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АНОТАЦІЯ 

 

Савельєва І. В. Мовленнєвий портрет особи в системі криміналістичних 

знань. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – право. – Херсонський державний університет, Херсон; 

Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2021.  

Дисертація присвячена дослідженню мовленнєвого портрета особи в 

системі криміналістичних знань.  

У дисертації здійснено комплексне дослідження мовлення особи та 

запропоновано розв’язання наукового завдання щодо криміналістичної 

ідентифікації, діагностики та групофікації за ознаками мовленнєвого портрету 

особи.  

Одержані результати надали змогу зробити низку теоретичних висновків 

та деякі практичні рекомендації щодо вдосконалення норм чинного 

законодавства щодо врегулювання складання мовленнєвого портрету особи під 

час кримінального провадження.  

Встановлено, що методологія дослідження мовленнєвого портрету особи 

в системі криміналістичних знань пов’язана з його предметом, метою та 

завданнями й передбачає єдність діалектичного, формально-логічного, 

герменевтичного, історико-правового, формально-юридичного, соціологічного, 

статистичного методів та методу системного аналізу.  

Висвітлено основні поняття мовлення, мови, голосу людини та їх 

співвідношення. Надано класифікацію мовлення особи за формами вираження на 

усне і писемне. Виділено новий вид мовлення – мережеве. Розглянуто ознаки, 

притаманні будь-якому мовленню людини та відмінні ознаки усного, писемного 

і мережевого мовлення.  

Встановлено, що мовленнєва функція реалізується шляхом: утворення 

повітряного струменя, утворення голосу (фонація) та утворення звуків мови 

(артикуляція). При цьому індивідуалізація мовленнєвого сигналу здійснюється 
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на всіх етапах його утворення, від зародження в центральній нервовій системі 

програми передачі запланованого повідомлення (виникнення думки) і до 

моменту появи акустичного сигналу. Вивченням особливостей писемного 

мовлення встановлено його тісний зв'язок з усним мовленням та взаємність їх 

впливу один на одного.  

Вводиться поняття «мовленнєвий портрет» особи, визначаються його 

відмінність від понять «мовний портрет» та «словесний портрет».  

Проаналізовано досягнення медицини, логопедії, педагогіки та філології 

щодо впливу на формування індивідуальних особливостей мовлення особи 

різних чинників, таких як стан здоров’я, перенесені захворювання, вік, стать, 

соціальне оточення та географічне середовище, професія та рід занять, рівень 

освіти тощо). Підкреслено, що у криміналістиці, на відміну від інших наук, 

складність пізнання мовлення полягає в тому, що для встановлення причини 

(чинника, який зумовив формування мовленнєвої особливості) потрібно пізнати 

наслідок (саму мовленнєву особливість). Для цього за ознаками мовлення та 

голосу, які відобразились у звуковому чи графічному слідах, потрібно 

реконструювати сукупність криміналістично значимих ознак даної особи, тобто 

має бути вирішене складне зворотнє діагностичне та ідентифікаційне завдання.  

У роботі розкрито, що мовленнєві навички особи утворюють унікальну 

сукупність мовленнєвих засобів конкретної особи, які мають індивідуальні 

варіації мовної моделі, а також соціальні варіанти, які виникають у зв’язку з 

приналежністю особи до певних соціальних груп за ознаками території, професії 

та роду занять, освіти тощо.  

Запропоновано класифікацію чинників формування мовлення особи на 

біологічні (стать, вік, особливості фізіологічного стану) та соціальні (ступінь 

володіння мовою, етнічна, територіальна належність, соціокультурний статус, 

професія, рід занять).  

Структура мовленнєвого портрету особи містить ознаки мовленнєвого 

портрету особи, які різнобічно характеризують її як носія мовлення.  
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У роботі виділено горизонтальну та вертикальну підструктури ознак 

мовленнєвого портрету. Вертикальній підструктурі структури мовленнєвого 

портрету притаманні: окремі (групофікаційні) ознак, до яких віднесено ті, які 

дозволяють визначити належність особи до певної біологічної чи соціальної 

групи); ситуаційні (діагностичні), які дозволяють виявити «стани» особи під час 

акту мовлення; індивідуальні (ідентифікаційні), які характеризують найбільш 

відмінні особливості мовлення особи.  

Горизонтальна підструктура мовленнєвого портрету (за типами мовлення) 

містить: усно-мовленнєві ознаки (проявляються в комунікативних ситуаціях 

усного спілкування безпосередньо між людьми чи за допомогою технічних 

засобів, які передають голосові повідомлення без відтермінування часу доставки 

такого повідомлення); писемно-мовленнєві ознаки (характерні для написаних 

власноруч, набраних електронних документів чи надрукованих паперових 

документів із тривалим часом для їх підготовки); змішані ознаки (проявляються 

в комунікативних ситуаціях мережевого мовлення з використанням засобів 

телефонного зв’язку, комп’ютерної техніки та засобів для під’єднання до мережі 

Інтернет: чати, голосові та текстові повідомлення в месенджерах тощо).  

Обов’язковим елементом мовленнєвого портрету особи є особливості 

використання засобів реалізації мовлення (голос – для усного мовлення, 

знаряддя письма та ґаджети – для письмового мовлення) у мовленнєвому акті.  

Визначено що криміналістична діагностика є методом пізнання. За його 

допомогою вивчають виявлені сліди кримінального 

правопорушення. Визначаючи властивості, стан та ознаки таких слідів 

одержують криміналістично значущу інформацію про обставини та механізм 

вчинення кримінального правопорушення в цілому та слідоутворюючий об’єкт 

зокрема. Таким слідоутворюючим об’єктом може виступати особа, яка перебуває 

у розшуку.  

При вирішенні власне діагностичних завдань, експерт вирішує питання 

щодо ситуативних факторів впливу на мовленнєвий акт. До таких, наприклад, 

належить і питання чи складений документ з умисним викривленням письмового 
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мовлення особою, яка знаходилась в незвичайному психофізіологічному 

стані. За ознаками усного мовлення можна визначити емоційний стан особи, 

впевненість у намірі, свідчити про наявність стану афекту тощо. За ознаками 

мережевого мовлення – емоційний стан, умисне викривлення мовлення, 

розгубленість та неуважність тощо. Перелічені ознаки належать до ситуативної 

підструктури мовленнєвого портрету особи.  

Групова ідентифікація, яка дозволяє встановити приналежність об’єкта 

певному класу, роду, виду, тобто певної множини однорідних об’єктів. Під 

однорідними розуміють об’єкти, які за всіх відмінностей мають один й той само 

перелік ознак групових властивостей.  

На основі аналізу наукових позицій щодо проведення групової 

ідентифікації визначено, що встановлення групової приналежності об’єкта до 

певної групи здійснюється шляхом виявлення ознак об’єкта та порівняння їх з 

ознаками об’єктів, що належать до певних виду, класу чи групи. Встановленням 

групової приналежності доводиться обмежитись в тих випадках, коли в слідах не 

відображено ознаки, спроможні індивідуалізувати об’єкт.  

Визначено поняття «мовний портрет» як нормативне для носія мовлення – 

представника певної соціальної спільноти, професії та роду занять, рідної мови 

мовця, статевої та вікової належності.  

Співвіднесення ознак «мовного портрету» як нормативного для носія 

мовлення з ознаками «мовленнєвого портрету» конкретної особи дозволяє 

визначити її належність до жіночої чи чоловічої статі, встановити приблизний 

вік мовця, за ступенем володіння мовою – чи є така рідною для мовця, за 

вживанням професіоналізмів, діалектизмів чи жаргонізмів – його належність 

відповідно до певної професії, території мешкання чи субкультури тощо.  

На основі дослідження різноманітних наукових шкіл дано визначення та 

перелік завдань криміналістичної ідентифікації. Розглянуто два шляхи 

процесуальної криміналістичної ідентифікації за ознаками мовленнєвого 

портрету особи: під час проведення пред’явлення для впізнання особи за голосом 

та експертні дослідження слідів мовлення на матеріальних носіях. А також 
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з’ясовано, що до непроцесуальних криміналістичних ідентифікаційних дій 

можуть належати: оперативні ідентифікаційні дії, що здійснюються поза 

процесуальними діями, оперативно-розшукове впізнання та випадкове впізнання 

(узнавання).  

У роботі встановлено, що найбільш поширеною формою процесуальної 

криміналістичної ідентифікації є пред’явлення для впізнання, в основі якої 

лежить ідентифікація за уявними образами як вид криміналістичної 

ідентифікації. Результатами проведеного анкетування встановлено, що 

пред’явлення для впізнання особи за голосом проводиться набагато рідше, ніж 

того вимагає практична діяльність.  

На основі аналізу процесу проведення експертизи аудіо- та відеозаписів, 

визначено, що одним із основних завдань експертизи аудіо- та відеозаписів є 

ототожнення особи за фізичними параметрами голосу (акустичними 

ознаками). Розглянуто роль новітніх розробок штучного інтелекту щодо імітації 

мовлення людини та перспективи їх використання у проведенні експертиз 

мовлення особи.  

 Ідентифікація осіб за усним мовленням як вид криміналістичної 

експертизи заснована на аналізі спільних та відмінних ознак мовлення 

визначених об’єктів дослідження, які поділяють на акустичні та лінгвістичні.  

У роботі підкреслено, що тільки комплексне використання акустичних та 

лінгвістичних ознак дає можливість здійснити ідентифікацію з максимальною 

точністю, надійністю та об’єктивністю.  

В роботі надаються основні поняття лінгвістичної експертизи, підвидами 

якої є авторознавча та семантико-текстуальна експертизи. Їх основними 

задачами є встановлення належності письмового мовлення, у формі тексту, 

певній особі та встановлення змісту і смислового навантаження інформації, що 

міститься в тексті.  

Встановлено, що окремий мовленнєвий акт обумовлюється впливом 

базових та випадкових факторів, які неможливо врахувати повністю у всій їх 
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багатоманітності. Одна ситуація спілкування включає фактори соціальні, 

психологічні, лінгвістичні, фізіологічні тощо.  

В результаті аналізу об’єктів та завдань лінгвістичної експертизи усного 

мовлення та експертизи відео- звукозапису виявлено, що вони досліджують одні 

й ті ж сліди-відображення усного мовлення особи, зафіксовані на різноманітних 

матеріальних носіях, вирішують однорідні завдання, частково досліджуючи одне 

явище з різних боків.  

Призначення двох послідовних експертиз призводить до потенційно 

негативних наслідків: до зайвих витрат ресурсів (трудових ресурсів, часу та 

коштів); збільшення строків досудового розслідування у зв’язку з необхідністю 

окремо проводити дослідження під час кожної з експертиз; до зниження 

ефективності розслідування кримінальних правопорушень, можливого ухилення 

підозрюваного від кримінальної відповідальності тощо.  

Акцентовано увагу на тому, що предметом жодної із досліджених 

криміналістичних експертиз (відео- звукозапису та різні види лінгвістичних) не 

охоплено дослідження ознак мережевого мовлення особи, які можуть бути 

зафіксовані як на сигналограмі, так і в електронному документі.  

Розглянуто особливості використання мовленнєвого портрету особи в 

процесі проведення комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Підкреслено, що оскільки лінгвістичні дослідження, які проводяться під 

час фоноскопічних та лінгвістичних експертиз, мають спільний об’єкт, предмет 

та методологію, яка заснована на закономірностях виявлених у криміналістиці із 

залученням відповідних галузей знань у роботі вважається доцільним об’єднання 

таких експертиз в одну комплексну соно-лінгвістичну з частковим розширенням 

її компетенції.  

У дослідженні акцентується увага на тому, що методика комплексної соно-

лінгвістичної експертизи заснована на методах лінгвістики, стилістики, 

літературознавства; частково вони були розроблені для застосування їх при 

проведенні прикладних досліджень в області фізики, хімії, акустики, математики 

та статистики.  
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Проведення такої експертизи дасть можливість отримати більш повну та 

об’єктивну інформацію про особу, скоротити строки отримання доказової 

інформації та уникнути зайвих витрат часових, матеріальних та людських 

ресурсів.  

З метою вдосконалення норм чинного законодавства щодо врегулювання 

складання мовленнєвого портрету особи під час кримінального провадження 

запропоновано нову редакцію частини 9 статті 228 КПК України, а також 

доповнення новою статтею 5
1
 «Види судових експертиз» Закону України «Про 

судову експертизу».  

Ключові слова: мовленнєвий портрет особи, ідентифікація особи в 

кримінальному провадженні, впізнання особи за мовленням, комплексна соно-

лінгвістична експертиза, лінгвістична експертиза.  

 

SUMMARY 

Savelyeva I. V. Speech portrait of a person in the system of forensic 

knowledge. - Qualifying scientific research on the rights of the manuscript.  

The thesis for a Doctor of Philosophy Degree in Specialty 081 – Law. - 

Kherson State University, Kherson; Odesa State University of Internal Affairs, Odesa, 

2021.  

The thesis is devoted to the research of the speech portrait of a person in the 

system of forensic knowledge.  

In the thesis, the complex research of speech of the person is carried out and the 

decision of a scientific problem concerning criminological identification, diagnostics, 

and grouping on signs of a person`s speech portrait is offered.  

The obtained results allowed us to draw some theoretical conclusions and some 

practical recommendations for improving the current legislation on the regulation of 

the composition of the speech portrait of a person during criminal proceedings.  

It is established that the methodology of research of speech portrait of a person 

in the system of forensic knowledge is related to its subject, purpose, and tasks and 
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provides unity of dialectical, formal-logical, hermeneutic, historical-legal, formal-legal, 

sociological, statistical methods and method of system analysis.  

The basic concepts of speech, language, human voice, and their relationship are 

highlighted. The classification of a person's speech according to the forms of 

expression into oral and written is given. There is a new type of broadcasting - 

network. The features inherent in any human speech and the distinctive features of 

oral, written, and network speech are considered.  

It is established that the speech function is realized by the formation of an air 

stream, the formation of a voice (phonation), and the formation of sounds of speech 

(articulation). Thus individualization of a speech signal is carried out at all stages of its 

formation, from origin in the central nervous system of the program of transfer of the 

planned message (emergence of thought) and to the moment of emergence of an 

acoustic signal. The study of the peculiarities of written speech established its close 

connection with oral speech and the reciprocity of their influence on each other.  

The concept of "speech portrait" of a person is introduced, its difference from 

the concepts of "language portrait" and "verbal portrait" is determined.  

The achievements of medicine, speech therapy, educational science, and 

philology in terms of influencing the formation of individual speech characteristics of 

various factors, such as health, disease, age, gender, social environment and 

geographical environment, profession and occupation, level of education, etc. are 

analyzed. It is emphasized that in criminology, in contrast to other sciences, the 

difficulty of cognition of speech is that to establish the cause (the factor that led to the 

formation of a speech feature) you need to know the consequence (the speech feature 

itself). To do this, according to the features of speech and voice, which are reflected in 

the sound or graphic traces, it is necessary to reconstruct a set of criminologically 

significant features of the person, that is a complex inverse diagnostic and 

identification task must be solved.  

The paper reveals that a person's speech skills form a unique set of speech means 

of a particular person, which have individual variations of the language model, as well 
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as social options that arise in connection with a person's membership in certain social 

groups by territory, profession and occupation, education, etc.  

The classification of factors that determine of a person's speech on biological 

(sex, age, features of physiological condition) and social (degree of language 

proficiency, ethnicity, territorial affiliation, sociocultural status, profession, 

occupation) is offered.  

The structure of the speech portrait of a person contains features of the speech 

portrait of a person, which comprehensively characterize him as a speaker.  

The horizontal and vertical substructures of the features of the speech portrait are 

distinguished in the work. The vertical substructure of the structure of the speech 

portrait is characterized by individual (grouping) features, which include those that 

allow to determine its belonging to a particular biological, demographic, or social 

group); situational (diagnostic), which allows to identify the "states" of the person 

during the act of speech; individual (identification), which characterize the most 

distinctive features of a person's speech.  

The horizontal substructure of the speech portrait (by types of speech) contains: 

oral-speech features (characteristic of situations of oral communication directly 

between people or with the help of technical means that transmit voice messages 

without delaying the time of delivery of such a message); written and speech features 

(characteristic of handwritten or printed documents with a long time for their 

preparation); mixed signs of speech (typical of communication on the Internet: chats, 

text messages, voice messages in messengers, etc. ).  

An obligatory element of a person’s speech portrait is the peculiarities of the use 

of means of speech realization (voice - for oral speech, writing instruments and gadgets 

- for written speech) in a speech act.  

It is determined that forensic diagnosis is a method of cognition, which consists 

of studying the detected traces of the crime to determine their signs, properties, and 

condition. In this way, important information is obtained about the circumstances of 

the crime, in particular, the features of the object, which was left, including the trace of 

the person to be searched.  
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When solving the actual diagnostic tasks, the expert decides on the situational 

factors influencing the speech act. These include, for example, the question of whether 

a document with a deliberate distortion of written speech by a person who was in an 

unusual psychophysiological state was drawn up. The signs of oral speech can 

determine the emotional condition of a person, confidence in intention, indicate the 

presence of a state of affect, and so on. On the grounds of network broadcasting - 

emotional state, intentional distortion of speech, confusion and inattention, and so 

on. These features belong to the situational substructure of the speech portrait of the 

person.  

Group identification, which allows you to establish the affiliation of an object to 

a certain class, genus, species, ie a certain set of homogeneous objects. Homogeneous 

are objects that, despite all the differences, have the same list of features of group 

properties.  

Based on the analysis of scientific positions on group identification, it is 

determined that the establishment of group belonging of an object to a certain group is 

carried out based on studying the features of the object and comparing them with the 

features of other objects of the same class (group). The establishment of group 

affiliation should be limited to those cases when the traces do not reflect the features 

that can individualize the object.  

The concept of "language portrait" is defined as normative for the speaker - a 

representative of a particular social community, profession and occupation, native 

language of the speaker, gender, and age.  

The correlation of the features of the "speech portrait" as normative for the 

bearer of speech with the features of the "speech portrait" of a particular person allows 

to determine his female or male gender, to establish the approximate age of the 

speaker, the degree of language proficiency - whether it is native to the speaker 

dialectisms or jargonizes - his belonging to a certain profession, territory of residence 

or subculture, etc.  

Based on the research of various scientific schools, the definition and list of 

tasks of forensic identification are given. Two ways of procedural forensic 
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identification based on a speech portrait of a person are considered: during the 

presentation for identification of a person by voice and expert research of traces of 

speech on physical media. It was also found that non-procedural forensic identification 

actions may include: operational identification actions performed outside of procedural 

actions, operational-search identification, and accidental identification (recognition).  

The paper finds that the most common form of procedural forensic identification 

is the presentation for identification, which is based on the identification of imaginary 

images as a type of forensic identification. The results of the survey showed that the 

presentation for identification of a person by voice is much less frequent than required 

by practical activities.  

Based on the analysis of the process of audio and video recordings examination, 

it is determined that one of the main tasks of the audio and video recordings 

examination is the identification of a person by physical parameters of voice (acoustic 

features). The role of the latest developments of artificial intelligence on the simulation 

of human speech and the prospects of their use in the examination of human speech are 

considered.  

 Identification of persons by oral speech as a type of forensic examination is 

based on the analysis of common and distinctive features of the speech of certain 

objects of study, which are divided into acoustic and linguistic.  

The paper emphasizes that only the integrated use of acoustic and linguistic 

features makes it possible to carry out identification with maximum accuracy, 

reliability, and objectivity.  

The paper provides the basic concepts of linguistic examination, the subspecies 

of which are self-study and semantic-textual examination. Their main tasks are to 

establish the affiliation of written speech, in the form of a text, to a certain person and 

to establish the content and semantic load of information contained in the text.  

It is established that a separate speech act is due to the influence of basic and 

random factors, which cannot be fully taken into account in all their diversity. One 

communication situation includes social, psychological, linguistic, physiological, and 

so on.  
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As a result of the analysis of objects and tasks of linguistic examination of oral 

speech and examination of video-sound recording, it is revealed that they investigate 

the same traces-reflections of oral speech of the person fixed on various material 

carriers, solve homogeneous problems, partially studying one phenomenon from 

different parties.  

The appointment of two consecutive examinations leads to potentially negative 

consequences: to the extra cost of resources (labor, time, and money); increase in the 

terms of pre-trial investigation due to the need to conduct separate research during each 

of the examinations; to reduce the effectiveness of the investigation of criminal 

offenses, possible evasion of the suspect from criminal liability, etc.  

Emphasis is placed on the fact that the subject of none of the studied forensic 

examinations (video and audio and various types of linguistic) does not cover the study 

of signs of network speech of a person, which can be recorded both on the signal and 

in an electronic document.  

Peculiarities of using a speech portrait of a person in the process of conducting a 

complex sono-linguistic examination are considered.  

It is emphasized that since linguistic research conducted during phonoscopic and 

linguistic examinations have a common object, subject, and methodology, which is 

based on the laws found in criminology with the involvement of relevant fields of 

knowledge, it is advisable to combine such examinations into one complex sono-

linguistic with a partial expansion of its competence.  

The study focuses on the fact that the method of complex sono-linguistic 

examination is based on the methods of linguistics, stylistics, literary criticism; in part, 

they were designed to be used in applied research in physics, chemistry, acoustics, 

mathematics, and statistics.  

Conducting such an examination will provide an opportunity to obtain more 

complete and objective information about the person, reduce the time required to 

obtain evidentiary information, and avoid unnecessary time, material, and human 

resources.  
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To improve the current legislation on the regulation of the portrait of a person 

during criminal proceedings, a new version of Part 9 of Article 228 of the CPC of 

Ukraine was proposed, as well as a new Article 5
1
 "Types of forensic examinations" of 

the Law of Ukraine "On Forensic Examination".  

Keywords: speech portrait of a person, identification of a person in criminal 

proceedings, recognition of a person by speech, complex sono-linguistic examination, 

linguistic examination.  
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ускладнення криміногенної 

обстановки на світовому та національних рівнях обумовлюється розростанням 

економічної та соціальної кризи, підсиленої світовими масштабами пандемії. У 

таких умовах важливе місце у забезпеченні прав та свобод людини, громадської 

та світової безпеки відводиться органам, на яких покладений обов’язок 

проводити досудове розслідування. Однак, аналізування статистичних даних 

дає підстави стверджувати, що з 2013 року відбувається збільшення розриву 

між кількістю облікованих кримінальних правопорушень та кримінальних 

проваджень щодо яких було прийнято рішення. Зокрема, аналізом даних 

Генеральної прокуратури України за 2013-2020 роки щодо кількості 

кримінальних правопорушень, у яких на кінець звітного періоду не прийнято 

рішення, встановлене наступне: у 2013 р. - 58,96 %, у 2014 р. - 63,75 %, у 2015 

р. - 68,22 %, у 2016 р. - 74,72 %, у 2017 р. - 64,09 %, у 2018 р. – 62,32%, у 2019 

р. - 63,30%, у 2020 р. - 64,02%[85]. Таким чином, можна простежити тенденцію 

до зростання, яка обумовлюється системою об’єктивних та суб’єктивних 

чинників. При цьому, вважаємо, що важливу роль для забезпечення якості 

досудового провадження відіграють наявні в арсеналі особи, яка забезпечує 

досудове провадження, прийоми, способи та засоби. До основних прийомів, 

способів та засобів, які застосовуються у кримінальному провадженні, ми 

відносимо юридичні та криміналістичні.  

На сьогоднішній день, розвиток науки і техніки у сучасному світі 

дозволяє застосовувати все більш точні та ефективні криміналістичні методики 

при реалізації окремих слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень у 

ході кримінального провадження. Як відомо, людина, взаємодіючи з 

оточуючим середовищем, у процесі своєї життєдіяльності залишає сліди 

різного роду. Вчиняючи протиправні дії, вона прагне залишитись невпізнаною з 

метою уникнення юридичної відповідальності, вдаючись до зміни зовнішності, 

знищення слідів пальців рук та слідів біологічного походження. З цією метою 
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застосовуються найрізноманітніші засоби маскування та знищення 

слідів. Правопорушники добре обізнані про можливості традиційних 

криміналістичних експертиз таких як дактилоскопічна, портретна та ДНК-

експертиза, тож вживають найрізноманітніших заходів щодо маскування 

зовнішності, знищення слідів пальців рук, а також можливих часточок 

організму на місці вчинення кримінального правопорушення. Проте, змінити 

власне мовлення людині набагато важче, оскільки мовленнєві навички важче 

піддаються контролю та зміні. Отже дослідження слідів мовлення особи на 

матеріальних носіях та сигналограмах відкриває перспективи підвищення 

ефективності досудових розслідувань, оскільки пізнання його ознак здатне 

забезпечити досягнення діагностичних, групофікаційних (класифікаційних) та 

ідентифікаційних завдань у криміналістиці.  

Проведеним опитуванням осіб, які проводять слідство та дізнання ГУ НП 

Херсонської, Хмельницької, Одеської Чернігівської, Житомирської, Київської 

областей встановлено, що окремі ознаки мовлення вже використовуються ними 

в якості ідентифікуючих ознак у практичній діяльності. Проте зазначена 

діяльність часто обумовлюється особистим досвідом слідчого та базується на 

інтуїції. Слідчі звертають увагу на окремі ознаки мовлення свідків, потерпілих 

та підозрюваних при комунікації з ними під час проведення слідчих 

(розшукових) дій та поза ними, а також в окремих випадках призначаються 

експертизи аудіо- чи відеозаписів для дослідження ознак мовлення особи.  

У той же час більшість респондентів констатують наявність 

організаційно- тактичних проблем при підготовці, проведенні пред’явлення для 

впізнання особи за голосом та мовленням, а також при оцінці його 

результатів. Також проблема полягає у недостатній кількості експертів, які 

можуть проводити експертні дослідження такого виду.  

Дослідженню ролі криміналістичної ідентифікації та діагностики в різні 

періоди існування та розвитку криміналістики приділяли увагу такі вчені як 

Р. С. Бєлкін, П. Д. Біленчук, Є. П. Іщенко, В. Я. Колдін, В. П. Колмаков, 

Б. М. Комаринець, І. Д. Кучеров, І. І. Котюк, В. О. Образцов, С. М. Потапов, 
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М. В. Салтевський, Д. А. Степаненко, М. В. Терзієв тощо. Окремі структурні 

елементи «мовленнєвого портрету» досліджуються в процесі проведення 

фонографічної та авторознавчої експертиз, а також при проведенні 

пред’явлення для впізнання, зокрема особи за голосом, що можна простежити в 

роботах Р. С. Бєлкіна, Т. В. Варфоломеєвої, В. Г. Гончаренка, І. П. Козаченка, 

О. О. Леонтьєва, В. М. Петренка, М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, 

В. М. Стратонова, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила, М. Г. Щербаковського, та 

інших. Однак, незважаючи на наявність окремих досліджень щодо 

криміналістичних можливостей встановлення особи за особливостями її 

мовлення, у сучасні криміналістичній науці відсутнє комплексне дослідження 

мовленнєвого портрету особи та особливостей використання його ознак при 

провадженні слідчих (розшукових) дій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 

287/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015 та Плану заходів щодо її 

реалізації, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 р. № 1393-р. Тему дисертаційного дослідження затверджено на 

засіданні Вченої ради Херсонського державного університету 28. 11. 2016 року 

(протокол №5).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження виступає 

розробка 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 

зазначеної мети необхідно було вирішити такі задачі: 

1. визначити біологічні та соціальні чинники формування мовлення 

особи; 

2. систематизувати ознаки мовлення у структуру мовленнєвого 
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портрета особи; 

3. з’ясувати генезис становлення поняття мовлення особи, уточнити 

його класифікацію як предмета криміналістичного дослідження, сформулювати 

авторське визначення «мовленнєвого портрету особи» в криміналістиці; 

4. охарактеризувати ознаки мовленнєвого портрету особи в 

криміналістичній діагностиці; 

5. конкретизувати ознаки мовленнєвого портрету особи в 

криміналістичній групофікації; 

6. окреслити ознаки мовленнєвого портрету особи в криміналістичній 

ідентифікації; 

7. висвітлити можливості дослідження носіїв мовлення при 

проведенні експертизи аудіо- та відеозаписів; 

8. визначити можливості дослідження носіїв мовлення при проведенні 

лінгвістичної експертизи; 

9. розкрити методику вирішення криміналістичних завдань при 

проведенні комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають, 

розвиваються та припиняються між учасниками ідентифікаційного та 

діагностичного процесу у ході кримінального провадження.  

