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Питання об’єктивності й повноти дослідження при проведенні судо-
вої гемологічної експертизи актуалізувалися з набуттям чинності 
29.12.2019 р., згідно із законом [1], змін та доповнень до Кримінального 
кодексу України. Зокрема останній було доповнено ст. 240-1 «Незаконне 
видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, 
переробка бурштину». В аспекті судово-експертної діяльності (далі – 
СЕД) особливу увагу привертає одна з кваліфікуючих ознак злочину, 
передбаченого ч. 2 цієї статті, а саме - незаконне видобування буршти-
ну, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, 
перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не 
підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах. 
При цьому, під значним розміром у ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу 
України, слід розуміти вартість бурштину, що у сто і більше разів пере-
вищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Відтак, основним завданням гемологічної експертизи бурштину, в 
даному випадку, буде встановлення вартості бурштину, який є предме-
том вказаного злочину. Це цілком кореспондує з орієнтовним переліком 
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питань, що можуть бути поставлені при проведенні гемологічної експер-
тизи, які наведено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підго-
товки і призначення судових експертиз та експертних досліджень [2]. 
Згідно із п. 11.3 останніх, це питання сформульовано наступним чином: 
«Яка вартість каміння, наданого для дослідження?» 

Проте, дані аналізу матеріалів кримінальних проваджень по фактам 
незаконного видобування бурштину-сирцю, проведеного М. Г. Мак-
сіменцевим [3, с. 213], засвідчують, що у 99 % випадків гемологічні 
експертизи не призначаються. Крім того, автор звертає увагу на те, що 
до числа організаційно-управлінських факторів поширення злочинності 
у сфері надрокористування, зокрема, незаконного видобування буршти-
ну, слід віднести неврегульованість питань проведення гемологічної 
експертизи щодо встановлення виду, природи та походження каміння 
[3, с. 212]. 

Також актуальною залишається й проблема здійснення контрольно-
наглядової діяльності в сфері видобування та обігу бурштину. Упродовж 
2020 р. Державна екологічна інспекція України провела лише чотири 
перевірки щодо незаконного видобування бурштину: по дві у Житомир-
ській та Рівненській областях, а перевірки фактів незаконного видобу-
вання бурштину на території Волинської області у 2020 р. взагалі не 
проводились [4]. Більш продуктивною в цьому напрямі є Державна слу-
жба геології та надр України. Зовнішні та внутрішні структурні особливо-
сті та нормативні підстави здійснення контрольно-наглядових функцій 
останньою були розглянуті авторами окремо [5]. В цьому аспекті важ-
ливе значення мають рекомендації Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу, в яких зазначено, що існування інспекційних сис-
тем і ефективного проведення інспекцій є засобом стримування екологі-
чних порушень, тому що це дозволяє владі ідентифікувати порушення і 
провести в життя екологічні закони через санкції або інші засоби [6]. 

Тож, відносно гемологічної експертизи в цілому та експертної оцінки 
індивідуальних зразків бурштину зокрема можемо констатувати очевид-
ну недостатність її науково-методичного забезпечення. У переліку реко-
мендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використову-
ється під час проведення судових експертиз, можна віднайти лише одне 
джерело майже 20-ти річної давнини [7], яке до того ж наведено у пе-
реліку, призначеного для проведення мистецтвознавчої експертизи [8]. 

Дійсно, гемологічна експертиза, як вид судової експертизи, набув 
подібного статусу відносно недавно. Наприклад, в системі Експертної 
служби МВС України, відповідно до наказу МВС від 22.11.2016 р. 
№ 1229 Перелік основних видів судової експертизи та експертних спеці-
альностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта пра-
цівникам Експертної служби МВС України було доповнено новим видом, 
а саме: «VIII. Гемологічна експертиза. 41. Гемологічна. 
17.1 Дослідження дорогоцінного (далі – ДК), напівдорогоцінного (далі – 
НДК) та декоративного каміння». І хоча зазначений наказ втратив чин-
ність на підставі наказу МВС № 102 від 08.02.2017 р., у нині чинному 
Положенні цей вид судової експертизи («37. Гемологічна») зберігся [9]. 
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В системі науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 
юстиції України такий вид судової експертизи з’явився дещо пізніше на 
підставі наказу цього міністерства від 10 січня 2019 р. № 82/5 і у чинно-
му Положенні має наступну редакцію [10]: «35. Гемологічна експертиза. 
17.1.1 Дослідження ДК. 17.1.2 Дослідження діамантів. 17.1.3 Досліджен-
ня ДК органогенного походження. 17.1.4 Дослідження НДК. 17.1.5 Дос-
лідження декоративного каміння». 

Розроблена авторами Методика, як науково-методичний твір [11], 
призначена для використання фахівцями Експертної служби МВС та 
іншими суб’єктами СЕД при проведенні судових експертиз і експертних 
досліджень у межах експертних спеціальностей 17.1 Дослідження ДК, 
НДК та декоративного каміння (гемологічна експертиза) та 12.1 Визна-
чення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів 
(товарознавча експертиза). 

Проведення судової експертизи посідає чільне місце в системі пра-
вових засобів захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема при 
розгляді скарг споживачів щодо розпорядження та користування лом-
бардом бурштином або ювелірними виробами з бурштином як предме-
том застави відповідно до ст. 30 Проєкту Закону України «Про фінансові 
послуги та фінансові компанії» [12]. Адже у таких судових справах, як 
правило, необхідно доводити такі обставини [13]: факт придбання пос-
луги чи товару; надання інформації про товар (послугу) та її змісту; ві-
домості про властивості товару і його відповідність потребам споживача 
та встановленим нормативним вимогам; використання товару; заподі-
яння шкоди життю, здоров'ю та/або майну споживача. Доведення факту 
наявності або відсутності недоліків у товарі, що вироблений з ДК або 
місить вставку (вставки) з ДК, можливо за допомогою експертизи. Заці-
кавленим у проведенні такої експертизи повинен бути продавець, оскі-
льки саме на ньому лежить тягар доведення в таких справах. Згідно із 
статтями 8, 17 Закону України «Про захист прав споживачів», який роз-
повсюджується на сферу фінансових послуг, він за свій рахунок повинен 
організувати проведення експертизи продукції у разі реалізації предмету 
застави відповідно до законодавства. 
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Центральним елементом системи соціального захисту населення в 
будь-якій розвиненій країні є пенсійне забезпечення. Підвищений інте-
рес до проблем пенсійної системи, а також соціальна значимість пенсій-
ного забезпечення визначається тим, що в Україні пенсіонери складають 




