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анотація. Проведені статистичні дослідження щодо первинного та вторинного споживчого ринку Укра-
їни відповідно до обраного зразка мобільного телефону торгівельної марки Apple. Наглядно зазначено, 
що важливість надання інформаційних даних судовим експертам від слідчих органів, стосовно об’єкта до-
слідження, є невід’ємною частиною при проведенні судових товарознавчих експертиз. Проаналізовано ці-
ноутворюючі фактори пристроїв та виявлено, що в для мобільного телефону відіграє не тільки поверхнева 
цілісність і модель телефону відносно вторинного ринку України, а і конкретні технічні характеристики. 
Розраховано коефіцієнт коригувань стосовно кожної моделі телефону і запропоновано до використання 
при проведенні судових досліджень та складань висновків експертів для відповідних експертних установ.
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SpEcific aSpEcTS of ThE MobilE phoNES faiR MaRkET valuaTioN  
whEN pERfoRMiNG foRENSic ExpERT ExaMiNaTioN of ThE pRoducT

Summary. In this paper, we undertook theoretical explorations that revealed a number of issues being fun-
damental for incomplete quality rating of mobile phones when drawing up an expert evidence of the product 
examination. To begin with, it means a lack of unified list of factors for carrying out a quality and safety rating 
of mobile phones. We analyzed laws and regulations that control forensic expert examination of the product 
performing in Ukraine. It must be emphasized that commissioning of expert studies and its performing is 
significant during making an investigation of mobile phones thefts. Also, we reviewed special aspects of fair 
market valuation of mobile phones when performing forensic expert examination of the product in practice. 
Apple, being the most popular mobile phone brand on Ukrainian market, was chosen as a sample for consider-
ation. We selected information of Mixpanel Data Analytics Company, concerning published research results. 
Mixpanel Data Analytics Company conducted a research and found out which iPhone mobile phones made 
by Apple are popular now among users. In this paper, we undertook a statistical investigation of the primary 
and secondary consumers market of Ukraine in accordance with the chosen sample of the Apple mobile phone 
brand. It has been clearly demonstrated that the importance of providing information concerning the object of 
research by investigative authorities to forensic experts is an integral part of performing the forensic expert 
examination of the product. We have analyzed the price-forming factors of devices and it was found that the 
surface integrity and mobile phone model in reference to the secondary consumer market of Ukraine is impor-
tant for price-forming as well as specific technical specifications. It has been determined the correction factor 
for each mobile phone model. We propose to use this correction factor when performing the forensic expert 
examination and drawing up an expert evidence for the relevant expert institutions.
keywords: market value, forensic expert examination of the product, mobile phone, theft offence, robbery, 
forensic analysis.

Постановка проблеми. За даними статис-
тики останнім часом в Україні збільшуєть-

ся кількість осіб, які притягаються до криміналь-
ної відповідальності за вчинені правопорушення 
розкрадання особистого майна громадян, в тому 
числі, у промисловості, торгівлі, сфері обслуго-
вування та підприємницької діяльності тощо. 
Згідно з чинним законодавством України роз-
слідування злочинних порушень правил такого 
роду належить до компетенції слідчих органів 
внутрішніх справ. Практика свідчить, що ефек-
тивність розслідування і судового розгляду кри-
мінальних справ багато в чому залежить від 
своєчасного призначення і якісного проведення 
судової товарознавчої експертизи. Висновки екс-
пертів-товарознавців дозволяють правильно роз-
слідувати, розглядати і кваліфікувати злочини. 
Спеціальні знання товарознавців дуже часто за-
стосовуються не тільки при дослідженні речових 

доказів. У ряді випадків вони використовуються 
в ході огляду місця події та інших слідчих діях 
з метою виявлення доказів, а також під час ви-
вчення причин і умов, що сприяли здійсненню 
розкрадань державного і суспільного майна, 
шахрайств і злочинів у сфері захисту прав спо-
живачів та пов’язаних із нанесенням шкоди для 
здоров’я та життя громадян. При цьому об’єктами 
злочинної діяльності є продовольчі та непро-
довольчі товари, машини та обладнання, тара 
й упакування, сировина, матеріали та інше [5].