Предметом дослідження є мовленнєвий портрет особи в системі 

криміналістичних знань.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

система прийомів та методів наукового пізнання. Зокрема діалектичний метод 

дав можливість комплексного сприйняття і системного опрацювання 

теоретичних і нормативних положень, що стосуються використання 

спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень (розділи 1–

3). У дослідженні також застосовано такі загальнонаукові методи як 

спостереження, опис, порівняння, класифікація з метою визначення правових 

категорій, що характеризують мовлення особи та криміналістичну 

ідентифікацію, групофікацію та діагностику (розділи 1–3).  
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Серед спеціальних методів застосовані наступні: історико-правовий 

метод дозволив дослідити становлення криміналістичної ідентифікації, 

діагностики та групофікації, а також визначити поняття мовленнєвого портрету 

в криміналістиці та інших науках (підрозділ 1. 3); методи системного аналізу, 

системно- структурний і формально-логічний методи – надали можливість 

з’ясувати правову природу криміналістичної діагностики, групофікації та 

ідентифікації за ознаками мовлення особи (підрозділи 2. 1, 2. 2., 2. 3); 

догматичний метод став підставою для тлумачення понять, що 

використовуються у галузі психології, лінгвістики та інших галузях 

неюридичних знань (підрозділи 1. 1., 1. 3. ). Формально-юридичний метод дав 

змогу дослідити норми КПК України, інших законів України, з’ясувати зміст та 

значення вживаних понять і термінів, обґрунтувати висновки і пропозиції щодо 

їх зміни та доповнення (підрозділ 3. 3). Соціологічний та статистичний 

методи зробили можливим з’ясування думок слідчих та експертів у контексті 

предмета дослідження  

Емпіричну базу дослідження становлять аналітичні та статистичні дані 

МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури 

України, Державної судової адміністрації України; результати анкетування 430 

слідчих Національної поліції України в Херсонській, Хмельницькій, Одеській, 

Чернігівській, Житомирській, Київській областях, державна та відомча 

статистична звітність різних періодів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в 

Україні монографічних досліджень мовленнєвого портрету особи в системі 

криміналістичних знань. У роботі сформульовано низку нових положень і 

висновків, що мають важливе значення для теорії криміналістики, 

кримінального процесу та юридичної практики. Зокрема: 

вперше: 

- введено поняття «мовленнєвий портрет особи», під яким 

розуміється сукупність криміналістично-значимих мовленнєвих ознак особи, 
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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. Вертикальна підструктура ознак мовленнєвого портрету містить ознаки, 

що формуються залежно від мети дослідження мовлення особи. До них 

відносяться: окремі (групофікаційні), ситуаційні (діагностичні) та індивідуальні 

(ідентифікаційні) системи ознак. Горизонтальна підструктура ознак 

мовленнєвого портрету формується за типами мовлення і містить: усно-

мовленнєві ознаки; писемно-мовленнєві ознаки; змішані ознаки мовлення; 

- з урахуванням того, що лінгвістичні дослідження, які проводяться 

під час фоноскопічних та лінгвістичних експертиз, мають спільний об’єкт, 

предмет та методологію, внесено пропозицію щодо об’єднання таких експертиз 

в одну комплексну соно-лінгвістичну експертизу. Об’єктом комплексної соно-

лінгвістичної експертизи визначене мовлення, зафіксоване на матеріальних 

носіях (аудіо записи, тести документів письмових та електронних, листи, аудіо- 

відео-записи тощо) з мовленнєвими ознаками, які містять інформацію про 

індивідуальність суб’єкта мовлення. У свою чергу, предметом комплексної 

соно-лінгвістичної експертизи встановлено індивідуальність мовлення окремої 

особи.  

удосконалено: 

- класифікацію мовлення особи шляхом виокремлення нового виду – 

мовлення мережевого спілкування, яке має окремі ознаки усного та письмового 

мовлення, а також набуває власних ознак; 

- тактику проведення слідчої дії пред’явлення особи для впізнання за 

голосом шляхом уточнення розуміння її сутності. Визначено, що на практиці 
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впізнання відбувається найчастіше не виключно за особливостями голосу, а у 

більшій мірі за ознаками мовлення особи, що вимагає оновленого підходу до 

вибору ознак впізнання особи під час призначення слідчої дії; 

- існуючу класифікацію криміналістичних експертиз, що 

застосовують ознаки мовлення особи, шляхом введення нового виду 

криміналістичної експертизи – комплексної соно-лінгвістичної експертизи; 

- уявлення про перелік суб’єктів, ознаки мовлення яких можуть 

впливати на процес та результати досудового розслідування, зокрема, це 

стосується потерпілого, свідків та осіб, що можуть бути причетні до вчинення 

кримінальних правопорушень, у тому числі в рамках проведення оперативно-

розшукових дій.  

дістало подальшого розвитку: 

- наукові здобутки, які стосуються дослідження сенсу 

криміналістичної ідентифікації та діагностики за зовнішніми ознаками під час 

пред’явлення особи для впізнання, що стало основою для визначення 

актуальних питань для проведення подальшого дослідження; 

- позиції науковців щодо ролі криміналістичної ідентифікації у 

процесі доказування, у тому числі такого її виду як ідентифікація за голосом, 

що розширює можливості використання експертних методів для виконання 

основних завдань кримінального провадження; 

- наукові положення про біологічні та соціальні чинники, що 

впливають на формування, розвиток та зміну мовлення особи.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації сформульовано й аргументовано теоретичні положення, висновки й 

пропозиції, що були впроваджені та 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 для впізнання, а також проведення судових експертиз із 

використанням елементів мовленнєвого портрету особи (лист Апарату 

Верховної Ради України від 22. 09. 2020 № 09-0160. 21. 20/1. 2-09. 20-С; лист 
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Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 

23. 10. 2020 № 04-27/12-2020/191829); 

- правозастосовній діяльності експертних установ – у процесі 

розроблення й удосконалення відомчих нормативно-правових актів та 

методичних рекомендацій щодо проведення судових експертиз із 

використанням елементів мовленнєвого портрету особи (акт впровадження акт 

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 – під час підготовки лекцій, методичних 

рекомендацій, тестових завдань і дидактичних матеріалів з навчальних 

дисциплін «Криміналістика», «Кримінальний процес», а також у процесі 

підготовки лекцій і проведення занять за відповідними темами (акти 

впроваджень Херсонського факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 19 жовтня 2020 р., Міжнародного університету бізнеса і 

права від 27 жовтня 2020 р.  

Особистий внесок здобувача. Дисертацію автором виконано 

самостійно. Усі положення і висновки, сформульовані у роботі, є результатом 

особистих досліджень автора.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, що 

сформульовані в дисертації, оприлюднено на міжнародних науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Российское и европейское право: традиции и 

стратегия развития в условиях глобализации» (Архангельск, Российская 

федерация, 30-31 октября 2007 г. ); «Процесуальні та криміналістичні аспекти 

протидії наркозлочинності» (м. Одеса, 13 квітня 2018); «Актуальні питання 

судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» (м. Київ, 5 

листопада 2019 р. ); «Man And Environment, Trends And Prospects» (Токіо, 

Японія, 10-11 лютого 2020 р. ); «Current Trends In The Development Of Science 

And Practice» (Хайфа, Ізраїль 15-16 червня 2020 р. ); всеукраїнській науково-
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практичній конференції «Професійна підготовка поліцейських в Україні: 

методологія, теорія, практика» (м. Херсон, 25 травня 2018 р. ); Міжнародного 

круглого столу «Пробація та медіація: досвід Словаччини для України»: 

(м. Херсон, Україна 17–19 травня 2019 р. ).  

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 

дисертації, відображено у 13 наукових публікаціях, серед яких п’ять статей – у 

виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з 

юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному юридичному виданні 

(Люксембург) та сім тез - у збірниках науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (242 найменування на 28 сторінках) та 

чотирнадцяти додатків на 42 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 264 

сторінки, з них основний текст – 180 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО ОСОБУ В СУЧАСНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ 

 

 

1. 1. Біологічні та соціальні чинники формування мовлення особи, як 

джерела інформації про особу в криміналістиці.  

Мовлення людини формується під впливом багатьох чинників. Між 

впливом таких чинників і станом мовлення людини на певний період часу є 

прямий причинно-наслідковий зв'язок, що дає змогу в дослідженні мовлення 

особи слідувати «у зворотному напрямку» від наслідку (стану мовлення та 

мовленнєвих особливостей особи) до причин (чинників, що зумовили появу 

таких особливостей). Це ж в свою чергу, надає інформацію про попередній 

соціальний досвід особи, перенесені захворювання та стан її здоров’я.  

Розглянемо детальніше механізм формування мовлення людини.  

Оскільки мовлення притаманне людині як цілісному організму, 

біологічній істоті, і реалізується у процесі функціонування систем органів, то 

обумовлене в першу чергу біологічними чинниками – станом цих систем 

органів. Передумовою мовленнєвої діяльності є достатній розвиток і 

збереження цілісності всіх структур мозку, належне функціонування зорової, 

слухової та моторної систем.  

У реалізації зовнішнього усного мовлення в першу чергу бере участь 

периферичний мовний апарат. Голосовий, дихальний та артикуляційний відділи 

входять до його структури.  

Відповідно кожен з відділів має власні органи, що забезпечують 

реалізацію процесу мовлення – органи мовлення.  

Дихальний відділ – дихальні органи (легені та бронхи). Вони 

забезпечують необхідний потік повітря під час видиху.  
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Голосовий відділ – голосові органи (голосові зв’язки), завдяки ним 

утворюється та модулюється голос (фонація).  

Артикуляційний відділ – артикуляційні органи, забезпечують 

проголошення звуків мови, тобто артикуляцію.  

Засобом реалізації зовнішнього усного мовлення є голос. Він з’являється 

завдяки коливанню голосових складок під час мовного видиху.  

Всі три відділи діють злагоджено у найточнішій координації. Центральна 

нервова система здійснює регулятивну функцію в скороченні м’язів. Саме 

завдяки їй відбуваються узгоджені найтонші координації.  

Мовлення починає формуватися від самого народження. Процес його 

формування належить до загального психофізичного розвитку дитини. За 

вчасними проявами усного зовнішнього мовлення визначають вчасність 

інтелектуального розвитку. За перші п’ять років життя в дитини розвивається 

фонематичне сприйняття та нормативна звуковимова, а також опановує 

лексико-граматичну будову мови.  

Від гуління та вокалізації на початку цього процесу через поступове 

наближення до звуків мови найближчого оточення. При нормальному розвитку 

до одного року в активному словниковому запасі дитини вже є 20-25 слів, 

пасивний словниковий запас набагато більший. У віці від 1,5 до 2 років 

з’являються складені з 2-3 слів фрази. До трирічного віку як правило мовлення 

дитини стає більш правильним фонологічно та синтаксично. Мовлення дитини 

здатне забезпечити потреби її повсякденного життя. Від трьох до п’яти років 

формується розгорнуте фразове мовлення, проте механізми координації трьох 

відділів периферійного мовленнєвого апарату, ще не сформовані, що може 

проявлятися в уривчастості мовлення, недостатності подиху для завершення 

фрази. Особливо помітні такі прояви у стані емоційного збудження. До 

шестирічного віку як правило дитина має сформований механізм координації, 

що забезпечує плавність зовнішнього усного мовлення. Також оволодівши 

звуковим аналізом і синтезом вона готова до набуття навичок письма та 

оволодіння писемним мовленням.  
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У дошкільному віці завершується формування мовлення, проте не 

зупиняється його розвиток. Взагалі мовлення людини є відносно сталим і 

змінюється протягом усього її життя. Найпластичнішим мовлення є у дітей та 

молоді, більше патологічних змін мовлення спостерігається у літньому віці.  

Залежно від того, в якому віці відбулась дія чинника виникають різні 

особливості мовлення. Розглянемо на прикладі людей з порушенням слуху.  

Найважливішими факторами, що визначають мовлення людини з 

порушенням слуху, є: по-перше, час коли виникло порушення слуху – чим 

пізніше воно виникло, тим легшим буде розлад мовлення; по-друге, ступінь 

зниження слуху – чим краще людина чує, тим краще її вимова, по-третє, 

загальний психічний та фізичний розвиток такої людини – пасивна, ослаблена 

фізично або психічно неповноцінна людина матиме менш розвинене мовлення; 

по-четверте, умови розвитку після виникнення порушення слуху – чим пізніше 

оточення вдається до спеціальних заходів до збереження та розвитку 

нормального мовлення, тим гірші результати.  

Дитячий психолог Д. Б. Ельконін розробив систему кореляції між часом 

виникнення глухоти та станом мовлення, що зберігається та розвивається в 

особи[230, с. 89].  

Якщо глухота настає у віці 1,5-2 років діти повністю втрачають зачатки 

мовлення протягом 2-3 місяців і стають німими.  

Втративши слух у віці 2-4,5 років особа зберігає мовлення до року, до 

шестирічного віку залишається дуже обмежений лексичний запас, мовлення 

ледве зрозуміле для сторонніх осіб. Потім мовлення редукується повністю.  

П’яти-шестирічні діти у випадку втрати слуху дуже рідко втрачають 

мовлення зовсім.  

У разі втрати слуху в 7-11 років, мовлення не втрачається, але 

відбуваються характерні зміни, зокрема порушення інтонації та наголосу слів, 

збільшується темп мовлення, голос набуває неприродного характеру. Активний 

словниковий запас дуже обмежений, вживаються прості слова, вимова яких 

була засвоєна до втрати слуху.  
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Підлітки 12-17 років втративши слух, при загальному збереженні 

мовлення, втрачають його виразність та благозвучність.  

Знання основних етапів формування зовнішнього усного мовлення може 

допомогти у розслідуванні кримінальних проваджень про 

зникнення/викрадення дітей (зокрема у випадках різкої зміни мовного 

середовища, коли не завершився процес формування усного мовлення рідною 

мовою, оскільки був перерваний відсутністю мовного спілкування дорослих з 

дитиною такою мовою).  

Мовлення в цілому забезпечується багатьма зонами кори головного 

мозку, які розташовані в лівій та правій півкулі. Від синхронності їх роботи 

залежать якісні характеристики мовлення. Проте особливу роль в мовленнєвій 

діяльності відіграють три базових центри мовлення: слуховий, руховий (або 

моторний) і зоровий.  

Слуховий центр мовлення – центр Верніке, названий за честь німецького 

психоневропатолога Карла Верніке, який відкрив його функцію в процесі 

мовлення. Слуховий центр розташовується в лівій скроневій долі мозку. Його 

функція полягає в розумінні слів, які людина сприймає на слух.  

Дослідивши звуковий діапазон, який здатна розрізнити на слух людина, 

вчені визначили, що він складає 340 тисяч звуків. Особливість слухового 

сприйняття полягає в тому, що людина здатна розрізняти тільки послідовні 

звуки. Звуки, які транслюються одночасно, людина здатна чути, але не 

розрізняти. Вони зливаються в один звуковий шум. Якщо ж людина 

зосереджується на розпізнанні одного зі звуків, що сприймає, ігноруючи інші, 

то здатна буде його розрізнити. До прикладу, таким чином ми можемо чути 

голос людини і розуміти повідомлення, яке транслюється в загальній ситуації 

зашумленості.  

Мова складається зі звуків, які значно відрізняються від навколишніх 

шумів, що оточують представника відповідної національності, за місцем його 

корінного проживання (в місці виникнення мови). Окрім того кількість звуків у 
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мові обмежена і вони відрізняються один від одного. Це забезпечує якнайкраще 

сприйняття мовлення в умовах оточуючої зашумленості.  

К. Верніке виявив, що при патологічних змінах слухового центру 

мовлення людина не може впізнавати слова та розрізняти їх, при тому що звуки 

здатна розрізнити. Викривляється сприйняття та розуміння не тільки чужого, 

але і власного мовлення. Людина втрачає здатність говорити зв’язно, 

осмислено та логічно. Таке захворювання має назву «мовленнєва глухота» і 

складається з трьох симптомокомлексів: афазії (порушення усного мовлення), 

аграфії (порушення письма) та алексії (порушення читання).  

Таким чином, слуховий центр є домінуючим серед центрів мовлення і 

задіяний як в реалізації усного, так і в реалізації писемного мовлення.  

Руховий центр мовлення - центр Брока, названий на честь французького 

хірурга Поля Брока, який відкрив його значення для реалізації мовлення. Він 

розташовується в нижній лобній звивині кори кожної з півкуль головного 

мозку. Основна його функція – управління моторикою мовлення, координація 

всіх складових периферичного мовленнєвого апарату.  

Патологічні зміни в центрі Брока призводять до втрати здатності 

організовувати звуки в слова, хоча значення слів людина розуміє. Тобто 

слухове сприйняття мовлення зберігається повністю, але порушується як 

зовнішнє так і внутрішнє мовлення. Розуміючи значення слова, людина не 

розуміє як його вимовити.  

Така людина може наспівувати мелодію без слів, кричати, шипіти тощо.  

Основною функцією зорового центру мовлення є забезпечення 

сприйняття та розуміння письмових символів. При патологічних змінах цих 

центрів кори, розташованих в тім'яно-скронево-потиличних відділах 

домінантної півкулі мозку, людина втрачає здатність читати і писати, оскільки 

не розпізнає письмових знаків (букв, цифр тощо).  

Тож всі чинники, що впливають та обумовлюють формування мовлення 

людини можна поділити на два види: біологічні та соціальні.  
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Рис. 1. Класифікація чинників формування мовлення 

Біологічні чинники – це властивості людини як біологічної істоти, такі як 

особливості будови тіла, тип темпераменту чи патологічні зміни в її організмі 

внаслідок травм та захворювань.  

Біологічні чинники можуть бути чинниками ембріогенезу чи онтогенезу.  

До чинників ембріогенезу (в період внутрішньоутробного розвитку) варто 

віднести генетичну інформацію, яка міститься в ДНК, та набуте при розвитку 

ембріона до народження. Чинники онтогенезу впливають на формування і 

розвиток мовлення людини після народження і до смерті.  

Соціальними чинниками є оточення людей, їх спілкування, засоби 

масової інформації та соціальні інститути, до яких була і є залучена особа.  

Незважаючи на всі відмінності біологічні та соціальні чинники 

надзвичайно взаємопов’язані (захворювання, що привели до зниження слуху і 

корекційна робота сурдопедагогів; професії, пов’язані з надмірними стресовими 

навантаженнями та неврологічні захворювання тощо).  

Мовленнєва діяльність людини полягає в двох протилежних процесах: 

передавання інформації (через вимову звуків) і прийом інформації (через 

сприймання звукових та письмових сигналів.  

Чинники формування мовлення 

Біологічні Соціальні 

Чинники 

ембріогенезу 

Чинники 

онтогенезу 

Окремі особи 

та соціальні 

інститути 

Процеси 

комунікації та 
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Основоположник кібернетики Норберт Вінер взяв за взірець 

«конструкції» природи, оскільки вважав що машинні механізми будуть 

найефективнішими, якщо побудувати їх за зразком біологічних систем[65].  

Провівши аналогію між органами мовлення та сучасними пристроями для 

прийому/передавання інформації розуміємо наскільки досконалими вони 

є. Навіть швидкість фонації, яку забезпечують органи мовлення, надзвичайно 

висока. Вона залежить від індивідуальних особливостей людини та рівня 

володіння навичками усного мовлення, що розвиваються в тому числі шляхом 

«тренувань» під час виконання певного роду професійних задач. Так, 

спортивний коментатор здатен вимовити до 50000 звуків за годину. Швидкість 

фонації корелює з темпом мовлення. Для розмовного мовлення, для 

слов’янських мов, оптимальним вважається темп мовлення 140-150 слів на 

хвилину[53, с. 117].  

Темп мовлення у типових представників різних національностей 

неоднаковий. Так, французи, італійці та представники інших романських 

народів говорять набагато швидше, ніж представники народів скандинавських 

країн. Темп мовлення також може значно відрізнятися в межах однієї країни, 

особливо якщо країна має велику територію.  

Голосовий апарат складається з трьох основних частин: легень, гортані та 

системи повітряних порожнин, до яких належать глотка, рот, ніс та 

носоглотка. Особливості їх будови відображаються в мовленні особи. На 

будову голосового апарату можуть впливати перенесені захворювання, вік, 

стать особи.  

Залежно від статі особи значно відрізняються розміри гортані та 

голосових зв’язок: у жінок вони менші та тонші, у чоловіків більші та 

товщі. Чим більші та товщі голосові зв’язки тим нижчий голос за 

висотою. Частота основного тону визначається частотою коливань голосових 

зв’язок за одиницю часу. При старінні у жінок може спостерігатися зниження 

частоти основного тону.  
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Зауважимо, що висота голосу – це поняття суб’єктивне, оскільки 

оцінюється суб’єктом «на слух». В той час як частота основного тону – поняття 

фізичне, яке вимірюється в коливаннях за секунду або в герцах[119, с. 35].  

Чоловічі та жіночі голоси також відрізняються за характеристиками 

голосового джерела. Для жінок характерна менша швидкість повітряного 

потоку та менший об’єм легень, як наслідок менша кількість слів, які вони 

можуть вимовити на одному подиху.  

На частоту основного тону також впливають деякі лікарські препарати 

(наприклад, гормоновмісні). Як наслідок у жінок може відбуватися пониження 

частоти основного тону до вищої межі чоловічих характеристик.  

Індивідуалізація мовленнєвого сигналу відбувається на всіх етапах його 

утворення (від зародження в центральній нервовій системі програмованого 

мовлення до трансляції акустичного сигналу).  

В результаті індивідуального навчання мовленню в кожної людини 

виробляється специфічний механізм дихання, вирішальна роль в якому 

належить діафрагмі. Залежно від особливостей модуляції діафрагми та об’єм 

легень частота дихання у людей різна, дихальні рухи відбуваються з різною 

силою за різний час.  

Це відбивається на співвідношенні відрізків фонації та пауз, плавності 

інтонації. Якщо фізіологічні паузи, необхідні для вдихання повітря співпадають 

з лінгвістично обумовленими (при відмежуванні синтаксичних одиниць), має 

місце плавна інтонація.  

Сила голосу залежить від тиску повітряного струменя.  

Якщо людина має захворювання дихальної або серцево-судинної 

системи, що має симптомом задишку, то через часті та короткі вдихи її 

мовлення втрачає синхронізацію між фазою видоху, фонацією та 

артикуляцією. Паузи в мовленні не співпадають зі змістом мовлення і воно 

сприймається як інтонаційно дезорганізоване та переривчасте.  

Артикуляція забезпечується активними органами вимови (нижня щелепа, 

язик, губи, м’яке піднебіння) та пасивними органами вимови (тверде 
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піднебіння, задня стінка глотки, зуби та носова порожнина). Змінюючи в 

процесі мовлення своє положення та форму вони визначають якість звуку та 

його акустичні характеристики.  

Значний вплив на характеристики голосних та приголосних звуків 

здійснює анатомічна будова артикуляційних органів. Порушення артикуляції 

пов’язане з двома явищами: порушенням вимови звуків та порушення 

швидкості артикуляції, яке проявляється в патологічних змінах темпу 

мовлення.  

Мовленнєві навички також є індивідуальними складовими усного 

мовлення. Вони відображають особливості психіки особи та соціальні 

особливості мовного оточення.  

Навчаючись мовленню, людина вчиться управляти своїм мовленнєвим 

апаратом, підкоряючись законам мовного середовища, в якому живе. В неї 

формується фонематична звукова система, лексична і граматична структура, які 

використовуються в різних видах діяльності її мовним оточенням.  

Фонематична звукова система формується завдяки фонематичному 

слуху.  

Фонетичний слух (Н. І. Жинкін[81, с. 42]) (мовленнєвий слух 

(Н. В. Савінова[178]), фонематичний слух (Д. Б. Ельконін[230]) є одним з 

ключових чинників, що визначає мовлення особи.  

Фонетичний слух – це здатність людини розрізняти окремі звуки 

мовлення між собою в мовленнєвому потоці. Він дає можливість чути окремий 

звук в слові, розрізняти окремі слова, які складаються з окремих фонем, що 

розташовані в різній послідовності (наприклад, сир-рис, мир – Рим), розрізняти 

схожі за звучанням, але різні за значенням слова (наприклад, кріт – дріт, сіль – 

біль тощо), розрізняти нефонемні звуки (наприклад, тони у китайській мові), 

управляти фонацією темпом мовлення, гучністю та висотою голосу, 

інтонацією).  
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За твердженням А. Сорейс (A. Sorace) фонетичний слух при народженні є 

абсолютним, тобто новонароджені здатні розрізняти близько 600 приголосних 

та 200 голосних звуків, які є у всіх мовах світу[241].  

Кожна мова залежно від складності містить різну, але сталу кількість 

активно функціонуючих фонем. Фонематичний склад окремих мов коливається 

від 15 до 85 фонем. Розглядаємо тільки найбільш поширені мови, носіями яких 

є не менше мільйона осіб.  

 З віком відбувається редукція цієї здатності і вже в 6-ти річному віці діти 

здатні розрізняти звуки тільки тих мов, які регулярно використовуються в їх 

оточенні, а отже відбувається згасання здатності у 10-15 разів.  

Як наслідок, така редукція призводить до нездатності особи розрізняти 

схожі звуки в іноземній мові і навіть маючи високий рівень зі знання граматики 

та великий лексичний запас зберігається іноземний акцент[240].  

Такої ж думки Л. О. Калмикова, І. М. Лапшина, Г. В. Калмиков та 

Н. В. Харченко. Вони стверджують, що в перший рік життя дитина здатна без 

ускладнень вимовляти 75 різних фонем «…немовля будь-якої національності з 

однаковим успіхом може вимовляти англійське[th], клацаючий звук з мови 

бушменів й арабські горлові звуки. Однак, адаптуючись до відповідного 

мономовного середовища, маля поступово втрачає здатність артикулювати 

звуки, які невластиві його материнській мові»[160, с. 60].  

Криміналістично значимим є те, що діти незалежно від їх національності 

та національності їх батьків опановуючи мову і засвоюючи мовлення проходять 

аналогічні періоди, а саме спочатку настає період гуління – відбувається 

«налаштування» артикуляційного апарату на ймовірну мовленнєву діяльність 

засобами конкретної мови. Досягнувши першого року вони здатні вимовляти до 

30 слів. У два роки за умови нормального розвитку діти оволодівають 

реченнями з двох-трьох слів. До чотирьох років фактично оволодівають мовою 

на рівні «виживання» з відповідним пасивним та активним словниковим 

запасом, а також вільним використанням різних частини мови, побудовою 

речень відповідно до правил граматики тощо.  
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При розслідуванні кримінальних правопорушень дослідження проявів 

фонематичного слуху в мовленні дозволяє виявити рідну мову особи, акцент, 

діалектичні особливості вимови.  

Мовлення людини пов’язане з психічними процесами, часто воно є 

інструментом виразу психічних процесів. Базовим таким процесом є 

мислення. Мислення обумовлює не тільки форму виразу думок через мислення, 

але й його змістовний компонент. Діагностування психічних захворювань та 

розладів при судово-психіатричній експертизі також відбувається в першу 

чергу шляхом комунікації з підекспертним з використанням мовлення.  

Притягнення винної особи до кримінальної відповідальності в результаті 

кримінального провадження тісно пов’язане з осудністю такої 

особи. Вирішення питання осудності чи неосудності особи віднесено до 

компетенції суду на підставі висновку судово-психіатричної експертизи. Ч. 1 

ст. 509 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що залучення 

експерта є обов’язковим для проведення психіатричної експертизи, якщо 

слідчий, дізнавач або прокурор у ході кримінального провадження дізнаються 

про обставини, які дають підстави вважати, що під час вчинення кримінального 

правопорушення особа була в неосудному чи обмежено осудному стані, або 

увійшла в такий стан після вчинення суспільно-небезпечного діяння і перебуває 

в ньому на даний момент. Однією з таких обставин п. 2 ч. 1 ст. 509 КПК 

України визначає «поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного 

діяння або після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, 

порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті 

тощо)»[116].  

Саме тому слідчому та дізнавачу необхідно знати основні ознаки прояву 

психічних захворювань та розладів зокрема і в мовленні, оскільки саме вони 

комунікуючи з підозрюваним та обвинуваченим перші можуть впевнитись в 

необхідності призначення судово-психіатричної експертизи.  
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Психічні захворювання і розлади можуть мати різну етиологію, зокрема 

можуть бути ендогенними або викликаними вживанням наркотичних чи 

психоактивних речовин.  

Міністерство охорони здоров’я України проаналізувавши статистичні 

дані щодо кількості осіб із розладами психіки, які зверталися за медичною 

допомогою у 2016 році, дійшло висновку що найбільшу кількість становлять 

особи із синдромом залежності, амнестичним синдромом та психотичними 

розладами, викликаними вживанням наркотичних та психоактивних 

речовин. Таких було зареєстровано 694 928 осіб[84].  

