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Анотація. Робота присвячена розробці основних принципів регламенту 

оцінки дорогоцінного каміння в сировині. 
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Abstract. The article is concerned with the development of the basic principles 

of assessment regulations of gemstone rough. 
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Мета роботи – розробка наукових засад експертної оцінки дорогоцінного 

каміння в сировині, уніфікація операцій при сортуванні сировини 

дорогоцінного каміння та визначенні її вартості. 

Відповідно до чинного законодавства Державний гемологічний центр 

України проводить незалежну експертизу та контроль за якістю сировини 

дорогоцінного каміння. Контроль за якістю сировини включає проведення 

гемологічної та економічної оцінки дорогоцінного каміння в сировині як 

основи огранувального виробництва ювелірної промисловості. Особливої 

актуальності набуває цей напрям досліджень в зв’язку з поновленням робіт з 



геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою на Володарськ-

Волинському родовищі камерних пегматитів, яке є найбільшим родовищем 

каменесамоцвітної сировини в Україні. Сировина Володарськ-Волинського 

родовища представлена такими дорогоцінними каменями як аквамарин, 

берил зелений, геліодор, морганіт, гошеніт, топаз безбарвний, топаз 

блакитний, топаз винний, гірський кришталь, моріон, димчастий кварц, 

цитрин, фенакіт, опал, халцедон та інші. 

Аналіз експортно-імпортних операції за останні 10 років свідчить, що 

торгівля дорогоцінним камінням в сировині як в Україні, так і в усьому світі 

постійно пожвавлюється, збільшується обсяг поставок та розширюється 

діапазон вартісних і якісних показників [1,2]. 

В розрізі вище зазначеного постає питання гемологічної оцінки сировини 

як з Володарськ-Волинського родовища, так і з світових родовищ. 

Необхідно відмітити, що загальноприйнятої методики сортування 

сировини дорогоцінного каміння не існує. В Україні  базовими документами у 

сфері сортування каменесамоцвітної сировини є і технічні вимоги ВАТ 

«Кварцсамоцвіти», введені в дію у 1994 році, що базуються технічних 

регламентах колишнього СРСР. Науково обґрунтовані методики щодо 

експертної оцінки сировини дорогоцінних каменів, у тому числі тих, що 

ввозяться з-за кордону, відсутні. Це обумовлює актуальність розробки 

регламенту експертної оцінки дорогоцінного каміння в сировині. 

Регламент визначає перелік, послідовність і зміст операцій з проведення 

експертної оцінки дорогоцінного каміння в сировині, а також містить 

обґрунтування розрахунку оцінної вартості відповідно до якісних 

характеристик сировини коштовних каменів, на певний момент оцінки у 

випадках, встановлених законодавством: 

- для митних цілей; 

- для експертної оцінки дорогоцінного каміння зарахованого до 

Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України; 

- в інших випадках, визначених законодавством. 



Регламентом передбачено послідовне виконання наступних операцій: 

• діагностика;  

• гемологічна оцінка - визначення індивідуальних характеристик каменів 

відповідно до класифікаційних ознак; 

• економічна оцінка - визначення оцінної вартості на дату оцінки. 

Діагностика полягає у визначення експертом мінералогічної назви та 

індивідуальних характеристик зразків, наданих замовником. Виконується на 

основі результатів інструментального визначення фізичних властивостей та 

особливостей внутрішньої будови сировини дорогоцінного каміння 

неруйнівними методами за допомогою стандартного гемологічного обладнання. 

Гемологічна оцінка сировини полягає у визначенні її якісних 

характеристик: 

  - масової групи; 

  - форми;  

  - дефектністності; 

  - якості кольору [3.4]. 

Економічна оцінка - визначення оцінної вартості на дату оцінки. 

Визначення вартості об'єктів гемологічної експертизи має прогнозний 

характер та здійснюється відповідно до завдання замовника експертизи щодо 

встановлення вартості на певний момент оцінки. 

Для визначення вартості сировини застосовується порівняльний 

методичний підхід, що ґрунтується на врахуванні принципів заміщення, попиту 

і пропонування. Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та 

пропонування подібного (аналогічного) товару з відповідним коригуванням 

відмінностей між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки. 

Основними елементами порівняння дорогоцінного каміння у сировині є 

якісні характеристики. 

Регламент дорогоцінного каміння в сировині розроблено із врахуванням 

практичного досвіду експертів ДГЦУ, на основі узагальнення сучасних 



раціональних регламентів оцінки та викладено в зручній формі, доступній для 

швидкого практичного опанування.  
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