


2

засіданні Вченої ради Херсонського державного університету 28. 11. 2016 року 
(протокол №5).

Обгрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій, 
сформульованих у дисертації забезпечується застосуванням сучасних 
наукових методів, що позитивно відбилося на результатах дисертаційного 
дослідження, підтверджує наукову новизну розроблених висновків і 
науково-практичних рекомендацій, що виносяться на захист. Не викликають 
зауважень сформульовані здобувачем об’єкт та предмет дослідження (с. 7).

Достовірність отриманих наукових положень, висновків і рекомендацій 
обумовлено застосуванням в якості методологічної основи дослідження 
системного підходу, ряду загальнонаукових та спеціально наукових методів 
наукового пізнання, зокрема: історико-правового, системно-структурного, 
формально-логічного, догматичного, формально-юридичного, статистичного 
та соціологічного (с. 7-8).

Репрезентативною є теоретична основа дисертації, яку становлять 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених різних галузей юридичної 
науки, медицини, психології, лінгвістики (242 літературних джерела), які 
присвячені вирішенню проблем формування мови, її дослідження та 
використання при розслідуванні злочинів.

Без належної емпіричної бази неможна було уявити прикладне 
дослідження, це обумовило звернення авторки до практичних працівників, 
проведення нею анкетування. Зокрема, було проанкетовано 430 слідчих 
Національної поліції України шести областей України

Метою дисертації авторка вказує розробку теоретико-правових і 
методологічних аспектів концепту «мовленнєвий портрет» особи в системі 
криміналістичних знань та формулювання на цій базі науково-практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення судової, слідчої та експертної практики

Для досягнення наведеної мети автор поставив перед собою такі основні 
завдання: визначити біологічні та соціальні чинники формування мовлення 
особи; систематизувати ознаки мовлення у структуру мовленнєвого портрета 
особи; з’ясувати генезис становлення поняття мовлення особи, уточнити його 
класифікацію як предмета криміналістичного дослідження, сформулювати 
авторське визначення «мовленнєвого портрету особи» в криміналістиці; 
охарактеризувати ознаки мовленнєвого портрету особи в криміналістичній 
діагностиці; конкретизувати ознаки мовленнєвого портрету особи в 
криміналістичній групофікації; окреслити ознаки мовленнєвого портрету 
особи в криміналістичній ідентифікації; висвітлити можливості дослідження 
носіїв мовлення при проведенні експертизи аудіо- та відеозаписів; визначити 
можливості дослідження носіїв мовлення при проведенні лінгвістичної 
експертизи; розкрити методику вирішення криміналістичних завдань при 
проведенні комплексної соно-лінгвістичної експертизи (с. 6-7).

Відповідають вимогам щодо наукової новизни положення, винесені на
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захист. Наукові висновки викладені несуперечливо з урахуванням ступеню їх 
новизни (с. 8-10). Стиль викладення положень дозволяє усвідомити їх зміст і 
новизну порівняно з науковими положеннями, сформульованими раніше 
іншими авторами.

Відзначаючи позитивні сторони дисертаційного дослідження, варто 
наголосити, що наукові висновки є важливими, перш за все, для 
правозастосовної практики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першою в Україні кваліфікаційною науковою працею з вивчення 
досліджень мовленнєвого портрету особи в системі криміналістичних знань. 
Сформульовані в дисертації положення й наукові результати побудовані на 
основі особистого дослідження та критичного аналізу наукових і нормативних 
джерел, розгляду практики дослідження та використання млвленного портрету 
у кримінальному провадженні. Вказані результаті мають важливе значення для 
кримінального процесу, криміналістики, судово-експертної діяльності. 
Зокрема, до таких, що сформульовані вперше можна віднести наступні 
результати дослідження: запропоновано поняття «мовленнєвий портрет 
особи», під яким розуміється сукупність криміналістично-значимих 
мовленнєвих ознак особи, які реалізуються мовними засобами і 
характеризуються соціальними, віковими, етнокультурними ознаками та 
проявляються безпосередньо в мовленнєвій ситуації, яку створюють учасники 
комунікації, та встановлюються за результатами аналізу матеріальних та 
ідеальних слідів мовлення; визначено структуру мовленнєвого портрету, в якій 
встановлено наявність горизонтальної та вертикальної підструктур ознак 
мовленнєвого портрету, які є взаємозалежними та взаємодіючими між собою у 
ході аналізу мовлення особи, що реалізувалось в конкретному мовленнєвому 
акті; запропоновано об’єднання
лінгвістичної експертизи та експертизи звуко-відеозаписів в одну комплексну 
соно-лінгвістичну експертизу.