Друге місце за кількістю звернень зайняли особи, які мають розлади, що 

виникли внаслідок травматичних уражень мозку або церебральною 

дисфункцією, зокрема хвороба Альцгеймера, судинна деменція тощо. Таких 

було зареєстровано 268 646 пацієнтів.  

Третє місце за кількістю зареєстрованих хворих посідає група осіб з 

розумовою відсталістю усіх ступенів (дебільність, імбецильність та ідіотія) - 

227 392 осіб.  

На четвертому місці група осіб хворих на шизофренію, а також тих, що 

мають шизоафективні розлади. Вона складає 173 157 осіб.  

П’яте місце – особи з невротичними, пов’язаними зі стресом, та 

соматоморфними розладами (тривожні розлади, фобії, депресії, обсесивно-

компульсивні розлади тощо) - 126 221 пацієнт 

Наведені статистичні дані враховують тільки осіб, які звернулись за 

медичною допомогою в заклади МОЗ України і пройшли там консультативне, 

амбулаторне або стаціонарне лікування. Частина хворих осіб залишається 

латентною, тому реальна кількість осіб, які мають ті чи інші порушення 

психічного здоров’я відрізняється від наведених офіційних даних.  

Перелік характерних порушень мовлення осіб з психічними 

захворюваннями та розладами пропонують розглянути О. О. Леонтьєв, 

О. М. Шахнарович, В. І. Батов: 
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По-перше, наявність логореї (людина постійно говорить, не чекаючи 

питання чи реакції співрозмовника, перескакує на різні теми тощо).  

По-друге, розірваність або беззв’язність мовлення (мовлення граматично 

побудоване вірно, але не має смислу).  

По-третє, в’язкість, надмірна ґрунтовність мовлення, людина загрузає в 

занадто великій кількості подробиць.  

По-четверте, персеверації мовлення (людина постійно повторює вислів 

повністю або частково і не може переключитися на іншу тему).  

По-п’яте, резонерство, мудрування, міркування не мають основи, що 

призводить до повної нісенітниці[121, с. 9].  

Слід пам’ятати, що такі ознаки мовлення можуть бути симульовані, тому 

слідчий, дізнавач, прокурор і навіть суддя не можуть самостійно вирішувати 

питання з постановкою діагнозу.  

Всі психічні захворювання і розлади за етиологією можна поділити на 

ендогенні та екзогенні. Ендогенні захворювання є вродженими і виникають як 

правило внаслідок генетичних причин та вад внутрішньоутробного 

розвитку. Екзогенні захворювання виникають після народження внаслідок дії 

зовнішніх факторів: дії патогенів живої та неживої природи, травм.  

В кримінальних провадженнях найчастіше зустрічаються особи з такими 

екзогенними психічними захворюваннями та розладами: прогресивний параліч 

(як варіант сифілітичного психозу), Корсаковський психоз та розлади психіки, 

які виникли внаслідок вживання наркотичних та психоактивних речовин.  

Мовлення особи з прогресивним паралічем характеризується утрудненою 

артикуляцією та невиразністю вимови, немодульованістю, нездатністю 

зрозуміти прислів’я в його переносному значенні (тлумачення його конкретним 

чином).  

Корсаковський психоз виникає внаслідок органічного ураження 

головного мозку або як наслідок хронічного алкоголізму. Для нього характерні 

розлади пам’яті які відображаються в мовленні у формі парафазій (коли одне 

слово промовляють замість іншого).  
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Встановлення факту вживання наркотичних чи психоактивних речовин 

має для досудового розслідування ще й пошукове значення, тому встановити 

його необхідно якомога швидше.  

І. Ю. Устинов наводить перелік основних симптомів, які на його думку 

вказують на вживання наркотиків: перепади настрою, зміни характеру, 

психологічний захист, надмірна емоційність та концентрація уваги на собі, 

прагнення маніпулювати, напруженість у спілкуванні, зміни в звичках та колі 

спілкування, апатія, стан тривоги, «танцюючий» почерк, затинання[211].  

Наркотичні речовини викликають діаметрально протилежні перепади 

настрою від стану ейфорії до депресії. Зазвичай енергійна і товариська людина 

стає постійно пригніченою, нетовариською. Покращення настрою виникають 

тільки під час перебування в стані наркотичного сп'яніння. Така особа 

звинувачує оточуючих у всьому, що відбувається, навіть у своїх діях, заявляє, 

що її переслідують, що вона жертва.  

Настрій не відповідає обставинам та конкретній ситуації: може проявляти 

ознаки щастя при похованні, або бути злим і ворожим на Дні 

народження. Незалежно від обставин така особа чинить по-своєму і не 

піддається переконанню. Виправдовуючи свої помилки намагається уникнути 

відповідальності, не бажає обговорювати важливі проблеми, перекладає 

обов’язки щодо вирішення своїх проблем та несення відповідальності за свої дії 

на інших.  

Кардинально змінює свій спосіб життя і звички, спілкується з новими 

людьми поза звичним колом інтересів, втрачає інтерес до форм активності, які 

раніше цікавили.  

В осіб, що вживають наркотичні речовини з’являється почуття страху і 

зайва балакучість, рухи стають нечіткими.  

Проаналізувавши механізм виникнення зазначених ознак, розуміємо чому 

саме вони свідчать про наркотичну залежність.  
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Наркотичні речовини специфічно діють на центральну нервову 

систему. Стимулююча, галюциногенна, ейфоруюча та седативна дії стають 

причиною їх вживання без призначення лікаря.  

Наркотики викликають залежність від їх вживання, а отже є адиктивними 

речовинами. Адиктивна дія викликає їх періодичний і потім систематичний 

прийом.  

Адиктивна поведінка (від англ. addiction — пристрасть, звичка, 

схильність до чого-небудь) – це будь-які факти поведінки пов’язані із 

застосуванням адиктивних речовин. Стосується це не лише наркотичних 

речовин, але й будь-якого агента, що здатен викликати залежність[185, с. 306].  

Адиктивну поведінку А. Е. Личко і В. С. Бітенський визначають як 

«зловживання різноманітними речовинами, що змінюють психічний стан, 

включаючи алкоголь і паління тютюну, до того як від них сформувалася 

фізична залежність… мова йде не про хворобу, а про порушення поведінки… 

вітчизняні дослідники поширили цей термін і на випадки без індивідуальної 

психічної залежності»[80, с. 51].  

Адиктивна поведінка за своєю суттю є деструктивною. Її деструктивність 

полягає в прийомі адиктивних речовин та постійній фіксації уваги на певних 

предметах чи видах діяльності, які викликають сильні емоції, з метою змінити 

свій психічний стан задля відходу від реальності.  

Оскільки поширення наркотичних речовин є кримінальним 

правопорушенням, то особи пов’язані з такою діяльністю намагаючись 

уникнути кримінальної відповідальності вдаються до конспірації, зокрема 

вдаються до використання жаргонних слів та виразів. За кримінологічною 

характеристикою наркозалежні особи мають часто середній і високий рівень 

розвитку інтелекту, здатні до абстрактного і логічного мислення, яке 

змінюється внаслідок вживання наркотичних речовин. Таке змінене мислення 

проявляється в яскравому і парадоксальному мовленні. Вони часто 

використовують іноземні слова, зокрема англійські.  
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Мова таких осіб не має широкого вжитку і є досить закритою, а отже 

може бути використана як групофікаційна ознака в криміналістиці.  

Задля проведення криміналістичної групофікації зазначених осіб 

працівники правоохоронних органів та вчені проводять роботу зі складання та 

упорядкування словників жаргонізмів, що вживають в середовищі 

наркозалежних. Прикладом такої праці є словник О. Г. Ломтєва 

«Корпоративний жаргон осіб, що вживають наркотики»[105].  

Стан наркотичного сп’яніння спотворює не тільки усне мовлення особи, 

але й писемне. Їх почерку притаманні конкретні зміни, які експерти –графологи 

описують як загальними, так і окремими ознаками.  

Відчуття ейфорії у стані наркотичного сп’яніння призводить до помітного 

поліпшення почерку особи. В момент припинення дії препарату настають 

абстинентні зміни, які викликають псування почерку – він стає різким, 

нерівним, наявна велика кількість помарок, порушення цілісності паперу тощо.  

На думку М. М. Місюка, тип нервової діяльності та загальний психічний 

стан особи також впливає на розлад почерку, коли особа перебуває під дією 

наркотиків. Він встановив, що наркотичні речовини, які впливають на 

аналізатори, змінюють кількісні та якісні ознаки почерку[140, с. 387].  

Сучасні експерти за характерними змінами почерку можуть визначити 

вид лікарської, наркотичної чи психоактивної речовини, під дією якої особа 

виконувала рукописний текст.  

Залежно від виду спожитого наркотику мовленнєві ознаки будуть 

різнитися, найбільше це стосується змістовної сторони мовлення, яка дає 

можливість оцінити зміни психічних процесів. При вживанні марихуани та 

конопель мовлення прискорюється, стає квапливим, проявляється почуття 

ейфорії та безтурботності або необґрунтований страх, наявні порушення 

пам’яті, сплутаність свідомості, психічна виснаженість та інтелектуальні 

порушення.  

Дія опіатів викликає сонливість з порушеннями фаз засинання та 

прокидання (прокидаючись людина може одразу брати участь у розмові, а через 
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кілька речень знову засинає). Мовлення стає повільним, особа розтягує слова, 

повторює одні слова і вислови по кілька разів. Критична самооцінка вчинків і 

висловлювань значно знижена.  

Вживання психостимуляторів призводить до пришвидшення темпу 

мовлення та непослідовності мислення, ознакою чого є перескакування з однієї 

теми на іншу.  

Зловживання снодійними препаратами викликає невиразність та 

уповільненість мовлення, за змістом мовлення може містити опис 

галюцинацій.  

Класифікацію мовленнєвих особливостей осіб з розладами психіки, які 

виникли внаслідок зловживання наркотичними, психоактивними речовинами 

ми визначили, розділивши їх на «3 групи: 

1. Власномовленнєві, що виникли внаслідок соціального досвіду 

перебування у середовищі наркозалежних та комунікації з ними; 

2. Власномовленнєві, що виникли внаслідок органічного токсичного 

ураження центральної нервової системи; 

3. Порушення інших психічних процесів (таких як мислення, увага, 

уява), які проявляються у змістовній частині мовлення»[168, с. 112].  

У стані наркотичного сп'яніння в особи наявні такі ознаки мовлення: 

вживання жаргонних виразів (1 група), пришвидшення темпу мовлення (2 

група), посилення дефектів вимови (2 група), наявний плоский гумор, 

блазнювання (3 група) тощо.  

Під час припинення дії наркотичних речовин та вимушеного утримання 

від їх прийому відбувається наростання абстинентних явищ, що проявляється 

такими мовленнєвими ознаками: уповільнення темпу мови (2 група), 

неадекватна реакція на зауваження, наявні почуття пригніченості, виникають 

суїцидальні думки, які проявляються вживанням нецензурної лайки, 

мовленнєвою агресією, образливими словами (3 група).  

В практичній діяльності правоохоронних органів найчастіше 

зустрічаються особи з такими ендогенними психічними захворюваннями та 
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розладами: хвороба Альцгеймера, епілепсія, шизофренія, маніакально-

депресивний психоз.  

В осіб, що мають хворобу Альцгеймера помітна стереотипність мовлення 

– висловлювання складаються з однакових слів та словосполучень, однакова 

інтонація, міміка та жести незалежно від змісту повідомлення.  

Епілепсія проявляється в уповільненому та нерозбірливому мовленні (при 

сутінковому стані свідомості), стереотипності та химерності мовлення, велика 

кількість слів, вжитих у зменшуваній формі. У випадку тяжких розладів 

спостерігається бідність лексичного запасу.  

При маніакально-депресивному психозі мовлення беззв’язне, нестійка 

прив’язка мовлення до предмету розмови (часто відволікаються, наявні 

«скачки» ідей). Такі особи вживають багато римованих слів, через велику 

кількість асоціацій по звучанню. В депресивній фазі характерні протилежні 

симптоми аж до відсутності мовлення взагалі.  

Вираженість змін мовленнєвих ознак корелює з видом психічного 

захворювання, його стадією та тривалістю перебігу.  

За даними ВООЗ діагноз «шизофренія» щорічно ставлять 45 мільйонам 

осіб у всьому світі. Половина пацієнтів психіатричних лікарень, що знаходяться 

на стаціонарному лікуванні, мають такий діагноз[238].  

На різних стадіях шизофренії та залежно від характеру злоякісності її 

перебігу мовлення значно відрізняється. Максимальний прояв патологічних 

змін спостерігається у хворих з кінцевою формою параноїдальної шизофренії, в 

той час як стан ремісії відрізняється бідністю таких проявів. Це можна 

пояснити тимчасовим послабленням психопатологічних симптомів під час 

ремісії.  

Якщо особа розмовляє сама з собою, ніби розмірковує вголос, має слухові 

галюцинації, в сюжет яких залучається і мовлення, раптово зупиняється не 

закінчивши речення, або закінчує його подумки, є підставами для сумніву у її 

психічному здоров’ї. Мовлення хворих на шизофренію надмірно ґрунтовне, 

дезорганізоване, часто незрозуміле для співрозмовника.  
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Розлади мислення та рухової сфери мають наслідками порушення усного 

і писемного мовлення. Мовлення шизофреника характеризується 

«нанизуванням» незв’язаних слів та фраз, «словесний салат» (наявність 

нелогічних словесних асоціацій, оскільки мислення стрибками переключається 

з однієї теми на іншу, пропускаючи певні логічні етапи, так що сторонньою 

особою сприймається як незв’язне.  

Усне мовлення осіб, які мають шизофренію, характеризується раптовими 

зупинками, порушенням темпу і швидкості мовлення, відхилення від теми, 

висловлювання скорочуються за рахунок зменшення лексичного запасу, 

незв’язність слів у фразах у зв’язку з обмеженістю використання сполучників 

та прийменників, а також граматичною неузгодженістю, резонерство, 

непослідовність, персеверації та парафазії, відсутня ініціатива початку та 

продовження розмови[233, с. 274].  

Дослідивши писемне мовлення шизофреників О. Г. Малина виявила, що 

для нього характерними є нестійкість загальних ознак почерку, так ніби 

рукописний текст виконувало кілька осіб, зловживання великими літерами та 

химерний стиль написання[128, с. 50].  

Часто мають місце пропуски окремих букв і цілих складів, безладність 

написання, штрихи мають химерну форму, для написання одного тексту 

використовуються чорнила/олівці різних кольорів.  

У випадку наявності манії переслідування з метою шифрування змісту 

написаного, хворі вдаються до вживання особливого жаргону, спотворення 

літер, необґрунтоване збільшення кількості знаків оклику, підкреслень та 

закреслень (штриховок). Порушується напрям письма (текст може бути 

написаний як горизонтально, так вертикально). Символізація тексту 

проявляється наявністю на полях рукопису та в самому тексті наявністю 

малюнків та цифр, які випадають зі змісту повідомлення. З метою 

приховування змісту повідомлення винаходять нові слова, замінюють кожну 

букву на інший символ, подвоюють та потроюють букви, або при написанні 
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букви домальовують до неї умовний знак. Іноді взагалі замінюють букви на 

своєрідні піктограми.  

Писемне мовлення параноїдних шизофреників відрізняється великим 

почерком (на всю сторінку тільки кілька букв або слів), надмірна кількість 

розділових знаків та підкреслень, що іноді можуть перевищувати кількість 

самих літер. Букви химерно прикрашені завитками, штрихами та 

малюнками. Повторення одних і тих же літер, написання одного тексту між 

словами іншого, написання слів справа наліво, рубрикація рукописного тексту 

на колонки свідчить про відображення маревних ідей.  

Почерк осіб, хворих на шизофренію, залежить також від ситуативного 

стану хворого (збільшення чи зменшення патологічної симптоматики в даний 

момент часу). Розірваність мислення й мовлення проявляється писаним текстом 

з недотриманням рядків, граматичних правил, вживанням іноземних слів та 

фраз. Їх записи часто являють набір слів позбавлений будь-якого 

змісту. Письму притаманна манірність виконання графічних знаків  

Іноді рукописний текст виконано акуратно і правильно (з точки зору 

написання графічних знаків), але абсолютно відсутній сенс 

написаного. Підкреслюючи слова або фрази, іноді окремі букви чи склади, 

використовуючи штриховку, обведення хворі передають зміст своїм 

марень[128, с. 51].  

Наявність зазначених ознак в інших комбінаціях та ступеня вираженості 

може мати місце і при інших захворюваннях. Проте їх наявність за будь-яких 

обставин є причиною для призначення психіатричної експертизи.  

Отже, мовленнєвий портрет особи з психічним розладом або 

захворюванням містить мовленнєві ознаки, які можуть бути покладені в основу 

криміналістичної групофікації та діагностики.  

 

1. 2. Структура мовленнєвого портрету особи в криміналістиці.  

 «Мовленнєвий портрет особи - це сукупність криміналістично-значимих 
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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»[169, с. 131].  

Аналізуючи дане визначення поняття «мовленнєвого портрету» можемо 

виділити основні його ознаки: 

1. До мовленнєвого портрету належать не всі ознаки мовлення, а тільки 

криміналістично-значущі, тобто такі, вивчення яких дає змогу досягти завдань 

в межах кримінального провадження.  

2. Зазначені мовленнєві ознаки реалізуються мовними засобами (при них 

детальніше зазначено у підрозділі 1. 3. ).  

3. Такі ознаки мовлення проявляються безпосередньо в мовленнєвій 

ситуації, яку створюють учасники комунікації, під час реалізації мовленнєвого 

акту.  

4. Мовленнєві ознаки вказують на належність особи до певної 

соціальної, вікової, етнокультурної групи тощо.  

5. Такі мовленнєві ознаки підлягають дослідженню та встановленню за 

результатами аналізу матеріальних та ідеальних слідів мовлення.  

Залежно від виду мовлення його сліди утворюються різним способом та 

залишаються на різних об’єктах (носіях).  

Так, ідеальні сліди усного мовлення залишаються в пам’яті учасника 

мовленнєвого акту або свідка-очевидця. Матеріальні сліди усного мовлення - на 

цифрових або магнітних носіях як аудіо записи чи аудіо-відеозаписи 

(електронні документи). В останні роки матеріальні сліди усного мовлення 

набувають все більшого значення та ширшого використання в процесі 

досудового розслідування.  

Матеріальні сліди писемного мовлення залишаються на паперових 

(рукописних або друкованих) чи електронних документах. У зв’язку з 

поширенням використання комп’ютерної техніки доля рукописних документів, 
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як об’єктів дослідження мовлення особи, щороку зменшується. Ідеальні сліди 

писемного мовлення залишаються в пам’яті особи, яка сприймала сліди на 

паперових чи електронних документах, оскільки читання є одним з етапів 

реалізації писемного мовлення.  

Сліди мережевого мовлення частково поєднують характеристики усного і 

писемного мовлення. Це пов’язано з набором засобів його 

реалізації. Матеріальні сліди - в електронних документах з графічними 

знаками; електронних документах з аудіо чи аудіо-відеозаписами. Ідеальні 

сліди залишаються в пам’яті особи, яка аудіально чи візуально сприймала такі 

сліди у зазначених електронних документах.  

Ще в ХХ столітті вивчаючи мовлення особи О. О. Леонтьєв, 

О. М. Шахнарович, В. І. Батов виділили ознаки, які, на нашу думку, варто 

включити до структури мовленнєвого портрету.  

До групи звукових ознак мовлення вчені віднесли інтонацію, голос, вибір 

темпу мовлення в межах норми для конкретної мови, тривалість, характер та 

розподіл пауз, ступінь фонетичної редукції, іншомовний акцент, характер і 

ступінь логічного виділення, окремі діалектичні характеристики).  

Група семантико-граматичних ознак наповнена ознаками вибору слів і 

конструкції, мірою виразності та характером заповнення пауз, рівнем 

мовленнєвої культури (визначається правильністю мови); мірою 

організованістю тексту (визначається логікою викладу текстового 

повідомлення та ступенем його планування).  

До категоріальних ознак мовлення дослідники віднесли соціальні 

діалекти (проявляються в мовленні вживанням професіоналізмів, жаргонізмів, 

арго), вікові, національні та територіальні ознаки[121, с. 3-8].  

Окремі ознаки мовлення в процесі досудового розслідування 

досліджуються при складанні словесного портрета. Проте не слід 

ототожнювати поняття «словесний портрет» і «мовленнєвий портрет».  

Вони різняться за структурою ознак опису, цілями та напрямками 

застосування.  
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Ознаки зовнішності людини вивчає габітологія. Габітологія (від 

лат. habitus - зовнішність і грец. logos — слово, вчення) — це галузь 

криміналістичної техніки, яка вивчає закономірності зміни зовнішніх рис 

людини, засоби та методи збирання і дослідження інформації про такі риси з 

метою пошуку та ідентифікації людей[231, с. 587].  

Необхідною умовою використання опису рис зовнішності людини в цілях 

кримінального судочинства є однаковість розуміння такого опису всіма 

учасниками. Задля цього і була запроваджена єдина система і термінологія 

опису ознак зовнішності.  

В процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень 

розрізняють довільний та спеціальний опис.  

Довільний опис складається свідком-очевидцем або потерпілим, який 

послуговується виразами повсякденної мови. Проте в такому вигляді опис не 

може бути використаний для досягнення мети його складання.  

Спеціальний опис складається за спеціальною методикою з 

використанням єдиної системи термінів.  

Метод складання словесного портрету як єдина класифікація та опис 

ознак зовнішності людини з метою її розшуку та ототожнення був розроблений 

в кінці ХІХ ст. А. Бертильоном. Він описав його у праці «Інструкція по опису 

прикмет»[232, с. 624].  

Систематизований опис, вдосконалений протягом століття іншими 

криміналістами, використовується як сучасний опис методом словесного 

портрета.  

В основу зазначеного методу покладена ідея однакового розуміння опису 

будь-яким учасником кримінального процесу, що досягається завдяки 

дотриманню основних принципів: 

по-перше, опис складається із застосуванням стандартизованої 

термінології, що від початку усуває різночитання, запобігає помилкам та 

виключає неясності та неточності; 

 по-друге, максимальна повнота опису досягається завдяки опису всіх 
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ознак, які в своїй сукупності відрізняють описувану особу з числа інших осіб; 

по-третє, послідовність опису ознак від загального до окремого, згори до 

низу (в першу чергу описується фігура в цілому, потім - окремі частини тіла 

(голова з описом елементів голови та обличчя, тулуб, кінцівки), функціональні 

ознаки, і на сам кінець особливі прикмети; 

по-четверте, опис проводиться з двох ракурсів: в анфас та профіль 

(правий). За наявності особливих прикмет, їх опис проводиться в повній мірі не 

залежно від того на якій стороні особи вони розміщені (справа чи зліва); 

по-п’яте, при описі положення голови, постава та стан зовнішності має 

бути звичайним, нормальним для описуваної особи; 

по-шосте, опису підлягають особливі та помітні ознаки зовнішності 

вроджені та набуті протягом життя. Помітні ознаки зовнішності – це такі 

ознаки, які легко виявити без спеціального обстеження, як правило, на ділянках 

тіла не прикритих одягом (родимі плями, великий ніс, відсутність ока тощо), 

або якщо одяг не може їх приховати (відсутність кінцівки, пересування за 

допомогою милиць тощо). Особливі прикмети, як правило, мають прихований 

характер і їх виявляють при проведенні спеціального обстеження (наприклад, 

при освідуванні особи).  

Існує багато підстав класифікації ознак зовнішності людини.  

За ідентифікаційним значенням їх поділяють на індивідуальні 

(дозволяють ототожнити людину, наприклад гетерохромія) та групові 

(визначають приналежність до певної групи – однаковий вік, зріст чи 

національність.  

За умовами сприйняття вирізняють статичні ознаки (спостерігаються і в 

стані спокою людини, і під час взаємодії з оточуючим середовищем – колір 

волосся, очей, шкіри) і динамічні ознаки (проявляються тільки під час руху 

людини – хода, міміка чи жестикуляція).  

За природою прояву ознаки бувають постійні (виникають в будь-який 

період від народження людини і зберігаються протягом всього життя, 

наприклад втрата кінцівки) та тимчасові (виникають і зникають з різних 
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причин, наприклад волосся, зуби).  

За обсягом опису ознаки зовнішності класифікують на загальні (описують 

людину в цілому – зріст, статура, вік) та окремі (описують елементи 

зовнішності – ніс, чоло, очі, волосся тощо).  

За обов’язковістю наявності розрізняють необхідні ознаки (притаманні 

певній статі чи етнічній групі – борода в чоловіків, коси в жінок) та випадкові 

ознаки (виникають у зв’язку з певними обставинами – шрами, татуювання).  

За причиною появи є ознаки природні (характерні для різних етапів 

розвитку людини – молочні зуби, зморшки, сиве волосся тощо) та штучні 

ознаки (виникають внаслідок втручання в зовнішній вигляд – рубці або зміна 

форми носа в ході пластичної операції)[112, с. 187].  

В кожній із перелічених класифікацій є ознаки, які можна віднести до 

однієї з трьох основних груп: анатомічні, функціональні й супутні. Перші дві 

групи ознак із зазначених вважаються власними, оскільки притаманні 

безпосередньо організму людини. Вони є основою ідентифікації, оскільки 

достатньо стійкі і важко змінювані (або незмінювані взагалі). Супутні ознаки – 

це ознаки зовнішнього вигляду людини і для ідентифікації застосовуються як 

додаткові ознаки.  

До анатомічних ознак належать вік, стать, статура, зріст, антропологічні 

риси будова тіла та його частин (голови, обличчя тощо). При зоровому 

сприйнятті особи найбільше уваги приділяється обличчю (оскільки саме воно 

має найбільше індивідуалізуючих рис), тому при описі найбільше ознак (з усіх 

елементів зовнішності) досліджується саме характеризуючі обличчя.  

Особливості анатомічного з’єднання шкірних покривів обличчя з 

кістково-хрящовою основою черепа визначають відносну стійкість його ознак 

протягом всього життя. Як наслідок, можливо провести ідентифікацію особи 

навіть через великий інтервал часу.  

Окремі анатомічні ознаки описують за розміром, контуром, кольором, 

формою, особливістю будови окремих частин.  

Особливості реалізації рухових та фізіологічних функцій проявляються в 
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функціональних ознаках. Криміналістично значущими є постава, хода, 

жестикуляція, міміка і мовлення, оскільки вони є найбільш вираженими і 

доступні для спостереження.  

Мовленнєві функції характеризуються елементами змістовного мовлення 

і мовленнєвого механізму. Мовленнєвий механізм характеризується 

особливостями вимови і голосу. Мовлення буває повільним, швидким, 

спокійним, виразним, збудженим. Іноді проявляються гаркавість, шепелявість, 

гугнявість, а також елементи місцевого говору або певного 

акценту. Ю. М. Антонян характеризує голос залежно від сили звучання як 

слабкий, середній або сильний; залежно від тембру розрізняє бас, баритон, 

тенор, альт, фальцет; за чистотою голосу глухий, дзвінкий, хрипкий, сильний[5, 

с. 276].  

П. Д. Біленчук наголошує на необхідності дослідження окремих ознак 

мовлення особи при складанні словесного портрету, а саме:  

1. «Голос: дзвінкий, глухий, сильний тощо.  

2. Вимова: ясна, невиразна, говорить з акцентом, шепелявить, гаркавить, 

заїкається, говорить швидко, говорить повільно тощо.  

3. Характерні риси: жестикулює, багата міміка, вживає характерні слова, 

звороти, словосполучення, вигуки, національні слова»[11, с. 189].  

У монографії «Криміналістична теорія пізнавальної діяльності» 

В. М. Стратонов наголосив на необхідності застосування новітніх технологій 

при складанні мовленнєвого портрету особи. Так, написання інформаційно-

пізнавальної програми з використанням знань лінгвістичної криміналістики, 

дозволило б слідчому, дізнавачу та експерту застосовуючи функціональний 

метод пізнання, моделювати мовленнєвий портрет кримінального 

правопорушника; визначати місце проживання особи (обмежуючись певною 

територією); визначати сферу діяльності особи; визначати, кому саме належить 

досліджуване висловлювання[203, с. 397].  

Цілі використання словесного портрету доцільно класифікувати на такі 

групи: 
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По-перше, цілі пов’язані з ідентифікацією особи (перевірка особи 

затриманого в досудовому розслідуванні, при судовому розгляді та в місцях 

виконання покарань; проведення слідчих (розшукових) дій, таких як впізнання 

живих осіб і трупів, слідчого огляду, проведення експертних досліджень 

фотозображень; встановлення особи загиблого за невпізнаним трупом; 

перевірка документів, які засвідчують особу).  