Розвиток науки, техніки та нових технологій 
призводить до того, що для успішного розгляду 
та вирішення все більшої кількості справ у суді 
необхідно застосовувати спеціальні знання, які 
сприяють ухваленню законних та обґрунтованих 
судових рішень. Використання таких знань у кри-
мінальних провадженнях можливе через призна-
чення судової товарознавчої експертизи, покли-



«Молодий вчений» • № 3 (67) • березень, 2019 р. 214

те
х

н
іч

н
і 

н
А

У
К

И

каної своїми спеціальними методами, прийомами 
та засобами, які мають значення для справи.

Аналізуючи співвідношення кількості справ 
відповідно до зареєстрованих злочинів (краді-
жок, грабежів, розбоїв), які надходять до на-
уково-дослідних експертно-криміналістичних 
центрів МВС України, стосовно товарознавчих 
досліджень, можна визначити, що найчастіши-
ми предметом посягання злочинців стають стіль-
никові телефони.

Стільникові телефони є мобільними пристро-
ями зв’язку, що виконують низку функцій, почи-
наючи з функцій звичайного цифрового органай-
зера й закінчуючи функціями молодшої моделі 
персонального комп’ютера. На сьогодні мобільні 
телефони середньої цінової категорії виконують 
багато завдань, що виходять за межі телефонних: 
робота з електронною поштою, перегляд тексто-
вих або мультимедійних файлів тощо. Телефони 
оснащенні вбудованими фото- та відеокамерами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання щодо ефективності проведення товароз-
навчої експертизи досліджували О. Желавська, 
О. Михальський, А. Посохов. Особливостями ви-
значення експертами-товарознавцями вартості 
мобільних телефонів в умовах ринкових відносин 
займалися В. Архипов, О. Донцова, І. Петрова [4]. 

Питанням формування та дослідження якості 
мобільних телефонів присвячено обмежену кіль-
кість робіт сучасних фахівців, з-поміж яких мож-
на виокремити А. Гридин, С. Карпенко, Е. Мур-
тазин, Н. Наймушину, Е. Максимова та ін.

Проведені теоретичні дослідження дозволили 
виявити ряд проблем, які лежать в основі недо-
сконалості оцінки якості мобільних телефонів 
при проведенні судових товарознавчих дослід-
жень. Це насамперед відсутність уніфікованого 
переліку показників для оцінки якості та безпе-
ки мобільних телефонів.

Метою статті є дослідження особливостей 
визначення ринкової вартості та розробка коефі-
цієнту корегувань для мобільних телефонів при 
проведенні судових товарознавчих досліджень.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У зв’язку із значним розширенням ринку 
стільникових телефонів в Україні, суттєво зросла 
кількість правочинів з смартфонами. До фахів-
ців експертних установ все частіше звертаються 
слідчі органи, прокуратура, суди для проведення 
товарознавчих експертиз. Такі експертизи про-
водяться при визначенні збитку завданого фі-
зичній або юридичній особі, внаслідок крадіжок, 
грабежів, розбоїв, при вирішенні спорів майно-
вого характеру чи при розслідуванні правопору-
шень стосовно ухилення від сплати податків при 
неправомірному митному очищенні мобільних 
телефонів відповідно до УКТ ЗЕД. 

Проведення судової товарознавчої екс-
пертизи в Україні регулюють такі норма-
тивно-правові акти: Закон України від 
12.07.2001 № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність України», та Національним стандартом 
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав» затвердженим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.09.2003 № 1440 та інші. 
Дотримання вимог нормативно-правових актів 
є обов’язковим при проведенні товарознавчих 

експертиз та експертних досліджень судовими 
експертами науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних центрів Міністерства внутрішніх 
справ України, експертами інших державних 
установ, суб'єктами господарювання, до компе-
тенції яких входить проведення судових товароз-
навчих експертиз та експертних досліджень. Під 
час проведення товарознавчої експертизи най-
частіше визначається ринкова вартість об’єктів 
дослідження, розмір матеріальних збитків, за-
вданих внаслідок викрадення.