Низка наукових положень, що вже були сформульовані в науці, 
удосконалені під час роботи над дисертацією. Це стосується зокрема 
особливостей дослідження мовлення особи; діагностичних, класифікаційних, 
ідентифікаційних завдань, що виникають під час кримінального дослідження; 
тактичних особливостей пред’явлення для впізнання; не процесуальної 
криміналістичної ідентифікації при проведенні оперативно-розшукових 
заходів.

Оцінка змісту дисертації. Перш за все, потрібно відзначити, що 
дисертант значну увагу приділив методології дослідження Автор шляхом 
сходження від загального до окремого послідовно розглянув концептуальні 
основи мовлення, від яких зумів перейти до аналізу ознак усного та письмового 
мовлення, відображення мовлення у матеріальних та ідеальних слідах, 
особливостей експертного дослідження мовлення та тактики проведення
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слідчої (розшукової) дії пред’явлення особи для впізнання за голосом.
Перший розділ роботи «Теоретико-методологічні засади дослідження 

мовлення як джерела інформації про особу в сучасній криміналістиці» 
складається із трьох підрозділів у яких автор звертається до біологічних та 
соціальних чинників формування мовлення особи, як джерела інформації про 
особу; структуру мовленнєвого портрету особи; поняття та класифікації 
мовлення особи, як предмета криміналістичного дослідження (с. 13-63).

У підрозділі 1.1 автором розглядається механізм формування мовлення 
людини. Показано, що чинники, які впливають на формування та зміну 
ознак мовлення, класифіковано авторкою на біологічні та соціальні. Зазначено, 
що до біологічних віднесено стать, вік, особливості фізіологічного стану 
(наявність захворювань, дефекти органів мовленнєвого апарату), особливості 
психофізіологічного стану (емоційний стан носія мовлення, відхилення від 
норми, алкогольне сп’яніння, вплив медикаментозних засобів тощо). 
Дисертантка підкреслює, що соціальні ознаки характеризують ступінь 
володіння мовою, етнічна, територіальна належність людини, соціокультурний 
статус, професія, рід занять (с. 14-18). Цілком вірно автор дійшов висновку, що 
сукупність чинників формування мовлення індивідуалізує мовлений сигнал як 
фізичний процес, що проявляється у силі голосу, фонації, плавності, інтонації 
(с. 20). Вказано, що мовленнєві навички також є індивідуальними 
складовими усного мовлення, що відбиває психічний стан людини, в тому 
числі характеризує психічні захворювання та розлади (с. 24-31),

У підрозділі 1.2. дисертантка звертається до структури мовленнєвого 
портрету особи, в якій включає мовленнєві ознаки, які реалізуються мовними 
засобами і характеризуються соціальними, віковими, етнокультурними 
ознаками, що встановлюються за результатами аналізу матеріальних та 
ідеальних слідів мовлення (с. 32-33). В роботі розмежовуються поняття 
«мовленнєвого» та «словесного» портретів, як різних за змістом, метою 
використання та способами відображення криміналістичних категорій 
(с. 35-59). Цікавим є поділ ознак, з яких складається мовленнєвий портрет, на 
горизонтальну та вертикальну підструктури (с. 41-42). Особливу увагу 
дисертант приділяє розгляду нового об’єкту криміналістичного дослідження -  
«комп’ютерному» почерку, який виникає під час роботи з комп’ютером, 
планшетом, телефоном (с. 43).