По-друге, цілі пов’язані з розшуком особи ( розшук безвісти зниклих осіб, 

невідомих правопорушників за їх прикметами, осіб, які переховуються від 

досудового розслідування та судового розгляду або втекли з місць позбавлення 

волі, а також для проведення оперативно-розшукових заходів)[113, с. 172].  

Мовленнєвий портрет особи складають для досягнення таких цілей: 

по-перше, для виконання ідентифікаційних, групофікаційних та 

діагностичних завдань поставлених перед експертом при проведенні 

дослідження аудіо та відеозаписів, а також рукописних та електронних 

документів;  

по-друге, як допоміжний метод ототожнення невідомих осіб за фактичної 

наявності такої особи (зокрема при втраті пам’яті); 

по-третє, для розшуку невідомих осіб за особливостями їх мовлення 

(звуження кола пошуку та визначення його спрямування); 

по-четверте, для проведення оперативно-розшукових заходів.  

Різними є і джерела інформації для складання мовленнєвого та 

словесного портретів.  

Криміналістично-значущі відображення зовнішності людини класично 

поділяють на об’єктивні та суб’єктивні.  

 До об’єктивних відображень зовнішнього вигляду людини належать 

кінострічки, фотознімки, рентгенівські знімки, відео- та аудіозаписи, сліди 

частин тіла тощо. Таким чином, вони відображаються на об’єктах 

матеріального світу незалежно від сприйняття ознак зовнішності носієм або 

іншими людьми.  

Першим етапом створення суб’єктивних відображень є сприйняття ознак 
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зовнішності носієм або іншими людьми, а потім їх фіксування. До суб’єктивних 

відображень належить уявний образ в пам’яті людини, яка може його 

відтворити шляхом словесного опису, графічного опису, а також безпосередньо 

використати при впізнанні такої особи наживо або опосередковано – через 

сприйняття її об’єктивних відображень на фотографії, відео- чи аудіозаписі.  

Серед перелічених джерел інформації є спільні для складання обох видів 

портретів та відмінні. Серед спільних можна назвати відеозапис та уявний 

образ, оскільки вони відображають як особливості мовлення, так і інші ознаки 

зовнішності особи. До відмінних можна віднести рентгенівський знімок, скелет 

людини, аудіозапис та авторський документ. Скелетовані залишки людини та 

рентгенівський знімок не містять інформації про мовлення особи, тому їх 

можна використати тільки щодо інших ознак зовнішності при складанні 

словесного портрету. Авторський документ (як рукописний, так і електронний) 

містить інформацію про писемне мовлення особи, аудіозапис – про усне 

мовлення особи, обидва можуть містити ознаки мережевого мовлення, проте 

жодних інших ознак зовнішності людини в них не відображено.  

Ідентифікація особи в досудовому розслідуванні можлива при проведенні 

портретно-криміналістичної експертизи. Розпізнавання та ідентифікація особи 

за портретним зображенням визначається як предмет дослідження такої 

експертизи.  

При проведенні портретно-криміналістичної експертизи можуть 

проводитись такі види експертних досліджень: 

1. експертне дослідження невпізнаного трупа за наявними 

фотознімками та прижиттєвих фотографій людини (проводиться з метою 

встановлення особи трупа); 

2. експертне дослідження черепа трупа та прижиттєвих фотографій 

безвісти зниклої особи (проводиться з метою встановлення належності 

виявленого черепа зниклій особі); 

3. експертне дослідження посмертної маски невідомої особи та 

прижиттєвих фотографій безвісти зниклої особи (проводиться з метою 
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встановлення особи трупа); 

4. експертне дослідження кількох (двох або більше) фотографічних 

зображень людей (проводиться з метою встановлення чи одна і та ж сама особа 

зображена на наданих фотографіях).  

Для виконання ідентифікаційних, групофікаційних та діагностичних 

завдань окремі усно-мовленнєві та писемно-мовленнєві ознаки мовленнєвого 

портрету особи досліджуються при проведенні фоноскопічної, авторознавчої, 

семантико-текстуальної та почеркознавчої експертиз.  

Всі ознаки, з яких складається мовленнєвий портрет, доцільно поділити 

на горизонтальну та вертикальну підструктури.  

Вертикальній підструктурі структури мовленнєвого портрету притаманні 

(додаток Б):  

1. окремі (групофікаційні) ознаки, до яких віднесено ті, які дозволяють 

визначити належність особи до певної демографічної, біологічної чи соціальної 

групи;  

2. ситуаційні (діагностичні), які дозволяють виявити «стани» особи під 

час акту мовлення;  

3. індивідуальні (ідентифікаційні), які характеризують найбільш відмінні 

особливості мовлення особи.  

Проаналізувавши ознаки різних видів мовлення, ми визначили, що 

горизонтальна підструктура мовленнєвого портрету містить: 

1. «усно-мовленнєві ознаки (характерні для ситуацій усного спілкування 

безпосередньо між людьми чи за допомогою технічних засобів, які передають 

голосові повідомлення без відтермінування часу доставки такого 

повідомлення);  

2. писемно-мовленнєві ознаки (характерні для написаних власноруч чи 

надрукованих документів із тривалим часом для їх підготовки);  

3. змішані ознаки мовлення (характерні для спілкування в мережі 

Інтернет: чати, смс-повідомлення, голосові повідомлення в месенджерах 

тощо)»[177, с. 74].  
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Слід відмітити що кожна з ознак горизонтальної підструктури може 

належати до будь-якої групи з вертикальної підструктури або до всіх одночасно 

залежно від рівня прояву ознаки. Наприклад, затинання як усно-мовленнєва 

ознака може належати до окремих (групофікаційних) оскільки свідчить, що 

особа має логопедичний дефект мовлення – затинання. Затинання невротичного 

характеру проявляється в ситуації стресу та страху, в той час як у стані спокою 

людина розмовляє не затинаючись. В такому випадку затинання належатиме до 

ситуаційних (діагностичних) ознак. Затинання, яке має генетичний характер, 

можна віднести до індивідуальних (ідентифікаційних ознак). С. Фішер у 2010 

році оприлюднив результати досліджень, які довели наявність гену 

затинання[239].  

Серед писемно-мовленнєвих ознак неправильне вживання фразеологізмів 

належить до індивідуальних ознак, використання аргонізмів – до 

групофікаційних ознак, використання певного набору словоформ свідчить про 

ставлення до адресата – до діагностичних ознак.  

Обов’язковим елементом мовленнєвого портрету особи є рівень 

сформованості та особливості використання засобів реалізації мовлення (голос 

– для усного мовлення, знаряддя письма та засоби вводу тексту – для 

писемного мовлення, а також мережевого мовлення) у мовленнєвому акті.  

Про особливості реалізації усного мовлення за допомогою мовленнєвих 

органів людини ми розглянули детально у підрозділі 1. 1.  

Питання розвитку графомоторних навичок належать до компетенції 

почеркознавчої експертизи.  

Найменш дослідженими на даний час є вивчення навичок користування 

засобами вводу текстової інформації. Користування кожним з таких засобів має 

свої особливості.  

Відомо, що використання комп’ютерних технологій в писемному та 

мережевому спілкуванні призводить до часткової втрати криміналістично-

значущої інформації про автора та виконавця тексту. Проте при роботі з 
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комп’ютером, планшетом, телефоном виникають інші криміналістичні ознаки, 

які складають «комп’ютерний почерк» особи.  

Одним із новітніх напрямків розвитку криміналістики є комп’ютерна 

графологія, яка за індивідуальним стилем виконання електронних документів 

дозволяє визначити особистісні якості виконавця. На думку О. П. Іщенко для 

цього необхідно аналізувати швидкість вводу окремих літер, зміна швидкості 

набору (натискання клавіш або кнопок «миші»), використання основної та 

додаткової частин клавіатури для набору, надання переваги у використанні 

функціональних клавіш або «миші» тощо[111, с. 189].  

Ще однією ознакою комп’ютерного почерку є наявність або відсутність 

одруківок.  

Одруківки не стосуються мовної грамотності. Вони є результатом 

неуважності, недостатнього рівня розвитку навички набору тексту або 

байдужості. Одруківки є механічними помилками. В усному мовленні 

одруківкам відповідають обмовки. Типологія одруківок включає: 

Дзеркальні - заміна графічного символу на клавіші, що натискається 

пальцем правої руки на відповідну, що натискається пальцем лівої руки; 

Пропускні - пропуск графічного символу; 

Порядкові - зміна порядку розташування графічних символів; 

Додаткові - набір додаткового графічного символу у зв’язку з одночасним 

натисканням двох сусідніх клавіш; 

Заміни «сусідів» - заміна одного графічного символу іншим (що 

розташований на клавіатурі поруч/вище/нижче).  

При розслідуванні кримінальних правопорушень комп’ютерну 

графологію можна застосувати для визначення професії особи. Для цього 

аналізується реакція та швидкість вводу певних слів, які порівнюються зі 

спеціальним словником, в якому за типовими словами та словосполученнями 

визначаються можливі професії та спосіб життя виконавця тексту. Набір 

знайомих, навіть складних слів не знижує швидкості, в той час, як набір 

незнайомих слів вимагає обдумування і це знижує швидкість набору тексту.  
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1. 3. Поняття та класифікація мовлення особи, як предмета 

криміналістичного дослідження 

Мова є однією з основних відмінностей людини від тварини, нарівні з 

прямоходінням, другою сигнальною системою та систематичним 

виготовленням знарядь праці.  

Проте до такого висновку вів тернистий шлях наукових досліджень та 

експериментів. Протягом тільки ХХ століття були неодноразові спроби навчити 

людиноподібних мавп розмовляти. Так, у 1916 році Вільям Фернісс зміг 

навчити орангутана вимовляти і правильно застосовувати слова «тато» 

(англ. «dad») та «чашка» (англ. «cup»); у 1950-х роках проводився експеримент 

з порівняльного навчання шимпанзе Вікі і кількома дітьми, в результаті якого 

Віккі навчилася вимовляти чотири слова. На цьому етапі досліджень вчені 

дійшли висновку, що мавпи здатні навчитися людської мови в більшій мірі, але 

усне мовлення їм непідвладне через невідповідну будову голосового 

апарату. Тому експериментатори вирішили спробувати використовувати 

жестову мову. Чисельні спроби (Аллен та Беатріс Гарднери (R. Allen and Beatrix 

T. Gardner), Девід та Енн Джеймс Примак (David and Ann James Premack), 

Дьюейн Румбо (Duane Rumbaugh), Франсіна Паттерсон 

(Francine "Penny" Patterson), Лін Майлс, Енн Сауткум (Ann Southcombe))[39] 

протягом наступних 30 років довели, що людиноподібні мавпи здатні 

спілкуватись окремими словами без побудови речень мовою амслен 

(американська жестова мова), проте їх словниковий запас не перевищує двох 

сотень слів, а це менше ніж у 5-річної дитини[234]. Тож, з критикою гіпотези 

про мовленнєві здібності мавп в науковій літературі виступили лінгвісти Ноам 

Хомський[235]та Стівен Пінкер[152].  

Таким чином на сьогодні, можна стверджувати, що людина є єдиним 

носієм мови та мовлення. Щоправда у недалекому майбутньому може постати 

питання «Чи притаманні мова та мовлення штучному інтелекту?».  

Наявність зафіксованих слідів мовлення людини, що стосуються місця чи 

факту події, дають змогу висувати аксіому про участь людини в такій події. До 
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таких слідів можна віднести аудіозапис мовлення людини, ідеальні сліди в 

пам’яті свідка або потерпілого про фрази чи рукописні документи, «скрин шот» 

спілкування у месенджерах типу Вайбер, Телеграм тощо.  

Значення мови для окремої людини і суспільства в цілому важко 

переоцінити.  

Мова, є засобом спілкування, а отже сприяла становленню 

позагенетичного способу передачі інформації в поколіннях через навчання і 

виховання.  

Згодом людина розробила технічні засоби, які дозволили не тільки 

передавати інформацію на великі відстані, але й накопичувати її (на сторінках 

книг, кіно- і відеоплівку, магнітних і лазерних дисках і тощо).  

Завдяки цьому в людському суспільстві склалися особливі соціальні 

відносини, що забезпечили координацію діяльності великих груп людей як між 

собою, так і щодо навколишнього середовища. Здатність до спілкування і 

абстрактного мислення зробила людину соціальною істотою.  

Люди спілкуються між собою за допомогою мови. Обмін же думками, 

життєвим досвідом здійснюється в процесі мовлення.  

«Мова» (рос. «язык», англ. «language») та мовлення (рос. «речь», 

англ. «speech») надзвичайно близькі поняття, але не тотожні. Їх спорідненість 

проявляється не тільки у схожій вимові, але й за змістом. Навіть похідні 

дієслова, пов’язані зі словом «мова», такі як «мовити», «промовляти», 

«вимовляти», вказують на застосування мови, на спосіб її реалізації.  

Згідно тлумачного словника поняття «мова – це сукупність довільно 

відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків 

для об'єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх 

комбінування у процесі вираження думок. Мова існує і реалізується через 

мовлення. А, мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови; 

мовна діяльність»[41, с. 768].  
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Згідно словника української мови «мовлення склалось історично в 

процесі матеріальної перетворювальної діяльності людей. Мовлення, властиве 

кому-небудь; манера говорити»[192, с. 367].  

Таким чином, мовлення є процесом реалізації мови. Без застосування та 

використання мова «помирає», як це сталося з великою кількістю мов давніх 

цивілізацій.  

Ознаки для розмежування мови і мовлення найбільш обґрунтовано 

пропонує О. О. Леонтьєв:  

1. Ознаки мови: 

1.1. Мова є соціальною; 

1.2. Мова є потенційною; 

1.3. Мова – це система знаків; 

1.4. Мова являє собою механізм.  

2. Ознаки мовлення: 

2.1. Мовлення є індивідуальним; 

2.2. Мовлення є реальним; 

2.3. Мовлення – це процес користування мовою, як системою знаків; 

2.4. Мовлення являє собою процес.  

Погоджуємось із позицією вченого, що мова і мовлення мають абсолютно 

різні функції. Функціями мови є характеристики мовленнєвої діяльності, які 

проявляються в будь-якій комунікативній ситуації, функції ж мовлення 

виявляються не завжди, оскільки пов’язані з його своєрідністю в різних 

соціальних і культурних формаціях[122, с. 9].  

Оскільки саме за складовими елементами «мовленнєвого портрету» 

можливо провести криміналістичну діагностику, групофікацію (класифікацію) 

та ідентифікацію, то його дослідження та використання саме в галузі 

криміналістики набуває актуальності.  

Дослідивши тлумачення понять «мовний портрет» та «мовленнєвий 

портрет» в криміналістиці та інших науках, ми виявили що чіткого 

розмежування цих понять немає в жодній з наук. У філологічних та 



47 

психологічних галузях науки, а як наслідок і в криміналістиці, часто мають 

місце підміна понять та їх ототожнення.  

Так, болгарські вчені В. Милянов та Н. Сталянова складаючи мовні 

портрети журналістів і політиків своєї країни досліджували особливості 

мовлення конкретних політичних та медіадіячів, тобто по суті проводили 

узагальнення окремих мовленнєвих портретів конкретних осіб, хоча і не 

вживали поняття «мовленнєвий портрет»[139].  

У створенні таких неоднозначних тлумачень відіграють також значну 

роль складнощі перекладу у випадку використання наукових доробок 

зарубіжних науковців. Наприклад, в українсько-російському словнику наведено 

два варіанти перекладу слова мовний – «языковый; речевой»[210, с. 374]. При 

спробі отримати зворотній переклад «языковый портрет» і «речевой портрет» 

матимуть лише один варіант - «мовний портрет». Тому, якщо послуговуватись 

напрацюваннями російських дослідників вдаватись виключно до поверхневого 

дослівного перекладу зазначені поняття розмежовані не будуть.  

Так, К. Іванцова у своїй роботі зазначає «… може бути визначене як 

планомірний опис особливостей мовної особистості згідно з поставленими 

дослідником завданнями. Мовленнєвий (мовний) портрет – результат такого 

опису…»[88, с. 39].  

Цікавим є опис поняття «мовленнєвий портрет» 

О. В. Осєтрової. Дослідниця виділяє в ньому дві сторони тісно пов’язані між 

собою: смислову та власне мовленнєву (комунікативну)[148].  

Мовлення як комунікативне явище вивчається представниками різних 

наук, які тісно пов’язані між собою, зокрема лінгвістика вивчає закони 

розвитку і функціонування мовної системи як явища людської культури, 

наводить класифікацію мов різних народів з усього світу та проводить їх 

порівняльну характеристику, досліджує частини мови, структуру речень, 

стилістику тощо; психологія мовлення співвідносить мовлення з психічними 

явищами, такими як сприйняття, пам’ять, мислення тощо, а також вплив 

властивостей особистості на особливості мовленнєвих проявів особи; 
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психолінгвістика розглядає мовлення з позиції діяльності, яка має власні цілі, 

мотиви, дії та результати; процес породження мовлення у переході його від 

внутрішнього до зовнішнього і в зворотному напрямку, особливості мовлення 

та свідомості особи залежно від структури конкретної мови, індивідуально-

типологічні відмінності мовлення індивіда тощо.  

У своїх наукових працях поняття «мовленнєвий портрет» 

використовували відомі вчені, які досліджували психологію спілкування, 

зокрема Л. С. Виготський, А. Б. Добрович, О. О. Леонтьєв, К. Г. Юнг. В галузі 

лінгвістики вчені-філологи О. Г. Алюніна, В. І. Карасик, О. М. Шахнарович 

склали типологію мовних особистостей[4; 94; 121].  

Над створенням мовленнєвих портретів представників окремих 

соціальних груп, зокрема політиків, вчених, письменників, студентів, школярів 

тощо, працювала ціла низка дослідників[60; 62; 120; 131; 144; 197; 221].  

Найкраще розробленою та найактивніше використовується методика 

лінгвопортретування щодо письменників, поетів та персонажів класичної та 

сучасної літератури. У дослідженнях такого роду часто вживається поняття 

«мовленнєва характеристика», який за описом та суттю відповідає поняттю 

«мовленнєвий портрет». Такий висновок логічно випливає з дефініції 

«мовленнєва характеристика» зафіксованої в словнику-довіднику лінгвістичних 

термінів «підбір особливих для кожного діючого літературного твору слів та 

виразів як засіб художнього зображення персонажів. В одних випадках для цієї 

мети використовуються слова і синтаксичні конструкції книжного мовлення, в 

інших засобом мовленнєвої характеристики є простомовна лексика та 

необроблений синтаксис і т. ін., а також улюблені «слівця» та мовленнєві 

обороти, пристрасть до яких характеризує літературний персонаж з того чи 

іншого боку (загальнокультурного, соціального, професійного і т. ін. )»[188].  

На думку Г. Г. Матвєєвої мовленнєвий портрет буває двох видів: 

колективним та індивідуальним. Колективний мовленнєвий портрет на думку 

дослідниці складається внаслідок узагальнення явищ, характерних для певної 

групи осіб, що об’єднуються за ознаками віку, соціальної, професійної чи 
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національної належності тощо. Індивідуальний мовленнєвий портрет 

відображає індивідуальний стиль мовлення, особливості конкретної особи.[132, 

с. 18]. Вчені-лінгвісти переважно складають індивідуальні мовленнєві портрети 

непересічних елітарних особистостей, які мають власний стиль та творче 

ставлення до мови.  

Будь-яка сфера спілкування може надати достатньо інформації для 

складання мовленнєвого портрету.  

З огляду на тенденцію інтеграції галузей в розвитку науки, 

обґрунтованим є використання досягнення лінгвістів, психолінгвістів та 

психологів адаптувати та використовувати для досягнення криміналістичних 

цілей.  

Перспективи використання мовленнєвого портрету як елемента 

криміналістичного забезпечення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень прогнозував вчений-криміналіст В. М. Стратонов. В своїй 

монографії він зазначив, що в майбутньому за допомогою комп’ютерної 

техніки аналізуючи мовлення особи можливо буде визначити місце проживання 

такої особи, тобто здійснювати криміналістичну групофікацію. Він 

переконував, що це можливо оскільки кожен населений пункт чи географічний 

район має свою, притаманну тільки йому специфіку мовлення. Також він 

зауважує, що подібні дослідження можна проводити не тільки щодо особи 

правопорушника, але й за необхідності щодо інших учасників кримінального 

провадження (наприклад, у разі втрати пам’яті)[203, с. 25].  

Формування цілісного образу особи не можливе без складання 

мовленнєвого портрету, оскільки в ньому знаходять відображення такі 

характеристики особи, як фізіологічні та психологічні, вікові та гендерні, 

соціальні та етнокультурні, а також лінгвістичні. Мовленнєвий портрет є 

сукупністю мовленнєвих «реакцій» особи, які переважають і проявляються в 

конкретних обставинах. В ньому зафіксована мовленнєва поведінка 

особи. Мовленнєва поведінка – це сукупність автоматизованих мовленнєвих 

«реакцій» характерних для повторюваної комунікативної ситуації.  
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Саме зазначена властивість мовленнєвого портрету створює підґрунтя для 

отримання вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків необхідних 

для проведення експертного криміналістичного дослідження.  

Проведення експертами ідентифікації особи за акустичними 

характеристиками голосу передбачає наявність порівняльних зразків. При 

розшуці невідомої особи в нагоді стала б картотека фонограм голосу. Проте з 

об’єктивних причин неможливо скласти всеохоплюючу картотеку зі зразками 

голосів осіб, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території 

країни неможливо. Тому складання мовленнєвого портрету особи може значно 

допомогти в розкритті окремих видів кримінальних правопорушень.  

Визначення поняття «мовленнєвий портрет особи» було нами надане 

раніше в одній з публікацій «Мовленнєвий портрет особи - це 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»[169, с. 131].  

Для складання мовленнєвого портрету особи необхідно отримати 

інформацію про мовлення особи. Не завжди на практиці є можливість 

досліджувати мовлення особи всебічно, часто сліди мовлення носять 

фрагментарний характер. Окрім того мовлення людей залежно від різних умов 

набуває своєрідних особливостей. Тому необхідно навести ознаки різних видів 

мовлення, адже кожен з них має свої особливості прояву та методики 

дослідження.  
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Традиційно в психології прийнято так класифікувати 

мовлення(Рис. 1)[82, с. 187]: 

Поділ мовлення внутрішнє та зовнішнє зумовлений доступністю для 

сприйняття іншою людиною.  

Внутрішнє мовлення практично немає зовнішніх проявів, воно беззвучне, 

у зв’язку з чим недоступне для сприйняття іншими людьми. Отже внутрішнє 

мовлення не може бути засобом комунікації.  

Вивчаючи внутрішнє мовлення особи вчені за допомогою 

інструментального методу змогли зафіксувати мікро-рухи мовного апарату під 

час мовчання. Внутрішнє мовлення за структурою згорнуте, майже ніколи 

складається з повних розгорнутих речень. Це можна пояснити, що при 

внутрішньому мовленні людина часто мислить образами, а не словами. Іноді 

виникають ситуації, коли людина не може пояснити іншій зрозумілу для неї 

думку. З одного боку це можна пояснити скроченістю внутрішнього мовлення, 

з іншого – недостатнім активним словниковим запасом, для переведення 

Мовлення 

Внутрішнє Зовнішнє 

Усне 

Діалогічне 

Монологічне 

Невербальне Звукове Письмове 

 Рис. 1: Класичний підхід до класифікації мовлення в психології.  
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частково образного мовлення у вербальну форму. Така ознака мовлення може 

свідчити про недостатній рівень володіння мовою (зокрема іноземною).  

Л. С. Виготський досліджував внутрішнє мовлення як складне 

психологічне явище, що забезпечує тісний взаємозв’язок зовнішнього 

мовлення, як засобу комунікації, з мисленням особистості. Вчений у своїх 

наукових працях дав дефініцію поняття «внутрішнє мовлення», а саме «... є 

особливим за психологічною природою формуванням, особливим видом 

мовленнєвої діяльності, що має абсолютно специфічні особливості й яке 

полягає в складних відношеннях до інших видів мовленнєвої діяльності»[52, 

с. 483]. Провівши порівняльний аналіз зазначених видів мовлення вчений 

дійшов висновку про відмінність їх функцій. «... Внутрішнє мовлення є 

мовленням для себе. Зовнішнє мовлення є мовленням для інших»[52, с. 492].  

Л. С. Виготський також стверджував, що внутрішнє мовлення 

відрізняється від зовнішнього не лише відсутністю звукового виразу, але і 

самою природою процесу перетворення. «Зовнішнє мовлення – це процес 

перетворення думки в слова... Внутрішнє – зворотний за напрямом процес, що 

йде ззовні всередину, процес випару мовлення в думку»[52, с. 508].  

Сучасні психолінгвісти розвиваючи концепцію О. О. Леонтьєва 

розрізняють кілька форм внутрішнього мовлення залежно від основної функції 

кожної з них, а саме «внутрішнє програмування мовного висловлювання», 

«власне внутрішнє мовлення» та «внутрішнє промовляння»[122, 

с. 98]. Зазначені форми протиставляються одна одній, проте вони тісно 

взаємопов’язані і беруть участь в акті комунікації (як механізм реалізації 

розумової та мовної діяльності.  

Внутрішнє промовляння, безпосередньо імітуючи процеси зовнішнього 

мовлення, передбачає наявність міні-руху артикуляційних органів. Людина 

послуговується внутрішнім промовлянням при виконанні складних для неї 

завдань: коли читає або перекладає тексти іноземною мовою, коли вирішує 

математичні завдання або пригадує матеріал вивчений напам’ять, а також при 

написанні власних текстів, ніби надиктовуючи собі тощо.  



53 

П. Я. Гальперін називав зазначену форму «зовнішнє мовлення про себе» 

або «приховане зовнішнє мовлення»[54].  

Криміналістично значимим є те, що внутрішнє промовляння пов’язується 

з неавтоматизованими розумовими діями, а такими що мають розгорнутий 

характер.  

Другою формою є власне внутрішнє мовлення в тому розумінні як його 

трактував Л. С. Виготський. Власне внутрішнє мовлення може 

супроводжуватися внутрішнім промовлянням, але може існувати самостійно. В 

той же час внутрішнє промовляння не може існувати окремо від власне 

внутрішнього мовлення.  

Власне внутрішнє мовлення проявляється мовно-руховими ознаками слів, 

а не цілими словами. Такі ознаки виступають як опорні для окремих слів або й 

цілих словосполучень.  

Діапазон проявів власне внутрішнього мовлення коливається від 

максимально наближеного до розмовного (зовнішнього) мовлення, яке 

пов’язане з внутрішнім промовлянням, до максимально скороченого 

внутрішнього мовлення, яке є автоматизованим, рефлекторним актом на межі з 

мисленнєвим процесом і не пов’язане з внутрішнім промовлянням.  

Остання форма внутрішнього мовлення з наведеної класифікації – це 

внутрішнє програмування. На думку О. О. Леонтьєва внутрішнє програмування 

передбачає «неусвідомлювану побудову деякої схеми, на основі якої надалі 

породжується мовленнєве висловлювання»[122, с. 89].  

Таким чином механізм реалізації мовлення передбачає розгортання 

внутрішнього програмування у внутрішнє або в зовнішнє мовлення. Перехід від 

побудованої схеми висловлювання з урахуванням мінімального набору правил 

граматики (рівень необхідний виключно для розуміння) розгортається у 

внутрішнє мовлення. Для переходу від такої схеми висловлювання у зовнішнє 

мовлення необхідна трансформація з урахуванням всього набору граматичних 

правил мови, оскільки нехтування ними може призвести до відсутності 

розуміння змісту висловлювання адресатом.  
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Зовнішнє мовлення є основою комунікації. Воно є озвученим або 

виражається у писемній формі, а отже доступне для зорового сприйняття або 

сприйняття на слух іншими людьми.  

У криміналістиці знання про внутрішнє мовлення особи, незважаючи на 

те що воно недоступне для сприйняття іншими людьми та для фіксації 

поширеними засобами аудіо- відеозйомки чи документування, також може бути 

використане оскільки опосередковано містить інформацію про мислення 

людини та тісно пов’язане із зовнішнім мовленням. Розуміння механізму 

переходу від внутрішнього мовлення до зовнішнього дає можливість виявляти 

ідентифікаційні, групофікаційні та діагностичні мовленнєві ознаки особи.  