Призначення та проведення товарознавчої 
експертизи має важливе значення при розсліду-
ванні викрадень мобільних телефонів, оскільки 
результати саме цієї експертизи дозволяють роз-
межувати кримінально каране діяння (крадіж-
ку) та адміністративне правопорушення (дрібну 
крадіжку), предметом посягання яких був мо-
більний телефон, а також дозволяють встано-
вити шкоду, завдану кримінальним правопору-
шенням.

При проведенні товарознавчої експертизи мо-
більних телефонів експертами застосовуються 
органолептичний (візуальний), інструменталь-
ний (вимірювальний), порівняльний методи, а 
також метод маркетингового дослідження.

Отож, розглянимо особливості визначення 
ринкової вартості мобільних телефонів при про-
ведення судових товарознавчих експертиз на 
практиці.

Перед експертом поставлено питання про рин-
кову вартість мобільного телефона (дослідження 
можливе як з наданням об’єкта дослідження так 
і без нього, але була надана необхідна інформація 
в відповідних документах чи завірених відповід-
ним чином копіях документів), особа або орган, 
які призначили експертизу, мають зазначити, 
станом на який час належить вирішувати постав-
лене питання, оскільки вартість товару визнача-
ється з урахуванням не лише його стану та якості, 
а й може змінюватись на певний час [3]. Особа 
або орган, які призначили експертизу, повинні 
зазначити, на підставі яких матеріалів справи 
має виконуватись експертиза (протоколах огля-
ду предмету, протоколах допиту потерпілих, фо-
томатеріалах, технічних паспортів, керівництва 
з експлуатації, гарантійні талони, чеки, що під-
тверджують факт придбання об’єктів досліджен-
ня, тощо) і надати експертові ці матеріали чи їх 
копії завірені в відповідному порядку або навести 
ці відомості у постанові (ухвалі) про призначен-
ня експертизи. Відсутність таких відомостей уне-
можливлюють дослідження даного об'єкта в меж-
ах судової товарознавчої експертизи [1].

При проведенні судової товарознавчої екс-
пертизи, з метою визначення ринкової вартості 
в одному з основних етапів дослідження прово-
диться аналіз ринку досліджуваного мобільного 
телефону, в конкретний період часу з метою ви-
значення ринкової ціни товару.

Змістом дослідження, що здійснюється на 
цьому етапі, є пошук експертом на первинному 
чи вторинному ринку мобільного телефону, ха-
рактеристики якого відповідають характеристи-
кам досліджуваного (тобто ідентичного об'єкта) 
або подібного, характеристики якого близькі до 
характеристик досліджуваного, але можуть мати 
деякі незначні відмінності у властивостях.
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З метою дослідження особливостей характе-
ристик мобільних телефонів і їх цінових коли-
вань первинного ринку України стосовно вторин-
ного, а також цінове співвідношення однакових 
марок з різними технічними характеристиками 
було відібрано одну марку смартфону і з кожної 
марки відокремлено по три найпоширеніших мо-
делей та розсортовано по їх ціноутворюючих ха-
рактеристиках.

Для розгляду обрано найпопулярнішу марку 
на українському ринку – іPhone.

Аналітична компанія Mixpanel опублікувала 
результати дослідження, яке вона провела, щоб 
з'ясувати, якими моделями iPhone зараз найчас-
тіше користуються.

Найпопулярнішим виявився iPhone 7. Їм корис-
туються 17,34% від усіх активних власників iPhone. 

Друге місце зайняв iPhone 6s з 13,01%, а на третьому 
знаходиться iPhone 7 Plus з 12,06%. Від нього трохи 
відстав флагман минулого року iPhone X з 12%.