Підрозділ 1.3 присвячений розгляду поняття та класифікації мовлення 
особи, як предмета криміналістичного дослідження. Дисертантка доводить, що 
мова та мовлення взаємопов’язані але не тотожні поняття. Аналіз наукових 
праць дозволив здобувану сформулювати авторське визначення мовленнєвого 
портрету особи як сукупності криміналістично-значимих мовленнєвих ознак 
особи, які реалізуються мовними засобами і характеризуються соціальними, 
віковими, етнокультурними ознаками та проявляються безпосередньо в 
комунікативній ситуації, яку створюють її учасники, та встановлюються за
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результатами аналізу матеріальних та ідеальних слідів мовлення (с. 50). В 
дисертації наведена розгалужена класифікація мовлення, яка має практичне 
значення під час розслідування кримінальних правопорушень (с. 51 -62)

Другий розділ «Криміналістичні ознаки мовленнєвого портрету особи» 
складається з трьох підрозділів, в яких здобувач розглядає ознаки 
мовленнєвого портрету особи в криміналістичній діагностиці, в 
криміналістичній групофікації (класифікації) та в криміналістичній 
ідентифікації (с. 66-109).

У підрозділі 2.1. здобувачка на підставі розгляду загальних положень 
теорії криміналістичної діагностики авторка наводить ознаки усного мовлення, 
які дозволяють визначити емоційний стан особи (с. 69) та наявність 
алкогольного сп’яніння (с. 71). Авторка розкриває можливості авторознавчої 
експертизи у встановленні соціально-біографічних ознак автора твору (с. 
72-74). Особливу увагу привертає аналіз автором зарубіжної літератури, в якій 
аналізується лінгвістичні і психолінгвістичні методи властивостей автора за 
усним і писемним мовленням на основі формальних і неформальних 
характеристик мовленнєвого твору (с. 74-77).

У підрозділі 2.2. дисертантка звертається до ознак мовленнєвого 
портрету особи, що використовуються для встановлення певної 
класифікаційної групи. Показано на прикладі професійних вбивць різних 
поколінь та територій, що їх мова містить специфічні вирази, які означають 
певні поняття, притаманні та зрозумілі членам цієї групи (с. 80-83). Іншим 
прикладом визначені державні службовці, які використовують відомі їм 
конструкції зі службових ситуацій не лише в межах виконання службових 
обов’язків, але й у повсякденні та неофіційному спілкуванні (с. 84-85). 
Здобувач наводить ознаки мовлення, характерні для молоді (с. 88-91). 
Корисним для слідчої практики є встановлені авторкою діалектичних ознак, що 
притаманні мові груп населення, яке проживає на певних територіях (с. 92-95).

Підрозділ 2.3 присвячений розгляду ознак мовленнєвого портрету особи 
з метою криміналістичної групофікації (класифікації). Авторкою приділяється 
увага складної слідчої (розшукової) дії -  пред’явлення для впізнання за 
голосом. Цілком вірно наголошується на важливості підготовки до зазначеної 
слідчої дії, щоб її результати мали безсумнівну ефективність та доказове 
значення (с. 96-98). Слід підтримати дисертантку в її висновку про 
необхідність удосконалення частини 9 статті 228 КПК України щодо 
пред’явлення особи для впізнання за усним мовленням (с. 99). В дисертації 
правильно підкреслено, що на практиці викликає суттєві труднощі опис ознак 
усного мовлення. Тому заслуговує на увагу перелік характеристик, що 
описують усне мовлення людини (с. 100-103). Слушною є думка про 
необхідність залучення спеціаліста при підготовці та проведенні пред’явлення 
для впізнання за голосом та усному мовленні (с. 105). Аналіз наукових праць 
дозволив здобувачці сформулювати перелік окремих ознак писемного
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мовлення, виявлення яких дозволяє ідентифікувати автора тексту (с. 109).
Розділ третій «Сучасний стан та можливості дослідження носіїв 

мовлення для складання мовленнєвого портрету особи» складається з трьох 
підрозділів, в яких аналізуються дослідження носіїв мовлення при проведенні 
експертизи відео- та звукозаписів; лінгвістичної експертизи; комплексної 
соно-лінгвістичної експертизи (с. 112-178).