Залежно від засобів, якими послуговується людина для реалізації 

мовлення (звукову мову чи «мову тіла»), мовлення поділяють на два види: 

звукове та невербальне. Звукове мовлення безпосередньо пов’язане з 

поєднанням звуків у слова, тому його ще називають вербальним. Вербальне 

мовлення є інформативним, але в сукупності з невербальним мовленням, яке 

супроводжує звукове, найкраще досягається мета - розуміння повідомлення 

співрозмовника з усіма відтінками та підтекстовим значенням. Невербальне 

мовлення використовується як емоційно-виразні елементи мовлення – жести, 

або як свідчення належності до певної соціальної групи.  

У соматично та психічно здорової людини невербальне мовлення завжди 

супроводжує вербальне. Відсутність жестів та міміки в комунікативному акті 

свідчить про відхилення у стані здоров’я або перебування особи від впливом 

речовин, що здійснюють безпосередній вплив на центральну нервову систему.  

Слід згадати також про окремий підвид мовлення – кінетичне.  

Кінетичне мовлення (грецьк. kinetikos — той, що належить до руху, 

рухає) — спілкування за допомогою жестів рук, рухів тіла, міміки (інша назва 

— мова жестів).  

Існують досить великі групи людей, для яких кінетичне мовлення, є 

основним засобом спілкування. До таких належать люди глухонімі від 
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народження або такі, які в результаті травмування чи захворювання втратили 

слух або здатність говорити у старшому віці.  

Зовнішнє мовлення залежно від того, що використовує людина ( звуки 

мови чи письмові знаки – літери) поділяють на усне та писемне мовлення.  

При усному мовленні людина сприймає слухачів, їхню реакцію на 

слова. Перевага усного мовлення над писемним полягає у більш широкому його 

застосуванні, а також у прояві під час мовленнєвого акту емоційного стану 

мовця та його ставлення до теми розмови, до комунікативного акту в цілому та 

до учасників такого комунікативного акту. Так, ознаками невпевненості та 

нерішучості є тихе і повільне мовлення, часто переривається тривалими 

паузами для обдумування наступних фраз, переважно вживання коротких, 

непоширених речень. Гучне мовлення, фрази сказані поспіхом є ознакою 

емоційного збудження особи. Мовлення осіб окремих професій змінюється 

відповідно до їх професійної деформації (як правило сила прояву змін мовлення 

має прямопропорціну залежність від стажу роботи за професією). Так, 

політики, артисти, лектори мають емоціно виразне мовлення, оскільки воно 

привабливіше за монотонне, а їм необхідно втримати увагу і переконати у своїй 

позиції значну слухацьку аудиторію. Мовлення шкільних педагогів 

відрізняється менторським (повчальним) тоном, військові та особи, що 

займають керівні посади, мають командні інтонації. Мовлення професійних 

жебраків відрізняється прохальними інтонаціями.  

Усне мовлення виконує розмовну функцію в комунікативній ситуації 

бесіди. В мовленнєвому акті незалежно від виду усного мовлення учасники 

можуть бути активними та пасивними. Активні учасники говорять (передають 

повідомлення), пасивні учасник слухають (сприймають повідомлення). Такий 

поділ є умовним, адже процес комунікації передбачає чергування таких форм 

діяльності (говоріння та слухання). Проте все ж одна форма діяльності може 

значно переважати над іншою під час конкретного мовленнєвого акту.  

При нормальному розвитку дитина спочатку вчиться слухати і розуміти 

чуже мовлення, пізніше вчиться говорити сама, тобто набуття навичок 
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слухання та говоріння відбувається не одночасно. Проте в кожної людини 

зазначені навички можуть мати різний рівень розвитку. Одні люди погано 

можуть передавати свої повідомлення, але добре розуміють чужі, інші ж вміють 

добре говорити, при тому, що не вміють слухати іншого.  

Залежно від кількості активних учасників комунікативного акту 

розрізняють діалогічне та монологічне мовлення.  

В діалогічному мовленні активно беруть участь двоє або більше 

осіб. Вони говорять і слухають по черзі, тобто відбувається розмова. Обидва 

співрозмовники (або більше) активно підтримують розмову. Як правило, 

використовують прості фрази та обороти мови.  

Діалог є первинною формою мовлення, під час якого відбувається обмін 

інформацією. Його основне завдання – забезпечити потреби безпосереднього 

живого спілкування. Складовими елементами діалогічного мовлення є окремі 

висловлювання (репліки), послідовні мовленнєві реакції (у формі «звертання, 

питання, відповідь» у різній черговості від кожного з учасників 

комунікативного акту).  

Для досягнення мети діалогічного мовлення необхідними передумовами є 

спільність ситуації, володіння інформацією про предмет спілкування, 

спільність сприйняття навколишнього світу всіма учасниками мовленнєвого 

акту.  

Діалогічне мовлення є найбільш простою формою мовлення. Це 

обумовлене кількома характерними для нього рисами: 

по-перше, широко використовують невербальні компоненти, такі як 

жести й міміка, засоби інтонаційної виразності. Іноді вони замінюють окремі 

слова чи навіть фрази, а також відтіняють зміст повідомлень; 

по-друге, структуно усічений характер висловлювання пояснюється 

опусканням певних граматичних елементів, повторюваністю лексичних 

елементів, вживання мовних «штампів» (стереотипних конструкцій). Оскільки 

співрозмовники обізнані щодо предмету комунікації, то подумки можуть 

добудувати фразу, початок якої повідомив співрозмовник.  
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При монологічному мовленні один учасник комунікативного акту є 

активним, тобто висловлює повідомлення зрідка слухаючи, другий (або інші, в 

разі якщо беруть участь більше ніж дві особи) – пасивний, тобто переважно 

слухає. Основним завданням монологічного мовлення є передача інформації, 

що стосується будь-яких фактів, обставин чи явищ, у формі 

повідомлення. Психолінгвісти зазначають, що для досягнення мети 

комунікативного акту при монологічному мовленні людина повинна володіти 

навичками зв’язного мовлення однієї особи, тобто вміти послідовно та логічно 

структурувати свої думки. Монологічне мовлення характерне для лектора, 

доповідача чи оратора.  

З позиції психології, монологічне мовлення складніше за 

діалогічне. Оскільки основним завданням такого мовлення є цілеспрямована 

передача інформації, то мовець повинен переконатися, що інформація яку він 

передає зрозуміла та добре сприймається іншими учасниками комунікативного 

акту. Таким чином мовець повинен стежити за аудиторією і за необхідності 

коригувати застосовувані ним мовні засоби.  

Відмінним характеристиками монологічного мовлення є довільність, 

однобічність, логічна послідовність викладу думок, обмеженість у 

використанні невербальних засобів мовлення та безперервний характер 

висловлювання.  

Погоджуючись з О. О. Леонтьєвим щодо виділених ним якостей 

монологічного мовлення, а саме велика довільність, відносна розвиненість та 

програмованість[122, с. 123], додамо, що зміст повідомлення готується та 

планується заздалегідь, а його висловлення потребує розвитку певних 

мовленнєвих навичок.  

Вчені-психологи проаналізувавши експериментальні дані дійшли 

висновку що 8 з 10 осіб слухають з великими втратами інформації. Ці втрати 

можуть складати 70-80%. Доля втраченої інформації збільшується після 60 

років, що пояснюється погіршенням пам’яті як наслідок процесів старіння 

організму[127, с. 189].  
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Для належного сприйняття та розуміння мовлення необхідними умовами 

є зацікавленість співрозмовника в предметі комунікації, його уважність, 

зосередженість на мовленнєвому акті, об’єктивність. Вміння уважно слухати, 

на нашу думку, належить до кола професійних обов’язків слідчого, дізнавача, 

оперативного працівника. В криміналістичній тактиці є низка тактичних 

прийомів, пов’язаних з вмінням уважно слухати та навичками активного 

слухання.  

Інформація, що передається через акустичний мовний канал менше 

піддається свідомому контролю, і як наслідок є більш безпосередньою та має 

достовірніший характер. Часто вона є ціннішою за зорову.  

Сучасне писемне мовлення виражається в знаках - літерах, які 

позначають звуки мови, цифрах та пунктуаційних знаках.  

На відміну від усного, писемне мовлення носить переважно монологічний 

характер. Воно не є письмовою фіксацією усного мовлення.  

Зародження та розвиток писемності поділено на кілька етапів. Письмо 

розвивалось від образного мислення та вираження думок малюнками до 

звучного мовлення та передавання кожного звуку на письмі окремими знаками 

(літерами).  

На першому етапі відбувалось зародження письма. Для написання 

повідомлень використовували піктограми, тобто малюнки, яким присвоювалось 

символічне значення. Наступний етап характеризується спрощенням та 

узагальненням піктограм. Виникають перші письмові знаки – ідеограми. Кожна 

ідеограма означала словосполучення або ж ціле висловлювання, завершену 

думку. Третій етап означений перетворення ідеограм на ієрогліфи, тобто 

відбулося «дроблення» знаків, оскільки кожен ієрогліф означав окреме 

слово. На основі ієрогліфічної писемності була розроблена силабічна 

писемність, у якісь письмові знаки створювались шляхом комбінування знаків-

літер. Сучасний етап розвитку писемності бере початок від стародавніх греків, 

які розробили альфабетичну писемність. У такій формі писемності один 

писемний (буквений) знак відповідає одному звуку.  
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Отже на перших етапах писемність не залежала від усного мовлення, на 

сьогодні ж опосередкована ним.  

Письмова доповідь, оповідання, письмове повідомлення чи письмові 

міркування – це все форми писемного монологічного мовлення. І не залежно 

від форми, його структура відрізняється не тільки від усного діалогічного, але й 

від усного монологічного мовлення.  

Проблематику відмінності між усним та писемним мовленням розглядали 

в загальній психології, психології мовлення та психолінгвістиці. Зокрема, 

цікавою є думка С. Л. Рубінштейна, який порівнював зазначені види мовлення з 

огляду на їх психологічний зміст[162, с. 387].  

Він вважав, що основною відмінністю усного мовлення є його 

ситуативність, оскільки воно обумовлене комунікативною ситуацією. Характер 

комунікативної ситуації та соціальний статус її учасників визначають стиль 

мовленнєвої поведінки особи. Також ситуативність усного мовлення 

обумовлена застосування емоційно-виразних засобів та невербальних знаків 

мовної діяльності. Це призводить до більш точного спілкування з економнішою 

передачею інформації. Усне мовлення в цілому та мовленнєва поведінка 

суб’єкта комунікації під час мовленнєвого акту залежить від мотиваційної 

сфери, що проявляється в мовленнєвій активності або пасивності.  

Л. С. Цвєткова аналізуючи писемне мовлення виявила його відмінності 

порівняно з усним[215, с. 137]. На її думку усне мовлення менш довільне ніж 

писемне, оскільки звукова форма набула автоматизації, в той час як при письмі 

відбувається аналіз та синтез фрази довільно.  

 Писемне мовлення є свідомим, воно пов’язане з умислом, наміром.  

Розглядаючи функції писемного мовлення вчена зазначає, що вони вужчі 

за функції усного мовлення. Писемне мовлення покликане забезпечити 

передачі інформації на будь-яку відстань, зберегти зміст інформації в часі. Ці 

властивості писемного мовлення нескінченно розширюють межі розвитку 

людського суспільства.  
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В результаті всебічного аналізу запропонованих підходів щодо 

відмінностей між усним та писемним мовленням пропонуємо розглянути їх з 

огляду на криміналістичну значущість.  

По-перше, писемне мовлення передається графічно, в письмовій формі, 

усне ж – звуками. Отже, вони залишають різні сліди, на різних об’єктах.  

По-друге, писемне мовлення сприймається зором, усне – на слух. Отже, 

потрібні різні методи дослідження їх слідів.  

По-третє, усне мовлення передбачає «моментне сприйняття», тобто 

слухач сприймає тільки те слово, що вимовляється в даний момент, попереднє 

слово вже не сприймається ні мовцем, ні слухачем. Для сприйняття та 

розуміння писемного мовлення необхідно в полі зору тримати від двох до 

десяти слів одночасно. Отже, різне використання в процесі вчинення 

кримінального правопорушення (вплив на механізм кримінального 

правопорушення).  

По-четверте, усне мовлення сприймається разово (маємо на увазі «живе 

мовлення», не його запис). Писемне мовлення передбачає, що повідомлення 

може бути сприйняте кілька разів, оскільки є можливість повернутися в читанні 

на слова, рядки чи сторінки назад. Отже, сліди усного мовлення є ідеальними у 

випадку зі сприйняттям людиною «живого» усного мовлення, сліди ж 

писемного мовлення завжди матеріальні.  

По-п’яте, писемне мовлення через відсутність в ньому невербальної 

складової вимагає чіткішого підбору слів, точнішого викладу думок, 

граматично правильного викладу і використання розширених граматичних 

форм. Воно більш довільне, оскільки перед тим як записати одне речення 

процес обмірковування триває довше, ніж перед промовлянням фрази при 

усному мовленні. Отже, писемне мовлення завжди свідчить про умисел, на 

відміну від усного.  

По-шосте, писемне мовлення легше для сприйняття. Як правило, писемне 

мовлення людина сприймає наодинці (без співрозмовника), тож їй не потрібно 

турбуватись про його відповідну реакцію. Також це пояснюється тим, що 80-
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85% людей у світі є «візуалами», тобто сприймають інформацію переважно 

через зорові канали, а писемне мовлення сприймається саме зором. Для 

порівняння, «аудіалів» у світі нараховується 10-12%[219]. Отже, є відмінність у 

тактиці допиту особи, залежно від виду сприйнятого нею мовлення.  

Важливим, на нашу думку, є поділ писемного мовлення на рукописне і 

друковане. Вони мають різні засоби реалізації і носії закріплення.  

У сучасному світі з розвитком новітніх технологій та проникненням їх у 

всі сфери життя людини все більшого поширення набирає мовлення, засобом 

реалізації якого є різноманітні ґаджети та комп’ютерна техніка. Воно не має 

такої персоналізованої ознаки, як почерк, проте характеризується 

особливостями набору тексту. Також залежно від стилю писемного 

друкованого мовлення застосовуються різні засоби вираження думки. Зокрема, 

в мовленні при діловому стилі мають місце продуманість, офіційні звертання, 

використання професійної термінології, емоційна відстороненість тощо; при 

особистому, особливо при спілкуванні в месенджерах чи соціальних мережах 

часто використовуються емотикони («смайли» та «гіфки»), як замінники 

окремих слів та фраз, жестів, а також для вираження емоцій.  

Таке мовлення набуває діалогічного характеру, на відміну від писемного, 

що є по суті монологічним.  

Погоджуємось з думкою О. О. Землякової про те, що поширення 

спілкування у месенджерах та чатах призвело до виникнення нового окремого 

виду мовлення[87, с. 109]. Зважаючи, що засобом його реалізації є переважно 

мережі різних рівнів (від локальної на рівні окремої організації до всесвітньої 

мережі Інтернет) пропонуємо називати його мережевим мовленням.  

На думку О. В. Шахматової спілкування в месенджерах має такі 

комунікативні характеристики як «діалогічність, усно-письмовий характер 

мови, зниження мови та експресивність»[87, с. 109] 

Спілкування в месенджерах, як правило, має форму тривалого діалогу і 

рідко обмежується 2-3 повідомленнями, а отже дає можливість отримати 
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достатню кількість інформації про особливості мовлення особи для 

використання її при вирішенні криміналістичних завдань.  

Тема такого діалогічного мовлення може змінюватись протягом навіть 

невеликого часу спілкування. Така характеристика притаманна усному 

мовленню.  

Як влучно відмітила Т. М. Колокольцева «є всі підстави говорити про те, 

що ніде і ніколи раніше дана категорія не набувала такого потужного і 

вражаючого втілення, як в інтернет-комунікації»[101, с. 129].  

Мережеве мовлення, як і усне, має швидкий термін «доставки» 

повідомлення. Проте на відміну від усного може мати відстрочений характер 

сприйняття повідомлення, що в свою чергу впливає на ступінь «занурення в 

діалог», емоційний відклик тощо. Спілкування за допомогою месенджерів 

підпорядковане прагненню учасників спілкування до простоти, економії зусиль 

та зручності.  

Як і писемне мовлення, мережеве має переважно письмове (друковане) 

оформлення. Проте способи вводу тексту значно відрізняються. Зокрема, в 

мережевому мовленні можливе використання голосового набору (програмного 

інструменту, який трансформує усне повідомлення в його друкований 

варіант). Також можливе відправлення коротких аудіо чи відеозаписів, які як 

правило тривають до 25-30 секунд. Частіше їх використовують в ситуаціях, 

коли відповісти потрібно терміново, але характер діяльності особи не дозволяє 

набирати текст.  

Мережеве мовлення містить велику кількість синтаксично неповних 

конструкцій, написання слів за спрощеною транскрипцією, жаргонну та 

розмовну лексику.  

Використання програм правопису вносить корективи, «надає підказки» і в 

разі недостатнього рівня володіння орфографією та синтаксисом дозволяє 

уникати помилок, в той же час невиправлення помилок у тексті може свідчити 

про неуважність або байдуже ставлення особи до цього.  
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Часто спілкування в Інтернеті має анонімний характер, адже під 

нікнеймом може бути будь-яка особа. Це призводить до психологічного 

«відокремлення» особи мовця від віртуальної особи під даним нікнеймом і як 

наслідок ефект безкарності, втрата етичних та моральних 

орієнтирів. Закономірно це проявляється і в мовленні: порушення норм 

нетикету (мережевого етикету), вживання великої кількості ненормативної 

лексики, вульгаризмів тощо.  

Розглянувши детально характеристику видів мовлення особи ми мали 

можливість систематизувати їх ознаки, засоби та способи реалізації, а також їх 

сліди у таблиці: Класифікація мовлення в криміналістиці (додаток В).  

Висновки до першого розділу 

1. Чинники, що впливають на формування та зміну ознак мовлення, 

класифіковано на біологічні та соціальні. До біологічних відносимо стать, вік, 

особливості фізіологічного стану (наявність захворювань, дефекти органів 

мовленнєвого апарату), особливості психофізіологічного стану (емоційний стан 

носія мовлення, відхилення від норми, алкогольне сп’яніння та вплив 

медикаментозних засобів); до соціальних – ступінь володіння мовою, етнічна, 

територіальна належність, соціокультурний статус, професія, рід занять.  

2. Структура мовленнєвого портрету особи складається із 

горизонтальної та вертикальної підструктур ознак. Вертикальній підструктурі 

структури мовленнєвого портрету притаманні: окремі (групофікаційні) ознаки, 

ситуаційні (діагностичні) ознаки та індивідуальні (ідентифікаційні) 

ознаки. Горизонтальна підструктура мовленнєвого портрету (за видами 

мовлення) містить: усно-мовленнєві ознаки; писемно-мовленнєві ознаки; 

змішані ознаки мовлення. Обов’язковим елементом мовленнєвого портрету 

особи є особливості використання засобів реалізації мовлення у мовленнєвому 

акті.  

Дефініції та структура понять «словесний портрет» та «мовленнєвий 

портрет» свідчать, що зазначені поняття не тотожні. Вони є альтернативними 
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методами опису людини задля її розшуку та ідентифікації особи.  

Словесний та мовленнєвий портрет мають як спільні риси, так і 

відмінні. За методом словесного портрету здійснюється опис зовнішніх ознак 

людини, за методом мовленнєвого портрету можна дізнатися як про зовнішні 

ознаки, так і про внутрішні (психічні) характеристики; цілі й сфери 

застосування, а також джерела криміналістичної інформації в обох методів 

співпадають лише частково.  

Використання методу словесного портрету вже понад 100 років призвело 

до його вдосконалення.  

Мовленнєвий портрет є новим і мало дослідженим, в практичній 

діяльності досліджуються та використовуються лише окремі його елементи в 

межах різних процесуальних дій та експертних досліджень.  

3. Мова та мовлення взаємопов’язані і не тотожні поняття.  

Мова є сукупністю загальноприйнятих у межах окремого суспільства 

звукових знаків, які відтворюються довільно, означають об'єктивно існуючі 

явища і поняття, а також мають загальноприйняті правила їх комбінування при 

висловленні думок.  

Мовлення є мовною діяльністю, процесом реалізації мови і забезпечує 

спілкування людей між собою.  

Мовлення можна класифікувати залежно від використовуваних засобів, 

можливості спостереження і сприйняття іншими людьми та мовленнєвої 

ситуації тощо.  

Усне та писемне мовлення тісно пов’язані, проте існує цілий ряд 

відмінностей. Писемне мовлення покликане передавати повідомлення 

відстороненого змісту, в той час як усне мовлення переважно породжується 

безпосереднім переживанням. Вони значно різняться за побудовою та засобами 

реалізації.  

Усне розмовне мовлення – ситуативне та скорочене за граматичною 

конструкцією. Писемне ж мовлення вимагає систематичного, логічно 
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пов'язаного викладу. Писемне мовлення - контекстне мовлення. Писемне 

мовлення вимагає особливої продуманості, усвідомленості та планування.  

Мовленнєвий портрет особи - це сукупність 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 результатами аналізу матеріальних та 

ідеальних слідів мовлення. Складність складання мовленнєвого портрету особи 

полягає в тому, що при встановленні криміналістично-значимих мовленнєвих 

ознак особи процес пізнання спрямований від наслідку до причини. По слідах-

відображеннях встановлюються ознаки мовлення, які їх залишили, а далі 

відповідно за ознаками мовлення встановлюються чинники, що спричинили 

формування таких ознак мовлення.  

Дослідивши засоби мовлення та мовленнєві ситуації, в яких реалізується 

мовлення запропоновано розширити існуючу класифікацію мовлення (усне і 

писемне) новим видом – мережеве мовлення, відповідно до засобів мовлення: 

голос, засоби письма (ручка, папір, клавіатура), засоби набору тексту (ґаджети) 

та голосового набору тексту (програмне забезпечення).  
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РОЗДІЛ 2. 

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТУ 

ОСОБИ 

 

2. 1. Ознаки мовленнєвого портрету особи в криміналістичній 

діагностиці.  

До змісту розслідування кримінальних правопорушень належить розшуку 

певних об’єктів (предметів, людей, документів) та визначення їх зв’язку з 

подією кримінального правопорушення. Пошукові завдання вирішуються із 

застосуванням методу криміналістичної діагностики.  

Криміналістична діагностика є методом пізнання, який полягає у 

вивченні слідів кримінального правопорушення з метою визначення їх ознак, 

властивостей і станів. У такий спосіб здобувається важлива інформація про 

обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема визначаються 

особливості слідоутворюючого об’єкта. Таким об’єктом наприклад, може бути 

людина яка перебуває у розшуку, і при на місці вчинення кримінального 

правопорушення залишила слід.  

Положення про використання діагностичного методу у процесі 

досудового розслідування кримінальних правопорушень в криміналістиці 

сформували в окреме вчення (теорію)[106, с. 25] 

У працях вітчизняних і зарубіжних вчених висвітлені проблеми 

криміналістичної діагностики, зокрема в таких: В. П. Бахіна[16], 

Р. С. Бєлкіна[20], В. Г. Гончаренка[16], Г. І. Грамовича[63], А. В. Іщенка[90], 

Ю. Г. Корухова[106], В. К. Лисиченка[123], М. В. Салтевського[181], 

М. П. Яблокова[110] тощо. Вони розглядали криміналістичну діагностику, як 

окремий метод пізнання, який дає змогу отримати уявлення про механізм 

кримінально-протиправних дій на основі його відображення в об’єктах 

матеріального світу.  
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Слідчий, дізнавач самостійно або за допомогою експерта (в разі 

проведення експертизи) може отримати інформацію про риси, стан та 

властивості об’єктів, що мають стосунок до події кримінального 

правопорушення.  

Інформація, що одержується в результаті діагностичного дослідження 

об’єкта, щоб стати доказом у кримінальному провадженні повинна бути 

належним чином зафіксована в процесуальних документах: в разі самостійного 

отримання інформації слідчим – це протокол слідчої дії, якщо інформацію 

отримав експерт – висновок експерта. Така інформація містить певні фактичні 

дані, а також на її основі можна оцінити дії слідчого та експерта на певних 

етапах процедури доказування та проведення експертного дослідження 

відповідно. Таким чином забезпечується достовірність зібраних у 

кримінальному провадженні доказів.  

При проведенні діагностичних досліджень усного та писемного мовлення 

в першу чергу з'ясовують ситуаційні (діагностичні) ознаки вертикальної 

підструктури мовленнєвого портрета особи. Проте слід звернути увагу, що 

окремі ознаки мають як діагностичне, так і групофікаційне значення, а іноді й 

ідентифікаційне. Так, осиплість голосу людини може свідчити про наявне в неї 

ГРВІ, тобто під час прояву даної ознаки голосу особа мала гостре захворювання 

(стан) і належала до групи хворих з відповідними симптомами (групофікація), а 

можливо має хронічне ураження голосових зв'язок, що зустрічається набагато 

рідше, а отже має ідентифікаційний характер.  

У кримінальних провадженнях пов’язаних з розслідуванням вбивств, 

вимагань, викрадень особи тощо можуть залишатись сліди мовлення 

правопорушника у вигляді аудіозаписів, рукописних чи електронних текстових 

документів. Інформація щодо діагностичних ознак, зокрема примусу до 

написання документа або читання тексту, зафіксоване в аудіозаписі міститься 

часто в неявному вигляді – в особливостях структурної організації тексту, 

діагностичних ознаках усного мовлення.  
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Проведене у 2019-2020 роках анкетування слідчих Національної поліції 

України з шести областей: Херсонської, Хмельницької, Одеської, Чернігівської, 

Житомирської та Київської показало, що з 431 респондента 66,82% за ознаками 

голосу та мовлення можуть виявити чи перебуває мовець у стані 

алкогольного/наркотичного сп'яніння, 55,22 % - правдивість повідомлення та 

8,35% - стан здоров'я (Додаток Р).  

За усним мовленням особи можливо визначити емоційний стан, в якому 

вона перебуває під час здійснення мовленнєвого акту. Емоції та мовлення 

людини взаємопов’язані та взаємозалежні. Так, особа в сором’язливому стані 

матиме утруднене мовлення, в той же час сприймаючи власне мовлення і 

розуміючи його невільний характер починає ще більше соромитися.  

Емоційний стан особи залежить від конкретної ситуації мовлення та від 

особи співрозмовника. В психології виділяють десять базових емоцій: 

зацікавленість-збудження, задоволення-радість, подив, горе-страждання, гнів – 

лють, огида-відраза, нехтування-презирство, страх-жах, сором-сором’язливість, 

вина-каяття[118, с. 370].  

Проте не всі з цих емоцій можливо визначити за усним мовленням 

однаково достовірно. Тому з практичного погляду варто ці емоційні стани 

об’єднати в більші групи.  

Найбільш чітко можливо визначити п’ять емоційних станів: норма, 

радість, депресія, тривога, гнів[45, с. 330].  

Відмінність станів страху, тривожності та стресу діагностувати за 

мовленням дуже складно, тому їх варто об’єднати поняттям «стан емоційної 

напруги»[119, с. 40]. Фізіологічні зміни в організмі людини, що відбуваються в 

такому стані, впливають і на процес усного мовлення. Так, сухість в роті, 

тремтіння м’язів, прискорене серцебиття, різкі зміни артеріального тиску, 

порушення в дихальній системі викликають зміну тембру голосу (голос стає 

хриплим та приглушеним, прискорюється темп мовлення, змінюється гучність 

голосу.  
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І якщо в стані емоційної напруги людина певною мірою контролює 

міміку, жести тощо, то контролювати мовлення набагато складніше, що в свою 

чергу забезпечує діагностування такого стану.  

Систематизовано ознаки усного мовлення особи у стані емоційної 

напруги можна охарактеризувати таким чином: 

1. Ознаки голосу: підвищується висота голосу, голос стає приглушеним, 

хриплим, «здавленим», неоднорідним тремтячим ( якщо в нормальному стані 

йому такі ознаки не притаманні), зменшується сила голосу аж до шепоту.  

2. Ознаки артикуляції: темп мовлення збільшується, артикуляція стає 

утрудненою і напруженою, тривалість та кількість пауз збільшується як в 

середині одного речення, так і між ними, паузи заповнюються голосними 

звуками, мовленнєве дихання стає переривчастим, ритм мовлення 

нерівномірний.  

3. Лексичні ознаки: зменшується словникова різноманітність, 

знижується рівень володіння мовою, мовлення емоційно забарвлене, 

збільшується частота використання слів-«паразитів», збільшується кількість 

використаних іменників та дієслів порівняно з прикметниками та 

прислівниками, частіше вживаються короткі слова, повторюваність слів.  

