукових, адміністративних. Аналіз ма-
теріалів цих перевірок, дозволив виявити декілька типових ситуа-
цій, основою формування яких служить інформація, що міститься в 
них, про обставини, що утворюють предмет доказування. На відміну 
від більшості типових ситуацій початкового етапу розслідування, 
властивим іншим видам злочинів, досліджувані кримінальні право-
порушення характеризуються тим, що на початок кримінального 

© Єфімов М. М., 2019 