У підрозділі 3.1 розкривається предмет та об’єкти дослідження 
експертизи відео- та звукозаписів. Авторка уточнює, що загальним об’єктом 
вказаної експертизи правильно називати «сигналограму», яка включає 
фонограму, відеограму (с. 113-115). Відмічені особливості ідентифікаційних, 
класифікаційних та діагностичних завдань, що ставляться на вирішення 
експертизи відео- аудіо записів (с. 117-121, 124-126). Підкреслено, що 
особливого значення має правильна підготовка до проведення експертизи, 
надання повного обсягу матеріалів, достатніх для проведення експертного 
дослідження та надання висновку експерта. Важливим й доречним для 
практичної діяльності є вказівка авторки на необхідність наявності сучасного 
програмного забезпечення комп’ютерних систем, що використовує експерт для 
встановлення фізичних ознак голосу диктора на сигналограмі (с. 129-130).

Підрозділ 3.2 присвячений дослідженню носіїв мовлення при проведенні 
лінгвістичної експертизи. Показано, що лінгвістичною експертизою 
вирішуються такі завдання (проводяться дослідження): класифікаційні, 
ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні (с. 142-143). Здобувачка правильно 
підкреслює, що безпосереднім об’єктом авторознавчої експертизи, як підвиду 
лінгвістичної експертизи писемного мовлення є змістовна сторона тексту 
документу його понятійно-смислова сторона (с. 144). В роботі ретельно 
розглянуто загальні та окремі ознаки письмової мови, що використовуються 
для ідентифікації автора документа (с. 145-146). Важливе практичне значення 
мають рекомендації щодо постановки питань на рішення авторознавчої та 
семантико-текстуальної лінгвістичної експертизи та підготовки об’єктів 
дослідження (с. 148-150; 152-155).

У підрозділі 3.3. дисертантка приділяє увагу комплексної 
соно-лінгвістичної експертизи.Доводиться, що дві окремі експертизи 
(лінгвістична експертиза усного мовлення та експертиза відео- звукозаписів) 
досліджують однакові сліди-відображення мовлення, що зафіксовані на 
матеріальних носіях, вирішують однорідні питання, досліджуючи усне 
мовлення людини з різних сторін. Авторка обґрунтовує пропозицію щодо 
запровадження комплексної соно- лінгвістичної експертизи, яка покликана 
вирішувати однорідні та тотожні ідентифікаційні, групофікаційні та 
діагностичні завдання, які сьогодні ставляться перед експертизою відео- 
звукозапису та лінгвістичною експертизою усного мовлення, а також 
комплексно досліджувала мовленнєвий портрет особи, за зразками усного, 
писемного та мережевого мовлення (с. 159). Показано, що така комплексна
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експертиза може бути використана при пошуку особи, її ідентифікації, 
встановлені психоемоційного стану, характеру мовлення та інші важливі для 
розслідування обставини (с. 160-165).

В роботі містяться й інші положення, які заслуговують на увагу, але 
навести їх у відгуку на дисертацію не є можливим у зв’язку з його обмеженням. 
Текст дослідження І.В. Савельєвої написаний науковою мовою. Дисертантка 
продемонструвала свої здібності до наукового пошуку та вміння 
аргументувати власну точку зору.

Дисертація оформлена відповідно до встановлених вимог, основні її 
положення достатньо повно відображені в її авторефераті та наукових 
публікаціях.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій.
Основні положення та висновки по роботі викладені автором у 11 наукових 
публікаціях, серед яких 5 статей (4 статті опубліковані у журналах, включених 
Міністерством освіти і науки України до переліку наукових фахових видань з 
юридичних наук, 1 стаття — у науковому періодичному виданні зарубіжної 
країни) та тези 7 виступів на міжнародних науково-практичних конференціях), 
що вже само по собі є важливим досягненням для автора, який представив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 
висновки й пропозиції можуть бути використані:

- у законотворчій діяльності під час внесення змін і доповнень до КПК 
України та Закону України «Про судову експертизу» з питань пред’явлення 
особи для впізнання, а також проведення судових експертиз із використанням 
елементів мовленнєвого портрету особи (лист Апарату Верховної Ради 
України від 22 вересня 2020 року; лист Комітету з питань правоохоронної 
діяльності Верховної Ради України від 23 жовтня 2020 року);

- у правозастосовній діяльності експертних установ як методична база 
проведення судових експертиз із дослідження мови осіб (акти впровадження 
Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 
України від 05 листопада 2020 р., Херсонського відділення Одеського 
науково-дослідного інституту судових експертиз МЮУ від 17 листопада
2020 р.);

- освітньому процесі при викладанні дисциплін «Криміналістика», 
«Кримінальний процес», підготовці відповідних підручників і навчальних 
посібників, науково-дослідній діяльності для подальшого вивчення проблем 
пов’язаних з мовленнєвим портретом особи в системі криміналістичних знань 
(акти впроваджень Херсонського факультету Одеського державного 
університету внутрішніх справ від 19 жовтня 2020 р., Міжнародного 
університету бізнесу і права від 27 жовтня 2020 р.).

Разом з тим загальна позитивна оцінка дисертаційного дослідження І.В.
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Савельєвої не виключає відсутності у ньому дискусійних моментів, наявності 
положень, які потребують уточнення або додаткового обґрунтування. Основні 
зауваження зводяться до наступного:

1. Авторка в дисертації аналізує розповсюдженість судових експертиз 
(с. 143), вносить пропозиції щодо змін у класифікації судових експертиз (с. ), 
проведені впізнання за голосом та усним мовленням (с. ). Вказані пропозиції 
були б більш обґрунтованими, якби їм передував аналіз експертної та слідчої 
практики у вигляді статистичних даних, висновків експертиз звуко- 
відеозаписів та лінгвістичних експертиз, матеріалів кримінальних проваджень. 
Однак емпірична база роботи свідчить, що вказаний матеріал не 
використовувався (с. 8).

2. У визначення мовленнєвого портрету дисептантка включає ознаки 
особи, які реалізуються мовними засобами і характеризуються соціальними, 
віковими, етнокультурними ознаками (с. 32). Разом з цим не вказані біологічні 
ознаки особи, які, як доведено у підрозділі 1.1 роботи, впливають на 
формування голосу, дефектів мовлення, що є складовими мовленнєвого 
портрету людини.

3. Здобувачка виокремлює вертикальну підструктуру структури 
мовленнєвого портрету, що включає «окремі (групофікаційні) ознаки, до 
яких віднесено ті, які дозволяють визначити належність особи до певної 
демографічної, біологічної чи соціальної групи; ситуаційні (діагностичні), які 
дозволяють виявити «стани» особи під час акту мовлення та індивідуальні 
(ідентифікаційні), які характеризують найбільш відмінні особливості мовлення 
особи» (с. 41). На думку опонента «вертикальна під структура» за змістом являє 
собою не ознаки, а відповідні завдання, які розв’язуються на підставі 
встановлення ознак «горизонтальної підструктури». Сама авторка пише, що 
заїкання може характеризувати як стан особи, логопедичний дефект мовлення 
так й конкретну особу (с. 41-42). Такі ж приклади наведені щодо сиплого 
голосу особи (с. 67).

4. Авторка вказує, що «до завдань авторознавчої експертизи в 
кримінальних провадженнях належить визначення діагностичних ознак 
писемного мовлення. Експерт досліджуючи структурні особливості 
мовленнєвого та змістовного боку тексту визначає діагностичні властивості 
документа» (с.71). Дане твердження не зовсім точно відбиває предмет 
авторознавчої експертизи. До діагностичних завдань даної експертизи 
відноситься встановлення умов, особливостей складання тексту, факту 
викривлення ознак писемного мовлення, місця формування мовленнєвих 
навичок, рідної мови, освіти автора документа тощо (див. Інструкцію про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та 
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від
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8.10.1998 №53/5). Вказані діагностичні завдання вирішуються на підставі 
встановлення властивостей автора документу. Зазначимо, що властивості 
документу досліджуються в технічній експертизі документів.