4. Стилістичні ознаки: порушення логіки та послідовності вислову, 

відсутність зв’язку між частинами речення.  

5. Граматичні ознаки: слабке акцентування наголошених складів, 

збільшення кількості синтаксично незавершених фраз, порушений порядок 

слів, порушення правил узгодження слів.  

Сучасні наукові дослідження доводять, що за голосом та усним 

мовленням можливо з певною вірогідністю встановити факт перебування особи 

у стані сп’яніння. Сп’яніння сильно впливає на усне мовлення, що проявляється 

в добре помітних ознаках мовлення. Класифікацію станів сп’яніння залежно від 

речовини, що викликала стан сп’яніння, надано в чинній Міжнародній 

класифікації хвороб МКХ-10[134].  
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Оскільки мовлення прямо пов’язане з мисленням, то можливо часто 

встановити і речовину, що викликала стан сп’яніння. Так, наркотичні речовини, 

що викликають галюцинації, відповідно вплинуть на зміст мовлення (особа 

може описувати, що «бачить») та його емоційну складову (наприклад, 

виражати страх). Детальніше ознаки стану наркотичного сп’яніння ми 

розглядали в підрозділі 1. 1. Тому детальніше розглянемо мовлення особи, що 

перебуває у стані алкогольного сп’яніння.  

Алкогольне сп’яніння –це симптоматичний комплекс психічних, 

вегетативних та неврологічних розладів, обумовлених психотропною дією 

спиртних напоїв.  

Оскільки ми розглядаємо ситуативні ознаки стану сп’яніння, що не 

супроводжуються серйозними порушеннями діяльності головного мозку та 

нервової системи, то для порівняння їх з нормою оберемо стан простого 

алкогольного сп’яніння.  

Просте алкогольне сп’яніння виникає внаслідок несистематичного 

вживання алкоголю, яке викликане прийомом спиртних напоїв без проявів 

психозу.  

За твердженням психофізіологів алкоголь першочергово вражає мозкові 

структури, які відповідають за вищі психічні функції, що традиційно 

пов’язують з лівою півкулею головного мозку[1, с. 49]. Мовленнєва діяльність 

також пов’язана з лівою півкулею головного мозку. Порушення мовлення 

також є однією з підстав вважати, що особа перебуває у стані сп’яніння і якщо 

вона вчинила кримінальний проступок чи злочин, її необхідно направити на 

медичне освідування.  

Отже, вживання алкоголю безпосередньо впливає на процес усного 

мовлення, тому аналізуючи голос та усне мовлення осіб можна встановити факт 

їх перебування у стані алкогольного сп’яніння.  

Ступінь алкогольного сп’яніння залежить від кількості та виду вжитого 

алкогольного напою, віку, статі та ваги особи, а також індивідуальних 



71 

характеристик резистентності організму до алкоголю. Вирізняють три ступеня 

алкогольного сп’яніння: легке, середнє та сильне.  

За результатами досліджень, найбільш стійкі та помітні ознаки 

алкогольного сп’яніння в усному мовленні проявляються при середньому 

ступені алкогольного сп’яніння.  

До таких ознак можна віднести: 

1. Ознаки голосу: висота голосу спочатку незначно підвищується, потім 

з наростанням алкогольної інтоксикації знижується, голос стає хрипким, сила 

голосу спочатку посилюється, а з наростанням алкогольної інтоксикації 

знижується.  

2. Ознаки артикуляції: спочатку збільшується темп мовлення, з 

наростанням алкогольної інтоксикації уповільнюється, як і темп мислення, 

збільшення кількості та тривалості пауз, які заповнюються 

звуками[е],[м],[а],[и], мовлення стає змазаним та в’ялим, збивається, присутні 

самовиправлення.  

3. Стилістичні ознаки: порушення логічного зв’язку між елементами 

фраз, зниження мови.  

4. Лексичні ознаки: зі збільшенням алкогольної інтоксикації 

зменшується словниковий запас, знижується виразність мовлення, рівень 

володіння мовленням знижується, емоційно-розв’язне або агресивне мовлення, 

залежно від ситуації мовленнєвого акту, вживання слів-паразитів, нецензурної 

лексики.  

5. Граматичні ознаки: сегментовані речення, незакінчені конструкції, 

порушення узгодження слів, порушення зв’язку між елементами 

словосполучення.  

Розглянемо детальніше діагностичні ознаки писемного мовлення.  

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.  
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Саме мовні та понятійні характеристики структур тексту, в яких 

відображаються властивості мовних та інтелектуальних навичок автора, 

розглядаються в авторознавчій експертизі як ознаки писемного мовлення.  

Таке завдання авторознавчої експертизи має неідентифікаційний 

(діагностичний) характер.  

Визначення діагностичних ознак мовлення особи можливе також при 

проведенні судової криміналістичної експертизи аудіо- чи відеозаписів. Так, 

анкетування слідчих Національної поліції України показало, що при 

призначенні експертизи аудіо- чи відеозаписів у 12,26% випадків перед 

експертом ставились питання діагностичного характеру щодо мовлення особи 

на записі, що в приблизно в 6,5 разів більше ніж питань групофікаційного 

характеру щодо мовлення особи на записі (1,89%) (додаток Р).  

Судово-авторознавча діагностика вирішує два види завдань: 

класифікаційні та власне діагностичні. До класифікаційних завдань належать 

питання встановлення групової належності автора документа, ознаки його 

соціально-біографічного портрета, зокрема рідна мова для автора документа, 

рівень його освіти, статева приналежність, вік, психологічні особливості 

тощо. Детальніше методику їх встановлення ми розглянемо у підрозділі 

2. 2. нашого дослідження.  

При вирішенні власне діагностичних завдань, експерт вирішує питання 

щодо ситуативних факторів складання та виконання письмового документа. До 

таких належить і питання чи складений документ з умисним викривленням 

писемного мовлення особою, яка знаходилась в незвичайному 

психофізіологічному стані.  

Класифікаційна діагностика, яка має на меті проведення групування 

досить новий вид судово-авторознавчої експертизи писемного мовлення. В 

основоположній монографії С. М. Вула[49], присвяченій вказаній проблематиці 

сформовано й теоретично обґрунтовано загальнометодичні принципи її 

проведення. У зазначеній роботі зазначено, що вона є лише першим досвідом 

розгляду проблеми судово-авторознавчої класифікаційної діагностики. Інші 
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дослідження в цій галузі також акцентують увагу на тому що техніка аналізу 

тексту не розроблена достатньо для створення чіткого алгоритму виявлення 

додатковї інформації особи автора тексту[21, с. 68].  

Сучасна практика експертних установ України та Російської федерації 

використовує методики встановлення рідної мови (української, російської, 

білоруської) автора документа, виконаного українською та російською мовами, 

території формування навичок писемного мовлення, освітнього рівня (вища, 

середня чи початкова освіта) автора документа. Апробовані методики 

встановлення віку, статі та інших класифікаційних ознак автора 

відсутні. Розроблені лише теоретичні положення діагностування статевої 

належності автора документа. Основа для них була розроблена в роботі 

С. М. Вула «Теоретичні передумови діагностування статевої належності автора 

документа»[50].  

Пізніше в РФ були проведені діагностичні дослідження російського 

писемного мовлення (побутовий стиль письма) і складені основний та 

додатковий перелік діагностичних характеристик чоловічого та жіночого 

писемного мовлення, на основі яких можливе створення методики 

встановлення статевої належності автора письмового тексту. Автори довели 

принципову можливість такої діагностики, а також що всі відмінності між 

жіночим та чоловічим писемним мовленням мають вірогіднісний характер та 

проявляються в певних особливостях вживання мовленнєвих засобів як на 

якісному, так і на кількісному рівнях аналізу вказаних відмінностей. Зокрема, за 

твердженням авторів мовлення чоловіків містить значно більше прикметників, 

аніж мовлення жінок, також у чоловіків переважають раціональне оцінювання 

(утилітарне і нормативне), а у жінок – соціальне та сенсорне, а також емоційне.  

Окремий напрям досліджень присвячений визначенню статевої 

належності автора тексту в блогах[76]. Підкреслюється, що особливої уваги 

заслуговує питання кількісного аналізу текстів за допомогою сучасних 

комп'ютерних технологій. Дослідження по розробці алгоритмів автоматичного 

вилучення інформації про автора письмового тексту проводяться нині як 
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програмістами[208], так і філологами[129]. Акцент у таких розробках ставиться 

на визначенні статі та віку авторів текстів.  

Сучасна наука визнає факт, що текст як продукт індивідуально-

мовленнєвої діяльності може бути засобом діагностики індивідуально-типових 

особливостей ознак особи, оскільки кожна особа має власну мовленнєву 

особистість[56, с. 27].  

Протягом половини століття у вітчизняній та зарубіжній науці 

формується напрям, пов'язаний з інтеграцією власне лінгвістичних і 

психолінгвістичних методів ідентифікації особи за усним і писемним 

мовленням. Загальний підхід полягає у дослідженні на основі формальних 

(власне мовних – граматичних, фонетичних, стилістичних тощо – текстових) і 

неформальних (змістовних, смислових, мотиваційних тощо) характеристик 

мовленнєвого твору визначити окремі риси особи, яка його створила, або 

дослідивши в повному обсязі скласти мовленнєвий портрет такої особи.  

В зарубіжній термінології такі формальні та неформальні характеристики 

називають відповідно «style-based» та «content-based». Також в зарубіжній 

лінгвістиці часто використовують термін author profiling[236] - профілювання, 

тобто встановлення характеристик автора по створеному ним мовленнєвому 

твору. На нашу думку, цей термін у повній мірі відповідає «складанню 

мовленнєвого портрету особи».  

Багато вчених висловлюють припущення про те, що мовленнєва 

поведінка є надійним джерелом про особистісні якості людини. Незважаючи на 

накопичення значної кількості емпіричних даних, зв'язок між мовленнєвими 

параметрами тексту та особистісними властивостями його автора тільки 

починає отримувати своє теоретичне обґрунтування.  

Проаналізувавши десятки тисяч текстів англійською мовою група вчених 

на чолі з Дж. Пеннебакером встановила, що особистісні особливості набагато 

слабше корелюють з неформальними параметрами тексту (зокрема кількість 

слів тої чи іншої тематичної групи, слів емоційного оцінювання тощо), ніж з 

формальними параметрами.  
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Набагато важливіше те як людина говорить, ніж те про що вона 

говорить. Особливо інформативними виявились службові частини мови 

(частки, сполучники, прийменники та артиклі) та займенники. Ці слова 

належать до найчастотніших у мові, що вказує на необхідність їх вивчення.  

Так, особа що перебуває в депресії або складній психоемоційній ситуації, 

використовує більше займенників (особливо першої особи однини «Я»), менше 

артиклів і більше модальних дієслів у теперішньому часі.  

Одне з досліджень виявило, що службові слова є надійним корелятом 

особистісних рис, таких як невротизм, екстравертність, відкритість для нового, 

самоповага та прагнення соціального домінування. Коли учасники 

експерименту на виконання завдання керівника створювали тексти, які містили 

неправдиві повідомлення, у таких текстах різко скорочувалась кількість 

займенників «я» порівняно зі звичайним рівнем.  

Підхід Дж. Пеннебакера був запропонований та детально описаний у його 

книзі Secret life of pronouns у 2011 році[236]. Результати його дослідження дуже 

обнадійливі: аналізуючи службові слова, він визначає з точністю, що набагато 

перевищує 50% (тобто випадкову величину) стать, вік, схильність до депресії та 

психологічні особливості. За твердженням автора function words, до яких він 

відносить займенники, артиклі, прийменники, сполучники та модальні дієслова, 

особливо цінні для встановлення характеристик автора тексту у зв'язку з тим, 

що в англійській мові менше 200 найбільш часто використовуваних function 

words, і вони покривають більше 50% усіх слів, які використовують особи, що 

розмовляють англійською. Що особливо важливо, дослідження афазій 

показало, що такі слова зберігаються у відмінних від повнозначних слів зонах 

мозку та обробляються інакше. Так, пошкодження зони Брока часто 

супроводжується коректним використанням іменників, прикметників, дієслів, 

але відсутністю службових слів та займенників. Пошкодження зони Верніке 

змушує осіб вживати у великій кількості службові слова та займенники, але при 

цьому відсоток використання повнозмістовних слів малий.  



76 

Службові слова поєднують повнозначні слова у висловлюванні. Поряд з 

поєднувальною функцією, вони також мають соціологічне та психологічне 

значення. Дж. Перребакер окремо виділяє категорію особистих 

займенників. Вони є маркерами особистісної ідентичності (я, ми). Також вони 

вказують на локус контроля і містять цінну інформацію про особистість. Проте, 

як відмічає сам автор, цікаво було б порівняти результати отримані для 

англійської мови з даними інших мов, зокрема з інших сімей. Окрім того він 

розглядає різні мовні явища поза єдиною лінгвістичною концепцією. В основі 

такої концепції може бути покладена категорія дейксиса, який поділяється на 3 

види: по-перше, особистісний (співвідношення учасників ситуації, про яку 

йдеться, з учасниками акту мовлення, виражається особистими займенниками 

та формами особи дієслова: я пишу, ти пишеш, він пише, ми пишемо тощо); по-

друге, просторовий (характеристика предмету по ступеню його просторової 

близькості до мовця, виражається вказівними займенниками - той, цей, 

частками - ось, прислівниками – тут, там, сюди, туди, звідти, звідси); по-третє, 

часовий (співвідношення часу ситуації, про яку йдеться, з моментом мовлення, 

виражається формами часів дієслова – писав, пишу, буду писати, та виразами 

типу зараз, тоді, завтра, на минулому тижні тощо.  

Дейксис є універсальною властивістю мови, проте в кожній мові він 

виражається по-своєму, особливим набором лексичних та граматичних 

засобів. Реально діючим механізмом він стає тільки при застосуванні мови, 

тобто під час мовлення.  

Першим, хто звернув увагу на особливий розряд слів у мові, які 

відповідають за репрезентацію суб'єкта, був німецький вчений К. Бругман. Він 

виділив чотири способи вираження в мові: вказівка на мовця Ich-дейксис, 

вказівка на слухача Du-дейксис, а також der-дейксис і jener-дейксис. Його 

співвітчизник К. Бюлер у своєму вченні про «вказівне поле мови» визначив 

базову схему дейксиса в мові, яка містила три компоненти: «я – тут – зараз».  

Для судового авторознавства при формуванні теоретичних основ 

загальної та окремої методики класифікаційної експертизи передбачає не тільки 
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проведення безпосередньо авторознавчих експериментальних досліджень 

писемного мовлення, але і залучення криміналістично інтерпретованих методів 

і даних інших наукових дисциплін: лінгвістики, психології, соціолінгвістики, 

соціології тощо.  

Зокрема при створенні базової методики, яка дозволить надійно 

встановлювати окремі характеристика автора тексту, доцільно використовувати 

теорії дейксиса і проводити статистичний і якісний аналіз використаних 

службових слів та займенників – найчастотніших елементів тексту, 

використання яких не піддається контролю з боку автора і не залежить від 

змісту тексту[124, с. 75].  

При усному мовленні до змістовної складової додається індивідуальна 

форма вираження повідомлення – голос. По голосу можна дізнатися про такі 

фізичні стани як гальмування (розслабленість, втома, слабкість, безсилля, 

депресія, сонливість, стан напівсна, апатія) або збудження (хвилювання, 

нервування).  

Можна дізнатися, чи має намір людина виконувати якусь дію, тобто чи є 

в ній впевненість (емоційний підйом, гарний настрій, спокій) або розгубленість 

(довірливість, пригніченість, байдужість, задумливість).  

За голосом можна дізнатися також про емоційний стан людини, зокрема, 

тривогу (переляк, страх, жах), роздратованість (невдоволення, гнів, злість, 

обурення, лють, ненависть, загроза, обурення), радість (захоплення, 

задоволення, захоплення, повне задоволення, щастя), сум (смуток, туга, відчай), 

смуток (жаль, горе,). Висловлення мовцем/диктором насмішки (знущання чи 

посмішки), образи або ніжності також можна дізнатися за голосом.  

Якщо порівняти фрази попарно: одну з емотивним забарвленням, а іншу 

без такого, то можна визначити психо-емоційний стан особи.  

Р. К. Потапова провела дослідження залежності ступеня гучності і темпу 

мовлення залежно від емоцій, які переживає людина в момент 

мовлення. Відповідно вона розташувала емоції за зазначеними критеріями по 

спадаючій: лють - страх - радість - тривога, туга.  
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Лють, радість, страх відрізняються широким висотним діапазоном, в свою 

чергу, тривога і туга - низьким. Малюнок контуру висоти основного тону різко 

змінюється – це ознака страху, люті, тривозі порізаний, при тузі –  малюнок 

плавний. Також має значення напрямок руху основного тону в завершенні 

фрази: якщо він різко спадний, то це лють, страх, тривога, якщо плавно спадний 

- туга[22, с. 198].  

Спостерігається кореляція компетентності і домінантності (прагненням 

до керівництва) як якостями особи з високою частотою основного тону. Також 

вона вказує на жіночність і соціалізованість. Низька частота основного тону 

характеризує осіб, орієнтованих на підпорядкування та депресивність.  

Молоді жінки з високою частотою основного тону мовлення можуть бути 

охарактеризовані як терплячі, доброзичливі, розуміючі, організовані, 

консервативні, щирі, порядні, відповідальні, але також як повільні, 

сором'язливі, флегматичні і прості.  

Підвищена гучність голосу свідчить про високий рівень м’язової 

напруженості, яка характерна для соціальних груп із жорсткими правилами, 

дисципліною, високою оцінкою самоконтролю.  

Гучний і сильний голос є ознакою екстравертованості. Голос з придихом 

характерний для інтровертів, людей тривожних та невротичних. Емоціно 

стабільні і домінантні особи мають звучний голос з металевим відтінком.  

Значущими є паузи і тривалість мовлення. Усне мовлення екстравертів 

містить меншу кількість заповнених пауз та пауз мовчання, періоди перед 

початком мовлення є короткими. Очікування реакції співрозмовника і часті 

перепитування свідчать про високу невротичність мовця/диктора.  

Таким чином, за рукописним текстом документа можна визначити, що 

виконавцем є жінка або чоловік, приблизний рік закінчення школи, рівень 

виробленості почерку, стан, у якому перебував виконавець тексту 

(хворобливий, збуджений, сп’яніння) тощо. Така інформація використовується 

як для розшуку людини за її ознаками й властивостями, так і для встановлення 

окремих обставин учинення кримінального правопорушення.  
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 2. 2. Ознаки мовленнєвого портрету особи в криміналістичній 

групофікації (класифікації).  

Під колективною мовною особистістю розуміємо узагальнений образ 

певної спільноти, групи чи нації загалом, що виявляється в мові та за 

допомогою мови. Для багатьох галузей мовознавства (дискурсологія, 

комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика тощо) характерне вивчення 

індивідуальної мовної особистості в контексті узагальненої колективної мовної 

особистості певного віку (дитини, підлітка, школяра та інших), професійної 

діяльності (державних службовців, бізнесменів, учителів, телеведучих, 

політиків та інших), статі (жінок, чоловіків), територіальної належності (міста, 

села тощо) та ін. У якому б аспекті ми не розглядали реальну мовну 

особистість, важливим етапом є повнота та комплексність використання 

можливих методів дослідження.  

Набутком соціолінгвістичного підходу українського мовознавства є 

дисертація І. В. Данильченко «Мовна особистість американського журналіста: 

гендерний і віковий аспекти», у якій приділено увагу професійній мовній 

особистості. Мовознавець застосувала класифікаційний (відбір публікацій з 

урахуванням віку та статі американських журналістів), компонентний 

(виявлення номінативних сем, що вказують на когнітивні основи їхньої 

семантики) і статистичний методи (для об’єктивації отриманих результатів і 

визначення частотності використання мовних лінгвальних засобів), а також 

методику лінгвокогнітивного аналізу[73].  

У психолінгвістиці в останні роки почалося детальне вивчення мовної 

особистості в ракурсі опису її мовного портрета. Мовний портрет відображає 

мовну особистість як представника соціальної спільності, тобто складається із 

сукупності мовних особливостей характерних саме для цієї соціальної 

групи. Психолінгвісти насамперед досліджують такі характеристики мовної 

особистості, які мають ознаки групової ідентичності.  
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Саме такі дослідження можуть бути покладені в основу проведення 

експертних досліджень мовлення особи з метою вирішення групофікаційних 

завдань.  

За даними анкетування слідчих Національної поліції України з 431 

респондента 68,45% можуть за ознаками мовлення дізнатися з якої місцевості 

походить особа (де вона мешкає чи мешкала), 66,13% можуть визначити рівень 

освіти, 37,35% визначають вік, 39,68% - стать мовця, 36,66 – професійну 

належність мовця чи його рід занять, 51,04 % - національність (Додаток Р).  

У сфері зацікавленості юридичних психологів перебувають соціальні 

групи людей, діяльність яких пов’язана із застосуванням правових норм, 

правоохоронною діяльністю та вчиненням правопорушень.  

До основних завдань криміналістики належить криміналістичне 

забезпечення розслідування кримінальних правопорушень та виявлення винних 

у їх вчиненні осіб. Тому виявлення особливостей мови окремих категорій осіб 

за професійною належністю у кримінально-протиправному світі становить 

безпосередній практичний інтерес. До прикладу розглянемо одну з таких 

категорій – професійні убивці.  

До групи професійних вбивць належать особи, які безпосередньо самі 

вчиняють вбивства або через інших осіб. Така діяльність для них є 

професійною, реалізується постійно або періодично. Мотиви вчинення вбивств 

при цьому можуть бути різними: від отримання задоволення та прояву власної 

влади над іншою людиною, корисливих мотивів до «ідейних» вбивств на 

релігійному підґрунті (в Індії члени сект тугів масово вбивали людей більше 

семи століть)[207, с. 92].  

До зазначеної групи можуть належати з різних соціальних спільнот 

(державні службовці, учасники релігійних культів чи члени злочинних спільнот 

та злочинних організацій). Їх об’єднує ставлення до вбивства, особливостями 

комунікації з такими ж особами, тобто мають свою «професійну» мову.  
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Професійна мова – це всі мовні засоби, які використовують з метою 

забезпечення взаєморозуміння особи в професійно обмеженій сфері 

комунікації.  

В різних середовищах професійних убивць (що мають різну 

територіальну, а тим паче національну та культурну належність) термінологія 

та мова комунікації суттєво різняться. Вони залежать від місця, причин і 

способів скоєння вбивств, а також часу. Результатом дослідження мови тугів у 

1836 р. було в Калькутті було видано словник і граматику їх мови. В сучасних 

словниках кримінального жаргону також значна частина термінів стосується 

вбивств[64].  

Вважається, що створення мови осіб, що вчиняють кримінальні 

правопорушення відбувається з метою ускладнити розуміння спілкування 

правопорушників з боку осіб, що не належать до цієї спільноти, а також з 

метою ідентифікації учасників зазначеної спільноти.  

Евфемізація мови є характерною особливістю мови професійних 

вбивць. Евфемізм є словом або описовим образом нейтральним за змістом та 

емоційним навантаженням. Евфемізми, як правило, вживаються в публічних 

промовах та текстах, а також у приватних розмовах для заміни недоречних слів 

і виразів.  

Термін «вбивство» має негативне значення у всіх мовах світу. Це 

пов’язано із соціальною забороною на вбивство (в межах однієї соціальної 

групи вбивство загрожувало виживанню цієї групи). Така заборона існувала в 

давні часи й існує досі в різних культурах і набувала форми табу. Якщо табу 

довго використовуються, то набувають стійких установок і стають 

стереотипами поведінки.  

Автоматично особа, що вчиняє вбивство накликає на себе осуд 

суспільства. Тому вбивці замінюють це слово іншим, яке має менше негативне 

навантаження. Серед таких евфемізмів варто згадати «мокруха» (вірогідно 

походить від слова замочити, тобто пролити кров, порізати, поранити з 

пролиттям крові), «мокрятник» або «мокрушник» (у значенні особа, що вчиняє 
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вбивство способом, який передбачає пролиття крові). З часом відтінок значення 

«пролиттям крові» втратив свою актуальність, тож сучасна мокруха – це будь-

яке вбивство.  

Для позначення діяння, що входить до об’єктивної сторони вбивства, 

правопорушники використовують таку термінологію: «поставить на куранты», 

«пришить», «вальнуть», «уделать», «молотнуть», «грохнуть», «коцнуть», 

«мочкануть», «задуть лампаду», «шваркнуть наглухо», «завалить», «убрать», 

«запороть», «укатать» тощо. Оформлення наміру вбити виражається виразами 

«идти на складку» або «идти на мокрое». Вбивство, як покарання та помста за 

зраду спільників має назву «крантик».  

Коли працівники спецслужб позбавляли людину життя інсценуючи 

вдіяне як нещасний випадок або хворобу, то називали це «корь»[67].  

В історичних документах спецслужб СРСР термінологія смерті стає 

спрощено-цинічною. С. П. Мельгунов виявив в зазначених документах 

специфічні терміни (з прив’язкою до місцевості), зокрема в Одесі - «нацокал», 

«разменять», «пустить в расход»; в Катеринославі - «больше 38 я не мог 

запечатать» (розстріляти власноруч); у Москві - «отправить в штаб Духонина», 

«идите искать отца в Могилевскую губернию», «сыграл на гитаре»; у 

П’ятигорську - «отправить на Машук – фиалки нюхать»[135, с. 146].  

Позбавлення життя, яке вчиняють особи, що перебувають на державній 

службі замінюється канцеляризмами: 10 років без права листування, вища міра 

покарання (ВМ) тощо.  

Оскільки психологічні установки та суспільні заборони утворюються 

виключно у словесній формі, то одним з можливих соціально-психологічних 

механізмів, що використовується з метою зниження значущості такої заборони, 

є створення виразів (вербальних) конструкцій, яка зміщує акценти і нівелює 

заборону. Інтегрована в суспільне життя особа, як представник цього 

суспільства, повинна дотримуватись його правил. У випадку порушення 

заборон даної суспільної формації вона переживає дисонанс. «Дисонанс – це 

такий психологічно дискомфортний і спонукальний стан, від якого особистість 
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прагне позбутися або знизити його, змінивши одну або кілька когніцій»[36, 

с. 116].  

У випадках, коли між установками, переконаннями та знаннями про 

власну поведінку є протиріччя виникає когнітивний дисонанс: «відповідно до 

теорії когнітивного дисонансу, ми відчуваємо напругу (дисонанс), коли дві 

думки або два переконання (когніції) психологічно несумісні»[126, с. 273].  

Якщо особа не має можливості або бажання змінити свою поведінку, щоб 

зменшити психологічний дисонанс вона зміщує внутрішній стандарт шляхом 

зміни першопочаткової установки та адаптації до змінених умов середовища 

(соціальних та психологічних). Така корекція ментального відображення 

змінених умов та установок проявляється, в тому числі, у використанні стійких 

словосполучень. Такі словосполучення мають більш розпливчасте пом’якшене 

значення. Так «вбивство» замінюється на «пустить в расход», «высшая мера», 

«физическое устранение», «поставить к стенке» тощо.  

В мові вбивць часто наявна пряма або прихована вербальна агресія, яка 

проявляється в негативному описі жертв, переконанні, що останні самі 

заслужили такої долі (враги народа, буржуи, кровопийцы, 

контрреволюционеры). Так вбивці виправдовують вбивство та знижують 

негативну оцінку такої діяльності.  

Використовуючи вербальну агресію щодо своїх жертв вбивці, які не в 

змозі змінити факту фізичної агресії щодо них, з метою зміщення акцентів 

ціннісних когніцій в інших представників їх суспільної формації намагаються 

здійснити неаргументований відкритий чи латентний словесний вплив на 

останніх[182, с. 150].  

Слід зауважити, що специфічна лексика представників кримінального 

світу не залишилася поза увагою лінгвістів та правників. В результаті 

досліджень мовлення представників різних груп кримінальних 

правопорушників були складені відповідні словники, такі як «Словарь блатного 

воровского жаргона»[13], «Русская феня: Словарь современного интержаргона 

асоциальных элементов»[38], «Словарь уголовного жаргона»[64], «Краткий 
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англо-русский и русско-английский словарь уголовного жаргона»[77], 

«Собрание русских воровских словарей»[194] тощо.  

До порівняння розглянемо особливості мовлення протилежної за 

соціальним спрямуванням особистості, особистості із соціально-корисними 

установками – державного службовця.  