Успіх нинішнього флагмана Apple вражає, 
якщо врахувати, що iPhone X був представлений 
тільки у вересні минулого року. 

Для проведення аналізу обрано моделі, які 
найпопулярніші в Україні, а саме: iPhone 7, 
iPhone 6s та флагман iPhone X інформаційні 
данні яких наведені в Таблиці 1 – Таблиці 3.

Ціновий показник первинного рикну Укра-
їни мобільного телефону iPhone7, iPhone 6s та  
iPhone X з їх розподілом відповідно до технічних 
характеристик обрано з Інтернет ресурсу – інтер-
нет-супермаркету «Rozetka.ua» [7].

При розрахунку середньої вартості вторин-
ного ринку України для iPhone 7, iPhone 6s та  

Таблиця 1
технічно-цінові данні iphone 7

показник iphone 7 
32 Gb

iphone 7 
128 Gb

iphone 7 
256 Gb

Операційна система iOS
Матеріал корпусу Алюміній
Діагональ екрана 4.7 дюйма
Тип матриці IPS
Роздільна здатність основної камери 12 Мп
Процесор Apple A10
Оперативна пам’ять 2 ГБ
Вбудована пам’ять 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ
Ціна первинного ринку України 13950 грн 17289 грн 18319 грн
Ціна вторинного ринку України 9329 грн 11515 грн 13550 грн

Таблиця 2
технічно-цінові данні iphone 6S

показник iphone 6S 
16 Gb

iphone 6S 
32 Gb

iphone 6S 
64 Gb

Операційна система iOS
Матеріал корпусу Алюміній
Діагональ екрана 4.7 дюйма
Тип матриці IPS
Роздільна здатність камери 12 Мп
Процесор Apple A9
Оперативна пам’ять 2 ГБ
Вбудована пам’ять 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ
Ціна на первинному ринку України відсутній відсутній відсутній
Ціна на вторинному ринку України 5595 грн 6430 грн 7720

Таблиця 3
технічно-цінові данні iphone х

показник iphone х 
64 Gb

iphone х 
256 Gb

Операційна система iOS
Матеріал корпусу Алюміній+скло
Діагональ екрана 5.8 дюйма
Тип матриці OLED (Super Retina HD)
Роздільна здатність камери Подвійна 12 Мп + 12 Мп
Процесор Apple A10
Оперативна пам’ять 3 ГБ
Вбудована пам’ять 64 ГБ 256 ГБ
Ціна на первинному ринку України 25339 грн 29916 грн
Ціна на вторинному ринку України 20414 грн 22596 грн
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iPhone X відповідно до їх технічних характе-
ристик було відібрано 20 аналогів для кожного 
з представлених смартфонів з інформаційно-ці-
нових даних ресурсів мережі Інтернет – сайту 
дошка безкоштовних оголошень «ОLX» [8]. Вар-
тість мобільних телефонів було розраховано з се-
редніх одиниць представлених в оголошеннях.

Дослідження ринку смартфонів дозволило 
встановити, що в роздрібній торговій мережі є дві 
ціни на кожну модель смартфона відповідно до 
його технічних характеристик. Першою є ціна 
первинного ринку України, нового смартфону, 
друга – вторинного ринку України, бувших в ко-
ристуванні. Також згідно вказаних вище таблиць 
можемо помітити закономірність зростання ціни 
відповідно головної технічної характеристики 
для кожного з смартфонів, якою є його вбудова-
на пам’ять. Тому визначення об’єму пам’яті у да-
ному випадку є невід’ємним фактором надання 
судовим експертом-товарознавцем відповідно 
правильної ринкової вартості щодо поставлено-
го питання до первинного або вторинного ринку 
мобільних телефонів.

Як свідчить практика при проведенні судо-
вих товарознавчих експертиз, судовому експерту 
ставляться питання стосовно ринкової вартості 
мобільних пристроїв, які можуть бути відсутні на 
споживчому ринку, але є подібні товари, що відріз-
няються за ключовим параметром, об’ємом вбудова-
ної пам’яті. Що наведено у Таблиці 1 – Таблиці 3.