5. Дисертантка перелічує обставини та фізичні стани людини, які можна
встановити під час дослідження голосу. Серед них вказується намір людини 
виконувати якусь дію, орієнтованість на підпорядкування, депресивність, 
екстравертність або інтровертність, оцінка самоконтролю й інші властивості та 
наміри особи (с. 77-78). Уявляється, що однозначне встановлення
різноманітних намірів та властивостей людини за голосом -  результат 
майбутніх наукових досліджень, а на сьогодні таки можливості не 
підтверджені ні психолінгвістами, ні експертною практикою.

6. В дисертації запропоновано об’єднати лінгвістичну експертизу усного 
мовлення та експертизу звуко-відеозаписів в одну комплексну 
соно-лінгвістичну експертизу, об’єктом якої визначене мовлення, зафіксоване 
на матеріальних носіях, а предметом -  однорідні та тотожні ідентифікаційні, 
групофікаційні та діагностичні завдання (с. 158). Дана пропозиція може бути 
прийнята частково. В судової експертології прийняте усталене положення, що 
комплексною вважається така експертиза, для вирішення спільного питання 
якої використовуються знання з різних галузей знань. Не всі завдання вказаних 
експертиз потребують комплексного дослідження (см. Інструкцію Мінюсту), а 
тільки ті, які вимагають застосування комплексу інженерно-технічних та 
лінгвістично-мовленнєвих технологій. Інший перелік завдань вирішується в 
межах однорідних лінгвістичних експертиз та експертизи звуко-, відеозаписів.

Разом з тим, варто зазначити, що висловлені зауваження, побажання та 
рекомендації стосуються дискусійних положень дисертаційного дослідження й 
загалом не зменшують високого наукового рівня представленої роботи та 
повинні сприйматись автором в якості стимулу до подальшого вивчення даної 
проблематики, вдосконалення загально-методичних та організаційно-правових 
основ мовленнєвого портрету особи та його використання у кримінальному 
провадженні.

Загальні висновки:
Дисертація Савельєвої Ірини Валеріївні «Мовленнєвий портрет особи в 

системі криміналістичних знань» є завершеною самостійною кваліфікаційною 
науковою працею, в якій наведено теоретичне узагальнення і вирішення 
наукової проблеми, яка полягала в тому, що на підґрунті аналізу наукових 
праць із питань криміналістики, судової експертизи, кримінального процесу й 
слідчої практики, анкетування слідчих поглибити наукові знання про чинники 
формування, ознаки, структуру, класифікацію мовленнєвого портрету особи в 
криміналістиці та методику його використання під час розслідування 
кримінальних правопорушень.
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Одержані наукові результати дали можливість сформулювати ряд 
висновків і пропозицій, які мають теоретичне, правотворче, а головне - 
практичне значення.

1. Практичне значення дисертації полягає в тому, що результати 
дисертаційного дослідження Савельєвої І.В. сприятимуть подальшому розвитку 
судово-експертної діяльності; науки кримінального процесу, криміналістики, 
судової експертизи; можуть бути використані у законотворчій діяльності - під 
час вдосконалення чинного КПК України, Закону України «Про судову 
експертизу»; в правозастосовній діяльності експертних установ та слідчих 
органів; освітньому процесі та науково-дослідній діяльності.

2. Дисертація «Мовленнєвий портрет особи в системі криміналістичних 
знань», подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» 
за спеціальністю 081 «Право», є завершеним монографічним дослідженням, у 
якому повно і всебічно вирішені поставлені перед ним завдання, що мають 
значення для теорії та практики кримінального процесу, криміналістики та 
судової експертизи. Дисертація відповідає вимогам Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 
03 квітня 2019 року № 283), п. п. 10, 12 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 (із змінами від 21 жовтня 2020 
року № 979), оформлення дисертації, затвердженим Наказом Міністерства 
освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 року, а її автор Савельева Ірина 
Валеріївна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 
08 «Право», за спеціальністю 081 «Право».
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