Особи, що тривалий час перебувають на державній службі, не завжди 

розрізняють внутрішньомовні коди, або субкоди, пов’язані з використанням 

різних стилів мови. Це пов’язано з тим, що вони настільки занурюються в 

законодавчі документи й адміністративну роботу, що навіть мислять поняттями 

законів і вживають повсякчас професійну термінологію в типових 

синтаксичних конструкціях офіційно-ділового стилю. Вони використовують 

відомі їм конструкції зі службових ситуацій не лише в межах виконання 

службових обов’язків, але й у повсякденні та неофіційному спілкуванні.  

Однією з умов існування мовної гри є комунікативна рівність адресата та 

адресанта, де адресат має можливість розраховувати на розуміння його 

мовленнєвої творчості. Відсутність такої рівності та перенасиченість 

висловлення канцелярськими конструкціями є ознакою так званої «мовної 

хвороби», що виникає внаслідок професійної деформації особистості, яка не в 

змозі розділити розмовно-побутовий і офіційно-діловий стилі. Приклади 

заходимо як у літературі, так і в реальному житті.  

Канцелярит – це явище використання мовних засобів офіційно-ділового 

стилю в іншому стилі чи сфері спілкування внаслідок випадкових порушень 

стилістичних норм. До таких мовних засобів зараховуємо канцеляризми – 

стійкі словосполучення та слова, граматичні конструкції та форми, вживання 

яких традиційно закріплено за канцелярсько-діловим різновидом офіційно-

ділового стилю літературної мови.  

Канцелярит – це те, що люди, які не спроможні виявляти стійкість і 

мають недостатній лексичний запас, першочергово перехоплюють від 

держслужбовців і охоче повсякчас повторюють. Вони сприймають мовні 

аномалії державних службовців як високоінтелектуальні висловлення. Це 
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призводить до засмічення мови та поширення канцеляриту не тільки серед 

держслужбовців.  

Отже, канцеляризми – це ті слова, сполучення слів, граматичні форми і 

конструкції, які держслужбовці постійно використовують в усній мові за 

офіційних і неофіційних умов під час професійного чи непрофесійного 

спілкування, відповідно. Вони наявні у свідомості як конструкції, готові до 

відтворення, і за неофіційних умов під час непрофесійного спілкування 

свідчать про професійну деформацію державних службовців, які їх 

використовують[223, с. 146].  

Значний інтерес для правоохоронних органів спрямований на визначення 

національної належності розшукуваної особи. Одним із компонентів 

національної ідентичності є рідна мова. Концепту рідної мови присвячено 

багато праць вітчизняних вчених-філологів.  

За визначенням В. М. Русанівського: «Рідна мова – мова, з якою людина 

виходить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей у їх національній 

своєрідності»[163, с. 553]. У цьому визначенні на тлі протиставлення «свій – 

чужий» відображено глибинність підсвідомого або свідомого патріотичного 

світосприйняття через першу мову. Однак не всі науковці погоджуються з цим 

визначенням.  

За нормальних етносоціальних умов словосполучення рідна мова 

вживається як значеннєво самоочевидне, тобто не потребує домовленості між 

учасниками комунікативного акту щодо обсягу і структури маніфестованого 

ним поняття, а в неодномовних спільнотах, де неминучими є міжетнічні тертя 

або й конфлікти на мовному ґрунті, в семантиці виразу рідна мова набуває 

значно більшої значущості конотативний складник.  

Мешканці України інтуїтивно розуміють зміст поняття «рідна 

мова». Вони вкладають у нього подекуди таке значення «мова батьків, дідів, 

прадідів, якою не обов’язково володіти»; «мова, якою думають»; «перша після 

народження мова»; «основна мова спілкування»; «мова етнонаціональної 

спільноти, з якою себе ідентифікують»; «мова держави, громадянином якої себе 
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вважають».  

Те, що велика кількість людей вказує, що рідною мовою є українська, ще 

не засвідчує їхню українськомовну поведінку. Для них визнавати українську 

мову рідною – це скоріше громадянська позиція, ніж та мова, якою вони 

постійного говорять чи думають. Їхнє прагнення захистити своє мовне та 

культурне середовище саме в такий спосіб є своєрідним наслідком певних 

ціннісних установок та явищ, що на них впливають. Цілком закономірними за 

таких умов видаються відповіді з патріотичними гаслами на деякі відкриті 

питання: «Слава Україні!», «Єдина країна!».  

Громадяни України під час офіційного / неофіційного професійного, а 

також родинного спілкування використовують переважно дві мови. У зв’язку з 

цим інколи їм важко переходити на мову, яка є для них менш комфортною, не 

залишаючи слідів першої мови в другій, водночас не виключений вплив другої 

мови на мовлення першою. Залежно від кількості таких слідів у мовленні осіб 

їх можна кваліфікувати як носіїв або інтерференції, або суржику. Однак це не 

означає, що особа, яка у межах одного речення в конкретному відрізку 

мовлення вживає поруч з українськими словами російські фразеологізми та 

інші елементи мови чи навпаки, обов’язково є носієм українсько-російського чи 

російсько-українського суржику. Це пов’язано з «інтерференційним 

порогом». За інтерференційним порогом постає суржик «у двох 

термінологічних іпостасях: українсько-російський та російсько-

український». Українсько-російський суржик утворюється на основі стихійного 

переходу з української мови на російську, а російсько-український – з 

російської мови на українську.  

Якщо історично масовий перехід з української мови на російську 

відбувався внаслідок «впровадження російської мови в адміністративно- 

управлінську сферу й освіту», то зараз частково ми спостерігаємо зворотній 

процес. Російськомовні в повсякденні особи намагаються пристосуватися до 

українськомовної термінології професійного спілкування, до вимог ведення 

документації тощо без системних знань з української мови. Вони могли навіть 
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свого часу вивчати українську мову в навчальних закладах, але не 

використовували її та не мали українськомовної практики, особи старшого віку 

здебільшого отримували фахову, а дехто і базову освіту російською 

мовою. Цілком закономірно, що мові таких осіб властиві «порушення мовних 

норм у різних пропорціях»[223, с. 117].  

Загалом умовно межу між суржиком та інтерференцією О. В. Шевчук- 

Клюжева визначає на рівні 20 % порушень норм однієї мови під впливом іншої, 

адже якщо кількісний показник деформації тексту перевищує 20 %, то це 

свідчить про прояви процесів українсько-російського мовного змішування, 

оскільки помилки інтерференційного характеру будуть з’являтися відразу на 

кількох рівнях мовної системи[222, с. 63]. Однак під час кваліфікації мовлення 

як суржикового чи інтерферованого варто враховувати, чи розрізняє мовець дві 

мови – два мовні коди, оскільки «мовну поведінку двомовця регулює механізм 

перемикання коду, який не дозволяє йому змішувати мови, натомість у носія 

суржику цей механізм зламано».  

Як стверджує В. Л. Шелудько «помітити невідповідність знань про мову 

та реальної мовної практики можна, порівнюючи писемне й усне 

мовлення. Наприклад, дуже рідко особи використовують форму кличного 

відмінка в усному звертанні, попри те, що в усіх листах обов’язковим є 

звертання до адресата в такій формі. Замість кличного в розмові вживають 

називний. Крім називного відмінка, на місці кличного також у вузькому колі 

вживають російську просторічну форму, яка твориться за допомогою 

відкидання закінчення -а, -я.  

Нерідко неправильно уживають і службові частини мови: сполучники 

(тоїсть замість тобто), прийменники (згідно + Р. в. замість згідно з + О. в., 

відповідно + Д. в. замість відповідно до + Р. в. ), частки (стверджувальна частка 

да замість так, заперечна частка нє замість ні)»[223, с. 126].  

Лексична інтерференція полягає в неспроможності мовця 

використовувати словниковий запас двох мов одночасно. Отже, інтерференція в 

мовленні виявляється на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях 
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мови. Подекуди вона межує з суржиком як виявом 

гіперінтерференції. Інтерференції переважно зазнає не професійна лексика, а 

допоміжні загальновживані слова.  

Рід занять та професія також позначаються на мовленні особи 

проникненням в нього професіоналізмів, а також переносу значення 

професійної термінології за аналогією в побутове життя.  

Дослідники-філологи також не оминули зазначеного напрямку, зокрема 

проводяться дослідження та складаються словники професійних сленгу чи 

жаргону для окремих професій. Серед таких варто згадати «Словарь русского 

военного жаргона»[104], «Словарь морского жаргона»[91], «Словник 

комп’ютерного сленгу»[190], «Українськомовний комп'ютерний сленг»[228] 

тощо.  

Ще однією важливою характеристикою особи, що впливає на її мовлення, 

є вік. Обмеження вікової категорії, до якої належить розшукуваний значно 

звужує коло пошуку.  

Як ми вже зазначали, апробованої методики визначення віку особи за 

мовленням на сьогодні не існує. Проте багато вчених вивчали питання прояву 

мовленнєвих особливостей у людей різних вікових категорій. Створюються 

типові мовні портрети дошкільника, школяра, молодої людини тощо.  

О. Тараненко створив мовний портрет сучасника. За його словами йому 

притаманні такі ознаки як масове використання в тексті зниження мови як 

прояв бравади та мовної розкутості; іронічне висміювання та пародіювання 

об’єктів, людей та фактів, про які прийнято було говорити в стилістично 

нейтральному і навіть в шанобливому тоні[205, с. 35].  

Мовлення типового представника молоді багате на експресивну оцінну 

лексику, яка може мати позитивне, нейтральне або й негативне забарвлення.  

Позитивно забарвленими є слова-оцінки: «по кайфу», «все путьом», 

«круто», «класний», «кошерно», «обалдєнний», «прикольний», «реальний», 

«нарядно», «путьовий», «чікі-пікі», «ніштяк», «класняк», «чумовий», «кльово», 

«супер» тощо. Негативною експресивністю відрізняються слова: 
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«вольтанутий», «фіговий», «чмо», «лох», «втрачений», «відстій», «лівий» 

тощо.  

Я. Г. Мельник дослідивши лексичну наповненість мови молоді дійшов 

висновку, що слова-оцінки з позитивною та нейтральною експресивністю разом 

становлять 20% від загальної кількості. Домінують негативно емоційно 

наповнені слова – до 80% від загальної кількості. Такий відсотковий розподіл 

відображає песимістичне й агресивне ставлення молоді до реалій сьогодення, є 

проявом цинізму, нігілізму, депресії, відчуття незахищеності, прагнення 

наслідувати псевдоавторитети[136, с. 43–44].  

В конфліктних ситуаціях переважають негативні емоції, а тому 

домінують в таких комунікативних ситуаціях негативні слова-оцінки.  

Сучасна молодь вживає значну кількість слів з блатного жаргону 

«фені». Проникненню таких жаргонізмів в молодіжне мовлення сприяють 

криміналізація суспільного життя, героїзація та романтизація життя 

правопорушників у кінострічках, поширення пісень про тюремне та злодійське 

життя, бажання молодих людей наслідувати псевдоавторитети.  

Вибір особою мовних засобів в конкретній комунікативній ситуації 

зумовлюється власним настроєм, почуттями та ставленням до адресата і 

предмета спілкування.  

Якщо в діалозі беруть участь особи з негативним настроєм один до 

одного, з метою приниження іншого використовується лайка та образи. Так, 

часто даються назви-характеристики для визначення людини з обмеженими 

моральними якостями (про співрозмовника або третю особу): «гад», «паразит», 

«недоумок», «збоченець», «кретин», «придурок», «дегенерат», «лох», 

«недоважок», «ідіот», «покидьок», «хамло», «йолоп», «виродок», «поц», 

«дебіл», «падло» тощо.  

Тлумачення таких негативно забарвлених одиниць-характеристик 

можемо знайти в словниках сучасного молодіжного сленгу та тлумачному 

словнику. Так, банда (сленгізм у зн. «злоч. стихійне (на відміну від бригади) 

злочинне угруповання; гурт людей, компанія друзів»[191, с. 54]); 
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братан/братани (сленгізм у зн. «ровесник/ровесники»[191, с. 66]); збоченець (у 

зн. «людина, чия поведінка, діяльність, погляди відхиляються від правильного 

або певного напрямку»[41, с. 443]); ідіот (у зн. «лайл. дурень, недоумкувата 

людина, невіглас»[41, с. 488]); курва (сленгізм у зн. «лайл. неприємна 

людина»[191, с. 175]); ванька (сленгізм, тут у зн. «дурник»[191, с. 72]); лох 

(сленгізм у зн. «зниж. дурень, йолоп»[191, с. 183]); пацан (сленгізм у 

зн. «хлопець; недоук, йолоп; той, що належить до злочинного світу»[191, 

с. 224]); падла/падло (сленгізм у зн. «вульг. погана, підла людина; погань»[191, 

с. 220]); поц (сленгізм у зн. «лайл. поганий чоловік»[191, с. 248]); фраєр 

(сленгізм, тут у зн. «хвалько, висуванець, самозакохана, самовпевнена 

людина»[191, с. 309]); хамло («розм., лайл. зухвала, груба, нахабна людина»[41, 

с. 1555]); хіпаблуд/хіпоблуд (сленгізм, тут у зн. «лайл. потороч, погань»)[191, 

с. 316].  

На думку А. Г. Ніколенка особливістю вживання в молодіжному сленгу 

об’єктивно негативних понять є надання ним емоційної оцінки двох видів: 

пейоративної та меліоративної. Пейоративна оцінка – вживання лексичних 

одиниць відповідно їх об’єктивного значення, тобто негативних як 

негативних. Меліоративна оцінка – вживання лексичних одиниць зі зміною їх 

об’єктивного значення, тобто негативно забарвлення слова-оцінки вживаються 

у позитивному значенні, що обумовлюється позитивним ставленням мовця до 

певних якостей явища, предмету чи факту. Вживання таких сленгових одиниць 

характеризуються фамільярним емоційним забарвленням і може виражати 

жарт, іронію, пародію, грубість, зневагу чи насмішку[146, с. 129].  

Зазначені характеристики властиві не тільки сленговим одиницям, але й 

запозиченим лексемам. Вони активно використовуються в сучасному 

молодіжному розмовному мовленні. Прикладом може служити запозичена 

лексема «кілер». Об’єктивне тлумачення цього слова - вбивця. Проте в 

розмовному мовленні його значення зводиться до «виду професійної 

діяльності». Таким чином, табуйована, морально засуджувана дія 
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перетворюється на рядову, побутову. В толерантній, романтизованій 

інтерпретації стає навіть героїчним чи симпатичним вчинком.  

Таким чином, молодіжному мовленню притаманні лайка, сленгізми, 

жаргонізми, слова-паразити, арготизми, суржик, просторіччя, що є проявом 

стилістично зниженої лексики.  

Вживання лексичних одиниць з негативним експресивним забарвленням 

покликане принизити співрозмовника (або третю особу), придаючи йому 

характерних ознак, в той же час, характеризують ставлення до співрозмовника, 

вік, впродобання, ставлення до комунікативної ситуації, соціальний статус 

мовця складаючи його мовленнєвий портрет[47, с. 21].  

У своїй роботі працівники правоохоронних органів та експерти можуть 

використовувати словники молодіжної лексики, зокрема «Словарь 

современного молодежного жаргона: Более 6000 жаргонизмов»[66], 

«Тлумачний словник студента: студентський сленг»[150], «Перший словник 

українського молодіжного сленгу»[151], «Словник сучасного українського 

сленгу»[191].  

Найближче соціальне оточення визначає обрання мовних засобів для 

звичних мовленнєвих актів особи. Так, студент перебуваючи вдома або 

спілкуючись з друзями, що не навчаються, буде застосовувати студентський 

сленг. Особа, що вживає наркотики, буде користуватись корпоративним 

жаргоном наркоманів не тільки у ситуаціях, пов'язаних із вживанням чи 

одержанням наркотичних речовин.  

Стилістично знижена лексика та обмежена в користуванні також стала 

предметом досліджень лінгвістів, які структурували її у різноманітні словники 

ненормативної лексики та арго таких як «Словарь тысячелетнего русского 

арго»[67], «Большой словарь мата: Опыт построения базы данных лексических 

и фразеологических значений слов»[31], «Арго, жаргон, сленг»[200], 

«Український жаргон: словник»[201].  

Місце проживання – характеристика особи, яка використовується в 

криміналістичній реєстрації. При визначення територіальної належності особи 
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за мовленням, слід враховувати кілька закономірностей: по-перше, чим довше 

особа проживає на певній території, тим більше запозичує слів та 

фразеологізмів, властивих даній території; по-друге, територія, на якій 

проживала людина під час формування мовленнєвих навичок, залишить 

глибший слід у мовленні особи, аніж та, на якій вона проживала уже 

дорослою. Тому доцільно говорити при визначенні зв'язку території та особи, 

не про місце проживання, а про місце(я), з якими особа пов'язана.  

Цікавими для визначення таких зв'язків є діалектні дослідження. Сучасна 

українська діалектна лексикографія дуже різноманітна. Безперечно, це роботи, 

різні за поставленими завданнями, за типом і за обсягом. Однак незаперечним є 

одне: початок активного дослідження українського мовного простору 

останнього десятиліття сприяв появі значної кількості праць із діалектної 

лексикографії. Упродовж останніх років в Україні і поза її межами з’явилося 

чотирнадцять лексикографічних праць, окрім цього, низку діалектних 

словників було опубліковано у збірниках, а різні за обсягом словники-індекси 

стали додатком до різних діалектологічних студій[166, с 197]. Усі ці словники 

диференційного типу репрезентують говори різних наріч. На сучасному етапі ці 

словники – найповніші опубліковані збірки діалектних говірок.  

Побудова діалектних словників відбувається за принципом диференціації 

щодо норм літературної мови. В них фіксують слова, які відсутні в словниках 

літературної мови; слова які відрізняються від нормативних за морфемною 

будовою; слова які в діалектній мові вживаються у відмінному від 

нормативного значенні.  

Такий напрям лексикографії не є новим і дослідження подібного роду 

проводяться вже кілька століть. Проте застосування в криміналістиці 

імовірніше знайдуть словники сучасних діалектів, оскільки тільки вони містять 

інформацію необхідну для групофікації осіб у кримінальному провадженні.  

Тож доцільно розглядати як джерела інформації діалектичні словники 

створені за результатами досліджень не більше ніж за останні 40 років.  
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Такі словники можна поділити на кілька видів. За тематикою можуть 

бути тематичні та загальні. Тематичні словники містять діалектну лексику з 

окремих тематичних груп, загальні – включають діалектизми не залежно від їх 

тематичної належності.  

Над створенням тематичних діалектичних словників працювали вчені: 

Г. Л. Аркушин «Мисливська лексика західнополіського говору»[8] та «Словник 

луцьких жаргонізмів і сленгізмів»[7], В. Бережняк «Лексика східнополіських 

гончарів»[23], Г. Г. Березовська «Словник назв одягу та взуття у 

східноподільських говірках»[24], І. М. Веремійчик «Короткий словник 

сільськогосподарської, побутової та ремісничої лексики»[42], О. М. Вікторіна 

«Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії 

Кіровоградщини»[46], І. В. Гороф’янюк «Ботанічна лексика 

центральноподільських говірок»[61], Г. І. Гримашевич «Словник назв одягу та 

взуття середньополіських і суміжних говірок»[68], В. Конобродська «Номінація 

поліського поховального обряду»[102], Г. Краєвська «Народновиробнича 

термінологія центральноподільських говірок: матеріали до Лексичного атласу 

української мови»[109], М. В. Никончук, О. М. Никончук «Будівельна лексика 

Правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських 

мов»[145], І. В. Сабадош «Лісосплавна лексика українських говорів 

Карпат»[164], Т. Терновська «Ковальська лексика українських говорів»[206] 

тощо.  

Як видно з наведених прикладів, тематика таких діалектичних словників 

може охоплювати і побутову лексику, і обрядову, і професійну.  

Розробленням загальних діалектичних словників займались вчені-

лінгвісти: Г. Л. Аркушин «Словничок діалектизмів»[9], З. М. Бичко 

«Наддністрянські говірки. Короткий словник»[27], А. Бігуняк, О. Гойсак 

«Лемківський словничок»[29], М. Грицак «Скарби гуцульського говору: 

Росішка»[69], Г. Гузар «Гуцульські говірки: короткий словник»[72], М. Неґрич 

«Скарби гуцульського говору: Березови»[143], Н. В. Гуйванюк «Словник 

буковинських говірок»[189], Н. Хобзей «Український діалектний словник 
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нового сторіччя»[214], Т. Ястремська, О. Сімович, Г. Дидик-Меуш «Гуцульські 

світи. Лексикон»[213] тощо.  

За територіальним охопленням розрізняють діалектичні словники 

окремого населеного пункту або певного регіону (до 500 населених пунктів, що 

розташовані, як правило, в межах поширення певного діалекту).  

З проголошення незалежності України були проведені локальні 

діалектичні дослідження М. Астаф’євою, Г. Воронич «Словник гуцульських 

говірок Річки та Яворова»[10], О. Бевкою «Словник-пам’ятник. Діалектний 

словник села Поляни Мараморошського комітату»[17], З. М. Бичко «Словник 

діалектної лексики с. Грабовець Стрийського району Львівської обл.»[28], 

І. В. Сабадош «Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського 

району»[165], С. Соколовою «Мовна ситуація Києва: погляд зовні»[195] тощо.  

Діалектичні словники з охопленням більшої кількості населених пунктів 

складали Г. Л. Аркушин «Словник західнополіських говірок»[6], 

Д. Г. Бандрівський «Матеріали до діалектного словника Бориславського і 

суміжних районів Львівської області.»[14], Д. Брилінський «Словник 

подільських говірок»[33], П. Ю. Гриценко «Говірки Чорнобильської зони»[58], 

М. Д. Матіїв «Словник говірок Центральної Бойківщини»[189] тощо.  

Найбільша проблема у використанні зазначених діалектних словників у 

правоохоронній діяльності їх розрізненість і фрагментарне охоплення території 

нашої держави.  

В енциклопедії «Українська мова» зауважено, що створення діалектного 

словника повного типу, який подав би всю лексику діалекту безвідносно до 

літературної мови, теоретично допускається, проте практично ще не 

реалізовано[70, с. 148]. До діалектного словника повного типу необхідно 

включити слова, поширені в межах досліджуваних говорів та які відмінні від 

нормативних специфічним словотвірним, лексичним, акцентним, фонетичним 

оформленням чи семантикою. До нього має увійти лексика, яка репрезентує 

поняття матеріальної і духовної культури. Одним із пріоритетних завдань 

діалектологів сьогодні має стати формування лексичної картотеки та 
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опрацювання теорії електронного діалектного словника, який повинен існувати 

паралельно з паперовим варіантом — Словником українських говорів, так як 

вже створено численні атласи, регіональні словники, збірники діалектних 

текстів із різних українськомовних ареалів.  

Створення діалектного словника повного типу, безперечно, значно 

спростить роботу практичних працівників Національної поліції України та 

експертів-лінгвістів.  

 

 

2. 3. Ознаки мовленнєвого портрету особи в криміналістичній 

ідентифікації.  

При вчиненні кримінальних правопорушень правопорушники 

взаємодіють з навколишнім світом, залишаючи сліди такої взаємодії. Сліди 

залишаються на об’єктах матеріального світу та в пам’яті людини. Пізнання 

кримінально-протиправної події здійснюється за двома видами слідів-

відображень: за ідеальними відображеннями, тобто слідами, які залишилися в 

пам’яті людини, та за матеріальними відображеннями, тобто слідами, які 

утворилися на об’єктах матеріального світу[209, с. 111]. Зважаючи на 

властивості слідів кожного виду різняться і методи їх вивчення. Для слідів 

першої групи – це виключно через комунікацію з людиною, у пам’яті якої 

відобразився слід; для слідів другої групи – через застосування 

інструментальних методів криміналістики.  

Вивчення індивідуальних ознак вертикальної підструктури мовленнєвого 

портрету відбувається при проведенні слідчих(розшукових) дій та судових 

експертиз. Найчастіше таке дослідження знаходить документальне закріплення 

при проведенні пред’явлення особи для впізнання, лінгвістичних експертиз та 

експертиз аудіо-відеозаписів.  

Проте ознаки усного мовлення та голосу слідчі використовують у своїй 

професійній діяльності і при позапроцесуальному спілкуванні зі свідками, 
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потерпілими, підозрюваними тощо. Так, анкетування слідчих Національної 

поліції України показало, що 47,80% з них звертають увагу на тип голосу мовця 

за висотою, 50,81% - на тембр голосу, 41,76% - на гучність, 43,16% - на вид 

використовуваної мови, 51,51% - на стиль мовлення, 48,26% - на розмір 

словникового запасу, 32,95 % - на дикцію, 27,15% - на темп, 31,09% - форму 

викладення мовного повідомлення, 34,80% - на діалект, 40,14% - на акцент, 

16,71% - на патологію мови, 9,74% - сталі фразеологічні звороти, 34,11% - на 

діалектизми, 22,04% - на звукові звички, 15,55% - на сучасні слова іноземного 

походження, 16,94% - на наголос у словах, 38,28% - на вживання слів –

«паразитів», 24,36% - на особливі прикмети голосу та мови.  

Комунікативна взаємодія з носієм пам’яті, в якій містяться ідеальні сліди-

відображення, відбувається при проведенні слідчих дій, таких як пред’явлення 

для впізнання.  

Дослідженням загальної тактики пред’явлення для впізнання займались 

українські та зарубіжні вчені-криміналісти та процесуалісти, а саме: 

Б. В. Безкоровайний[18], Д. А. Бурика[37], А. В. Волобуєв, С. М. Лозова[48], 

А. Я. Гінзбург[57], В. А. Колесник[100], О. Є. Михайлов[141], В. В. Степанов, 

Ю. Н. Михайлова[202], О. К. Чернецький[218], Д. Г. Шашин[220] 

тощо. Зазначене питання на даний час досить широко висвітлене в їх наукових 

працях, що корелює з досить широким застосуванням такої слідчої дії в 

практичній діяльності правоохоронних органів. Пред’явлення для впізнання є 

досить розповсюдженою слідчою (розшуковою) дією, результатом проведення 

якої є збирання фактичних даних. Одним з різновидів пред’явлення особи для 

впізнання згідно чинного КПК України є пред’явлення для впізнання за 

голосом. Питання пов’язані з тактикою проведення такої слідчої дії 

залишаються малодослідженими.  

У п. 9 ст. 228 КПК України зазначено, що проведення пред’явлення особи 

для впізнання за голосом необхідно реалізовувати поза візуальним контактом 

між суб’єктом, що впізнає, та об’єктами (особами), яких та серед яких буде 

впізнавати суб’єкт[116].  
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Пред’явлення для впізнання вчені визначають як слідчу дію, що полягає у 

пред’явленні свідкові (потерпілому, підозрюваному, заявнику тощо) об’єктів, 

які вони сприймали раніше. Мета зазначеної слідчої дії - встановлення 

тотожності або групової належності об’єктів впізнання[114, с. 331].  

Сутність пред’явлення особи для впізнання полягає у тому, що суб’єкту 

впізнання пред’являють осіб, образи яких вона порівнює з уявними образами 

осіб, які вона сприймала раніше і які пов’язані з подією кримінального 

правопорушення, та ознаки яких відобразилися в її пам’яті. Провівши таке 

порівняння і виявивши всі схожі та відмінні риси в порівнюваних образах 

суб’єкт впізнання робить висновок про їх тотожність (або відсутність такої).  

Пред’явлення для впізнання за голосом є унікальною слідчою дією. Її 

неможливо провести повторно, продублювати, оскільки суб’єкт впізнання може 

сприйняти об’єкти впізнання «вперше» тільки один раз. У зв’язку з цим 

важливо підготувати та провести зазначену слідчу дію таким чином, щоб її 

результати мали безсумнівну ефективність та доказове значення.  

Провівши опитування працівників слідчих підрозділів криміналіст-

дослідник К. О. Чаплинський виявив, що впізнання за голосом та 

особливостями мови проводиться тільки в 1 % кримінальних проваджень, а у 18 

% її проведення було необхідним, але під час досудового розслідування не 

здійснювалось[216, с. 241].  

При проведенні досудового розслідування пред’явлення особи для 

впізнання за голосом та ознаками усного мовлення необхідна у випадках, коли 

потерпілий, свідок, підозрюваний заявляє, що він може впізнати людину, голос 

і мовлення якої він сприймав у зв’язку з подією кримінального 

правопорушення, за її голосом і особливостями мовлення.  