Через відсутність методики чи методичних 
рекомендацій за цим напрямом дослідження 
створюються відповідні ускладнення.

З огляду на викладену інформацію було роз-
роблено коефіцієнт корегувань на основі коефі-
цієнту «гальмування» за «формулою Чілтона» на 
прикладі телефону торгової марки iPhone при 
співвідношенні вбудованої пам’яті, та запропо-

новано як підхід при визначенні вартості мобіль-
них телефонів, до розрахунку Формула 1 [6]. Роз-
рахункові данні для кожного з запропонованих 
моделей наведені у Таблиці 4 – Таблиці 6.

Ö
Ö

Ï
Ï

K1

2

1

2

= ( )                             (1)

де Ц1, Ц2 – ціна;
П1, П2 – параметри агрегатів, що порівнюються;
k – коефіцієнт гальмування.
Таким чином, при проведеному аналізу спів-

відношень ключових параметрів та цінових да-
них було розраховано коефіцієнт коригувань для 
кожного з представлених флагманів відповідно 
до його ключового параметру та запропоновано 
для використання при проведенні досліджень 
та складанні висновку експерта внаслідок від-
сутності одного з представлених мобільних теле-
фонів на споживчому ринку України.

Кінцевим результатом судового експерта при 
проведенні судових товарознавчих досліджень 
є складання висновку експерта, за результатами 
проведеної роботи.

Висновки. У зв’язку із значним розширен-
ням ринку мобільних телефонів в України, то-
варознавчі експертизи проводяться все частіше. 
Для того, щоб результати проведених дослід-
жень були реальними та об’єктивними, замовни-
ки та виконавці експертизи повинні чітко дотри-
муватися вимог законодавства.

При дослідженні обраного зразка мобільного 
телефон торгівельної марки IPhone було нагляд-
но показано, що важливою деталлю при дослі-
дженні відіграє не тільки поверхнева цілісність 
телефону і модель телефону, а і коректі технічні 
характеристики, які заздалегідь повинні буди 
надані експерту як вихідні данні, на які судовий 
експерт може опиратись при проведенні дослід-

Таблиця 4
iphone 7

Співвідношення параметрів Коефіцієнт ціни Коефіцієнт параметру Коефіцієнт гальмування
32/128 0,81 0,25 0,15
32/256 0,125 0,69 5,60
128/32 4 1,23 6,70
128/256 0,5 0,85 4,27
256/32 8 1,45 5,60
256/128 2 1,18 4,19

Таблиця 5
iphone 6S

Співвідношення параметрів Коефіцієнт ціни Коефіцієнт параметру Коефіцієнт гальмування
16/32 0,87 0,5 0,20
16/64 0,72 0,25 0,24
32/16 1,15 2 0,20
32/64 0,83 0,5 0,27
64/16 1,38 4 0,23
64/32 1,2 2 0,26

Таблиця 6
iphone х

Співвідношення параметрів Коефіцієнт ціни Коефіцієнт параметру Коефіцієнт гальмування
64/256 0,9 0,25 0,08
256/64 1,11 4 0,08
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ження і визначенні ринкової вартості мобільних 
телефонів загалом.

Проведеною апробацію співвідношень ключо-
вих параметрів та цінових даних було виведено 
коефіцієнт коригувань для кожного з представ-
лених флагманів та запропоновано для викорис-
тання при проведенні судових товарознавчих 
експертиз експертних установ.

Важливо акцентувати увагу на тому, що для 
отримання найбільш достовірної інформації 
щодо ринкової ціни аналіз ринку досліджуваних 
марок телефону необхідно проводити в конкрет-
ному регіоні (в регіоні, де стався злочин), у кон-
кретний період часу, оскільки з виходом нових 
моделей, ціна на модель випущену раніше зна-
чно зменшується. 
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