Г. І. Кочаров пропонує виділити такі різновиди випадків застосування 

пред’явлення для впізнання за ознаками голосу та мовлення особи, а саме: 

по-перше, у випадку коли на допиті особа стверджує, що вона знайома з 

особою, голос якої чула у зв’язку з подією злочину, та остання заперечує факт 

такого знайомства; 



98 

по-друге, у випадку коли особа, що перебуває у розшуку, змінила 

зовнішність умисне або з незалежних від неї причин настали зміни її 

зовнішності до такої міри, що інші фізичні ознаки зовнішності не можуть бути 

використані для ідентифікації; 

по-третє, у випадку коли особа, яка сприйняла голос правопорушника, 

свідка, потерпілого під час вчинення злочину, не була знайома з ними до 

вказаної події; 

по-четверте, у випадку коли особа на допиті заявляє, що знайома з 

особою, голос якої сприймала під час вчинення злочину, але не знає прізвище 

та ім’я такої особи, або називає їх інакше ніж вказано в ідентифікаційних 

документах такої особи[108, с. 8-9, 34].  

Вчені-криміналісти досліджуючи пред’явлення особи для впізнання за 

голосом (назва слідчої дії, передбачена чинним законодавством) відмічають, що 

впізнання відбувається не виключно за «голосом», але і за «особливостями 

мови». На нашу думку, поняття «особливості мови» не досить точно відображає 

сутність зазначеної слідчої дії.  

Відмінність понять «мова» і «мовлення» ми детально розглянули в 

підрозділі 1. 3. нашого дослідження.  

Мова – це сукупність звукових та письмових знаків та їх комбінування 

для явищ та понять, які існують в об’єктивній реальності, а також нормативних 

лексичних, граматичних та стилістичних правил їх застосування в процесі 

вираження думок у межах даного суспільства. Мовлення є мовною діяльністю, 

тобто процесом реалізації мови, а отже саме мовлення може мати індивідуальні 

особливості, які по суті є відхиленням від нормативних характеристик мови.  

У 2019 році колектив вчених-криміналістів Національної академії 

внутрішніх справ (В. В. Бурлака, Р. М. Дударець, М. П. Климчук, 

О. В. Мархевка, М. П. Нечеснюк, А. А. Патик, А. А. Саковський) склали 

«Методичні рекомендації пред’явлення особи для впізнання за ознаками голосу 

та мовлення під час досудового розслідування»[154]. Не зважаючи на 

використання в назві словосполучення «ознаки голосу та мовлення» у тексті 
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рекомендацій часто використовується «ознаки мови», зокрема «Водночас, 

безспірним слід визнати той факт, що особу можна пред’являти для впізнання 

не тільки за зовнішнім виглядом, а й за голосом та особливостями мови, які є 

проявом функціонально-динамічного комплексу навичок особи»[154, с. 9]. Це 

свідчить про недостатню усталеність вживання зазначеної термінології.  

Уніфікувати вживання термінології можливо шляхом внесення змін до 

чинного законодавства, а саме частину 9 статті 228 КПК України варто 

викласти в такій редакції: 

9. Пред’явлення особи для впізнання за усним мовленням повинно 

здійснюватись за правилами цієї статті з урахуванням такого винятку: 

впізнання особи за усним мовленням повинно здійснюватись поза візуальним 

контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред’явлені для впізнання.  

З поширенням використання технічних засобів зв’язку (телефонного та 

через Інтернет) та звукозаписуючих пристроїв у повсякденному житті людей 

збільшується і кількість випадків використання таких пристроїв при вчиненні 

кримінальних правопорушень. Як наслідок, зростає актуальність використання 

зазначених пристроїв при пред’явленні для впізнання особи за ознаками усного 

та мережевого мовлення.  

Анкетування слідчих Національної поліції України показало, що 21,79% 

респондентів проводили впізнання з використанням засобів телефонного 

зв’язку або інших засобів зв’язку, 19,23% проводили впізнання за аудіозаписом, 

що, в свою чергу, лише в 3,5 рази менше ніж кількість проведених впізнань за 

«живим відтворенням» мовлення особою, що впізнається (73,08%) (Додаток Р).  

На думку К. О. Чаплинського впізнання особи в такий спосіб може мати 

місце у випадках: 

по-перше, у випадку коли об’єкт впізнання відмовляється від участі в 

зазначеній слідчій (розшуковій) дії, проте в матеріалах кримінального 

провадження наявний відео- чи аудіозапис на яких зафіксовано її голос; 

по-друге, у випадку коли підозрювана особа заперечує, що голос 

зафіксований на аудіо- або відеозаписі належить їй; 
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по-третє, у випадку коли особа, яку пред’являтимуть для впізнання має 

намір чинити негативний вплив на суб’єктів впізнання (потерпілого чи свідка);  

по-четверте, у випадку загрози безпеці будь-якій з осіб, яка братиме 

участь у такій слідчій дії; 

по-п’яте, у випадку коли суб’єкт впізнання заявляє, що зможе впізнати 

об’єкт впізнання як за ознаками зовнішнього вигляду, так і за голосом, проте у 

зв’язку з тим, що об’єкт впізнання фактично відсутній (знаходиться у розшуку, 

помер, його місце перебування невідоме, перебуває у тривалому відрядженні 

тощо) його неможливо пред’явити для впізнання. Обов’язковою умовою 

проведення слідчої дії в зазначеній формі є наявність в матеріалах 

кримінального провадження аудіо- або відео записів усного мовлення 

об’єкта[217, с. 158].  

Проте, на нашу думку, можливість застосування фонограм для впізнання 

особи за ознаками голосу та усного мовлення значно обмежується у випадках, 

коли особа, що впізнає, у ситуації вчинення кримінального правопорушення 

сприймала голос та мовлення правопорушника наживо. Постає питання про 

достовірність результатів такого впізнання, оскільки звукозаписуючі та 

звуковідтвоюючі пристрої можуть «спотворити» окремі ознаки голосу через 

особливості кодування.  

Вважаємо за доцільне використання фонограм при пред’явленні для 

впізнання за ознаками голосу та усного мовлення без обмежень у випадках, 

коли особи, що впізнає, сприймала зазначені ознаки за допомогою засобів 

зв’язку чи звукозапису/звуковідтворення під час розслідуваної події, і у 

виключних випадках, якщо сприймала їх наживо.  

Вчені-криміналісти пропонують звертати увагу на ознаки голосу та 

мовлення при проведенні допиту, що передує пред’явленню особи для 

впізнання, а також безпосередньо при підготовці такої слідчої (розшукової) дії.  

Особі, яка не володіє спеціальними знаннями в галузі лінгвістики та 

акустики (а саме такою особою, як правило, є суб’єкт впізнання) важко описати 
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ознаки голосу та мовлення. Саме тому криміналісти вдалися до розробки 

класифікацій таких ознак.  

На нашу думку, Д. О. Бурика запропонував вдалу класифікацію таких 

ознак. Всю систему ознак, які характеризують «голос та мову», він розподілив 

на два види відповідно до проблем пред’явлення особи для впізнання. Першим 

видом він зазначив загальні ознаки, до яких відніс географічні, національні та 

соціально-суспільні, стилістичні, лексичні та граматичні ознаки, а також 

загальний тип голосу. Фонетико-смислові ознаки та патологічні вади, які 

можуть бути викликані дефектами голосового апарату дослідник відніс до 

другого виду – окремих ознак[37, с. 122-123].  

Оскільки пред’явлення для впізнання є похідною слідчою дією, то при 

підготовці до його проведення необхідно провести допит особи, яка можливо 

буде впізнавати.  

Головне слідче управління МВС України ще у 2001 році надало 

рекомендації практичним працівникам правоохоронних органів детально 

з’ясувати які специфічні ознаки голосу та мови має особа, що підлягає 

впізнанню. З’ясувати ці дані належить під час проведення допиту суб’єкта 

впізнання, що передує пред’явленню для впізнання особи за голосом.  

В методичних рекомендаціях була визначена методика опису 

характерних ознак з переліком таких ознак. Серед таких ознак перелічено 

тембр голосу (глухий, дзвінкий, жорсткий, ліричний, металевий, м’який, 

ніжний, придушений, різкий, сухий, твердий, теплий, тремтячий, холодний); 

тип голосу за висотою (високий, середній, низький) з відповідниками у 

вокальній термінології для чоловіків – альт, баритон, бас, тенор та для жінок – 

сопрано; гучність голосу (тиха, середня, гучна); темп (переривчастий, 

перемінний та рівномірний, який підрозділяється на повільний, середній та 

швидкий); вид мови (літературна чи нелітературна); стиль (канцелярський, 

науковий, побутовий, діловий); словниковий запас (бідний, середній чи 

багатий); дикція (добра чи погана); правильний чи неправильний наголос у 

словах; форма викладення мовного повідомлення (визначена чи плутана, довга 
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чи коротка, проста чи складна); діалект; акцент; патологія мови; діалектизми; 

сталі фразеологічні звороти; вживання сучасних слів іншомовного походження; 

слів-«паразитів»; звукові звички (такі як покашлювання, прицмокування); 

особливі прикмети голосу та мови: голос здавлений, фальцетний, заїкання, 

шепелявість, голос з носовим відтінком тощо»[137, с. 18].  

Для деяких із наведених термінів у методиці наведене роз’яснення, що є 

дуже доречним, оскільки цільовою аудиторії зазначених рекомендацій є група 

осіб, що не володіють спеціальними знаннями у галузі філології, лінгвістики чи 

акустики.  

Так, літературна мова трактується як нормалізована мова, притаманна 

спілкуванню культурних освічених людей та використовується засобами 

масової інформації, нелітературна мова значно відрізняється від нормалізованої 

мови набором лексичних засобів, порушенням синтаксичних та граматичних 

правил. Також вона має назву загальнонародної мови.  

Нечітке вимовляння закінчень слів та деяких інших звуків характеризує 

погану дикцію, чітка вимова всіх звуків відрізняє добру дикцію.  

Наведені поняття діалект та діалектизми є взаємопов’язаними 

поняттями. Діалект як один з варіантів національної мови використовується в 

обмеженому соціальному середовищі (обмеження може бути територіальним, 

професійним тощо), проявляється в комунікативній ситуації вживанням 

діалектизмів (специфічних слів притаманних певному територіальному, 

соціальному, професійному, виробничому чи іншому діалекту).  

Акцент характерна ознака осіб, які спілкуються не рідною для них 

мовою. Він проявляється в неправильній вимові, інтонації, артикуляції чи 

наголосі, а також порушенні граматичних, лексичних та синтаксичних правил.  

Неправильна артикуляція при вимові звуків мови є проявом розладу 

мовного апарату – патологією мови.  

Вживання слів, які не несуть смислового значення і служать іноді для 

заповнення пауз, притаманне забрудненій словами-«паразитами» мові[137, 

с. 19].  
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Проаналізувавши наведений перелік, ми дійшли висновку, що жодного 

поділу на ознаки голосу та ознаки мовлення запропоновано не було, окрім того 

деякі ознаки за обсягом поняття входять до інших ознак з більш широким 

обсягом.  

«Голос – це сукупність різних щодо сили, тембру і висоти звуків, які 

транслює людина (або тварина з легеневим диханням) за допомогою голосового 

апарату»[193, с. 152].  

Сила, висота і тембр належать до основних критеріїв оцінки 

голосу. Решта ознак, наведених у згаданій методиці є ознаками мовлення, тому 

що саме мовлення, а не мова реалізується в комунікативній ситуації шляхом 

промовляння слів.  

У 2019 році вченими-криміналістами та процесуалістами були розроблені 

методичні рекомендації «пред’явлення особи для впізнання за ознаками голосу 

та мовлення під час досудового розслідування»[154]. Автори визначили, що під 

час підготовчого допиту необхідно з’ясувати об’єктивні та суб’єктивні чинники 

спостереження.  

До об’єктивних чинників спостереження вони віднесли умови освітлення, 

в тому числі наявність додаткових джерел світла, під час сприйняття; час доби 

та погодні умови під час сприйняття; причина та тривалість сприйняття; місце, 

з якого особа здійснювала сприйняття і пов’язаних з таким місцем сектор 

огляду; наявність перешкод, які могли вплинути на процес сприйняття; хто ще 

сприймав (або мав таку можливість) об’єкт, який підлягає впізнанню; чи 

бачив/чув такий об’єкт раніше (при позитивній відповіді необхідно з’ясувати 

час, місце та подробиці події за якої відбулось сприйняття).  

До суб’єктивних чинників автори віднесли особисті якості суб’єкта 

впізнання які вплинули/могли вплинути під час події кримінального 

правопорушення або можуть вплинути під час проведення слідчої дії на 

правильність і повноту сприйняття. Зокрема такими є фізичний і психічний 

стан суб’єкта в момент сприйняття (під час події кримінального 

правопорушення); фізичний і психічний стан суб’єкта взагалі; стан зорових та 
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слухових органів в момент сприйняття; які характеристики має пам’ять 

суб’єкта (чи здатен він запам’ятовувати та відтворювати ознаки для 

порівняння); здатність суб’єкта до уяви, фантазування, збудливість; наскільки 

добре він запам’ятав індивідуальні ознаки об’єкта і чи здатен їх описати[154, 

с. 17].  

На нашу думку, кілька з перелічених обставин не мають значення 

безпосередньо для організації та проведення слідчої дії – пред’явлення для 

впізнання за ознаками голосу та усного мовлення. Так, стан органів зору 

допитуваного, умови освітлення, наявність додаткових джерел світла, сектор 

огляду, що пов’язаний з місцем, з якого здійснювалось сприйняття та чи бачив 

допитуваний об’єкт раніше на сприйняття звукової інформації не впливають, 

так само як і на проведення впізнання особи поза візуальним 

спостереженням. Ці обставини мають значення тільки для висновку слідчого 

про неможливість проведення пред’явлення для впізнання за ознаками 

зовнішності, тобто при візуальному спостереженні.  

Пред’явлення особи для впізнання за ознаками голосу та усного мовлення 

в процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень є досить 

складною слідчою (розшуковою) дією. Задля ефективного її проведення 

слідчий повинен мати певні навички та досвід.  

У проведеному нами протягом 2019-2020 років дослідженні з опитаних 

431 слідчих тільки 19,49% зазначили, що протягом всієї своєї практичної 

діяльності проводили пред’явлення впізнання особи за голосом. З них 57,69% 

зазначили, що проводили його тільки 1 раз. 12,76% визнали, що у їх практичній 

діяльності мали місце провадження, які потребували проведення впізнання 

особи за голосом, але така слідча дія не була проведена. Серед причин, які 

завадили їм провести таку слідчу дію 54,55% зазначили, що її складно 

організувати, 52,73% вказали на недостатність матеріального забезпечення 

такої слідчої дії і 3,64% назвали причиною свою необізнаність щодо порядку та 

методики проведення такої слідчої дії (Додаток Р).  
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Отже вбачається необхідність залучення спеціаліста у відповідній галузі 

знань, який зможе надати консультативну допомогу, а також допомогу при 

підготовці та безпосередньому проведенні слідчої дії.  

При попередньому допиті спеціаліст може допомогти слідчому у 

визначенні та правильному описі в протоколі ознак голосу та усного мовлення, 

що індивідуалізують можливий об’єкт впізнання, пояснюючи значення окремих 

термінів може сприяти пожвавленню асоціативної пам’яті допитуваної 

особи. Залучений спеціаліст допоможе допитуваному розібратися в ознаках 

голосу та мовлення, точніше визначити особливості інтонації, тембру голосу, 

емоційної та змістовної наповненості повідомлення тощо.  

Залучення спеціаліста до попереднього допиту сприятиме отриманню 

повної інформації про ознаки голосу та усного мовлення об’єкта впізнання та 

уточнює їх як криміналістичних характеристик особи.  

Пояснення спеціаліста повинні бути відображені в протоколі 

попереднього допиту. На думку М. Г. Щербаковського «в поясненнях, повинні 

вказуватися не тільки особливості використання технічних засобів, виявлених 

слідів, але й рекомендації спеціаліста, винесені за результатами попередніх 

досліджень слідів, зроблених на місці проведення слідчої дії»[227, с. 46].  

Грамотне і повне визначення та опис у протоколі допиту ознак голосу та 

усного мовлення сприятиме належній підготовці та проведенню пред’явлення 

для впізнання особи, зокрема при виборі статистів, підготовки фонограм 

належної якості, у разі зміни зовнішності правопорушником тощо.  

Роль спеціаліста з фоноскопії при проведенні попереднього допиту 

можна порівняти з роллю відповідного спеціаліста при складанні фоторобота: 

він допомагає надати словесну форму сприйнятій інформації та закріпленій в 

пам’яті людини як уявний образ.  

Ідентифікація мовця та/або автора тексту за усним та/або писемним 

мовленням на практиці реалізовується частіше при проведенні судових 

експертиз. Окремі види судових експертиз, що досліджують мовлення особи ми 

детальніше розглянемо в наступному розділі.  
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Складання мовленнєвого портрету особи з метою її ідентифікації не 

можливе без залучення знань із філологічних, соціальних та психологічних 

галузей науки.  

Вивчення мовної особистості, зорієнтоване на індивідуальні риси мови 

конкретної особистості, набуло поширення в сучасному мовознавстві, зокрема 

в галузях лінгвостилістики, соціолінгвістики (синхронної та діахронної) та 

комунікативної лінгвістики[223, с. 40].  

З цього підходу ми маємо змогу запозичити спосіб подання мовної 

біографії з урахуванням належності особи до конкретного часу та території. У 

нашому випадку на це впливає історичний час, відносний вік особи, її 

походження (національність і місце народження та формування мовної і 

культурної компетенції)[223, с. 45].  

Розглядаються особливості ідентифікаційних ознак мовних навичок, 

обґрунтовуються цілі і завдання створення систематизації мовних порушень і 

класифікації ідентифікаційних ознак писемного мовлення. Прийнята в даний 

час в судово-авторознавчій експертизі класифікація загальних і окремих ознак 

писемного мовлення перевірена практикою.  

Загальні ознаки писемного мовлення характеризують писемне мовлення в 

цілому. До них належать ознаки, які відображають рівень розвитку 

стилістичних, лексичних та граматичних навичок.  

Ознаки, що відображають рівень розвитку стилістичних навичок 

визначаються стилем викладу та загальною будовою писемного 

мовлення. Стилі викладу повідомлення класифікують на публіцистичний, 

художній, науковий, розмовно-побутовий, офіційно-діловий, виробничо-

технічний.  

Архітектоніка (загальна будова писемного мовлення відображається у 

наявності чи відсутності логічного зв’язку між окремими частинами тексту, у 

вірності та повноті вираження думок, виділенні абзаців, наявності небуквених 

символів, виправлень, скорочень тощо.  
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До стилістичних ознак також належить акцентування основних 

тверджень різними способами залежно від засобів реалізації писемного 

мовлення (підкреслення, жирного тексту, курсиву чи розміру та виду шрифта) 

та незалежно від них (використання знаків пунктуації).  

Рівень розвитку лексичних навичок визначається розміром словникового 

запасу автора тексту: використання загальновживаних слів, або слів 

обмеженого користування, а саме діалектизмів, професіоналізмів, вульгаризмів, 

аргонізмів, архаїзмів, неологізмів, варваризмів, екзотизмів, жаргонізмів тощо.  

Рівень розвитку граматичними навичками письма виражається через 

оволодіння правилами української мови. Кількісно виражається у кількості 

помилок на 5-7 сторінок рукописного або на 3-5 сторінок друкованого 

тексту. Розрізняють рівні грамотності: високий, середній та низький.  

В той же час застосування даної класифікації дозволило виявити 

недоліки, пов'язані перш за все з неповнотою відображення в ній окремих 

ідентифікаційних ознак мовних навичок писемного мовлення. Їх первісна 

розробка гуртувалася на традиційному для експертизи письма виділенні, поряд 

з лексичними, стилістичними, пунктуаційних, орфографічними, синтаксичних 

навичок. Останні ж відносяться до граматичних навичок писемного мовлення, 

що включає також морфологічні, ознаки яких в ряді випадків інформативні в 

ідентифікаційному плані. Таким чином, в системі ідентифікаційних ознак 

(загальних і окремих) писемного мовлення має бути представлено інтегроване 

поняття ознак граматичних (синтаксичних морфологічних) навичок. Разом з 

тим в класифікації недоцільно детально описувати окремі ознаки 

морфологічних навичок, інакше вона стане занадто громіздкою.  

Окремі ознаки фіксуються в систематизації мовних порушень, 

розробляються в тих видах неідентифікаційної судово-авторознавчої 

експертизи, де вони служать важливим джерелом діагностичної інформації при 

вирішенні питань про рідну мову, місце формування мовних навичок, освітній 

рівень автора документа, умови складання тексту документа і ін. Вивчення цих 

систематизацій показує, що всі вони являють собою деталізацію - під кутом 
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зору завдань конкретного виду експертизи тих ознак писемного мовлення, які 

повинні бути представлені і в ідентифікаційній класифікації. О. О. Ейсман 

зазначає, що «будь-яка окрема ознака при досить глибокій деталізації 

перетворюється в самостійний комплекс»[229, с. 46].  

Це стосується не тільки зазначених вище ознак морфологічних 

навичок. Так, встановлено, що відмінності в писемному мовленні чоловіків і 

жінок носять не інвентарний, а імовірнісний характер, тобто вони пов'язані не з 

наявністю в текстах якісно відмінних елементів і структур, а з відносною 

частотою їх прояву у мовленні. І систематизація, що розробляється з метою 

створення методики встановлення статевої приналежності автора документа, 

буде враховувати ті ж ознаки, які містяться в ідентифікаційної класифікації, але 

деталізовані, більш глибоко «опрацьовані» з точки зору їх відповідної 

інформативності.  

Названі систематизації утворюють як би кореневу систему класифікації 

ідентифікаційних ознак писемного мовлення, збагачуючи її науковими 

знаннями про лінгвістичної, психологічної, соціопсихолінгвістичній природі 

останніх. Завдяки розвитку і більш глибокому осмисленню наукових знань про 

природу людського спілкування, про людину як суб'єкта комунікації можливе 

подальше вдосконалення цієї класифікації і поява в ній нових груп 

інформативних ознак.  

Ознаки орфографічних навичок писемного мовлення використовуються 

при обґрунтуванні висновку про тотожність виконавця (не автора) тексту 

документа. Вважаємо, що і вони повинні бути представлені в даній класифікації 

ідентифікаційних ознак писемного мовлення. По-перше, їх відсутність 

позбавляє класифікацію відомої цілісності тому, що орфографічні навички 

писемного мовлення найтіснішим чином пов'язані з іншими мовними 

навичками. Наприклад, відомо, що люди які володіють письмовою мовою 

завжди болісно переносять орфографічні реформи, оскільки вони тягнуть за 

собою ломку і певну перебудову всієї індивідуальної писемно-мовної системи 

особистості. По-друге, ознаки орфографічних навичок можуть бути 
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використані у випадках, коли відомо, що автор і виконавець тексту документа - 

одна особа.  

З урахуванням вищевикладеного класифікація ідентифікаційних ознак 

писемного мовлення складається з таких підсистем приватних ознак 

мовленнєвих навичок: 

1. Індивідуальні лексичні ознаки – неправильне вживання слів та 

словосполучень через нерозуміння їх значення, повторення слів, вживання 

зайвих слів, ознаки авторської лексики (певний набір діалектизмів, жаргонізмів, 

професіоналізмів тощо).  

2. Індивідуальні стилістичні ознаки – особливості побудови тексту, 

акцентування, стиль викладу повідомлення, притаманний окремій особі.  

3. Індивідуальні граматичні ознаки – повторення однорідних 

орфографічних помилок, невірне вживання словоформ (відмінювання 

іменників, прикметників, дієвідмінювання тощо), повторювані пунктуаційні 

помилки (пропуск або невмотивована постановка знаку (знаків) пунктуації; 

використання знаку у невластивій йому функції (наприклад, вживання коми в 

функції тире між підметом і присудком; функції інтонаційного тире, замість 

лапок при пунктуаційних оформлення прямої мови тощо), використання знаку 

у невластивій йому графічній формі (наприклад, трьох крапок у вигляді двох, 

чотирьох, п'яти і більше, що стоять поруч крапок); порушення в поєднанні 

знаків пунктуації в прямій мові та діалогах тощо.  

 

Висновки до другого розділу 

1. З метою вирішення діагностичних завдань в криміналістиці при 

дослідженні мовлення особи досліджуються ситуативні ознаки вертикальної 

підструктури мовленнєвого портрету особи. Їх виявлення у слідах усного 

мовлення дозволяє визначити емоційний стан особи, впевненість у намірі, 

свідчити про наявність стану афекту тощо, у слідах писемного мовлення – 

умисне/мимовільне викривленням писемного мовлення особою, яка 
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знаходилась в незвичайному психофізіологічному стані, у слідах мережевого 

мовлення - емоційний стан, умисне викривлення мовлення, розгубленість та 

неуважність тощо.  

Ознаки ситуативної підструктури мовленнєвого портрету особи 

досліджуються в оперативно-розшуковій діяльності та при проведенні 

експертних досліджень мовлення.  

2. «Мовний портрет» є нормативним для носія мовлення – представника 

певної соціальної спільноти залежно від професії та роду занять, рідної мови 

мовця, статевої та вікової належності. Співставлення ознак «мовного портрету» 

з ознаками «мовленнєвого портрету» конкретної особи дозволяє визначити її 

належність до жіночої чи чоловічої статі, встановити приблизний вік мовця, за 

ступенем володіння мовою – чи є така рідною для мовця, за вживанням 

професіоналізмів, діалектизмів чи жаргонізмів – його належність відповідно до 

певної професії, території мешкання чи субкультури тощо, тобто провести 

групофікацію.  

При вивченні групофікаційних ознак мовлення особи слідчому та 

експерту доцільно використовувати діалектичні, професійні словники, 

словники жаргонів, сленгів та аргонізмів.  

Встановленням групової приналежності доводиться обмежитись в тих 

випадках, коли в слідах не відображено ознаки, спроможні індивідуалізувати 

об’єкт. Окремі ознаки використовуються в оперативно-розшуковій діяльності, 

роботі слідчого та експерта в межах досудового розслідування.  

3. Виявлення індивідуальних ознак мовлення, що входять до 

мовленнєвого портрету особи, здійснюється у процесі досудового 

розслідування кримінальних проваджень, зокрема під час пред’явлення для 

впізнання особи за ознаками голосу та усного мовлення, а також судово-

експертних досліджень.  

 Під пред’явленням для впізнання особи за ознаками усного мовлення 

слід розуміти слідчу (розшукову) дію, за якої особі, що впізнає, у 

встановленому законом порядку, надається можливість встановлення 
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тотожності (схожості, відмінності) раніше сприйнятої нею особи за обставин, 

що мають значення для кримінального провадження, шляхом порівняння ознак 

усного мовлення пред’явленої для впізнання особи з її уявним (мисленнєвим, 

ідеальним) образом, що зберігся в пам’яті особи, яка впізнає.  

Дослідивши порядок проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії та 

ознаки, за якими проводиться впізнання ми дійшли висновку, що доцільніше її 

називати впізнання за усним мовленням особи, а не впізнання за голосом, 

оскільки голос є лише інструментом, засобом реалізації усного мовлення, а 

значна частина ознак є саме мовленнєвими, зокрема стиль, словниковий запас 

та діалект.  

Судовими експертизами, що вивчають ознаки мовлення особи є 

лінгвістичні експертизи (зокрема авторознавча) та експертиза аудіо-

відеозаписів. При їх проведенні досліджуються ознаки усного та писемного 

мовлення: загальні стилістичні, лексичні та граматичні ознаки, а також 

індивідуальні стилістичні, лексичні та граматичні ознаки.   
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РОЗДІЛ 3.  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОСІЇВ 

МОВЛЕННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИ 

 

3. 1 Дослідження носіїв мовлення при проведенні експертизи відео- та 

звукозаписів.  

В сучасній криміналістичній науці України існує певна розбіжність щодо 

класифікації криміналістичних експертиз з нормативно-визначеною 

практикою. Такий стан пояснюється відсутністю в Законі України «Про судову 

експертизу»[159] переліку видів судових експертиз.  

Класифікацію судових експертиз закріплено лише в підзаконному 

нормативному акті – «Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень»[156], затвердженої Наказом Міністерства 

юстиції України. Така ситуація призводить до нормативного дисбалансу, адже 

керуючись даною класифікацією судових експертиз побудована вертикаль 

закладів та установ, що проводять такі експертизи, а також структура 

зазначених закладів та установ. Вони ж у свою чергу підпорядковуються різним 

органам центральної виконавчої влади, зокрема Міністерству внутрішніх справ 

України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству юстиції 

України та Службі безпеки України.  

Тому не викликає подиву факт розбіжності думок науковців-

криміналістів щодо класифікації в цілому та назв окремих експертиз зокрема.  

Проаналізувавши перелік криміналістичних експертиз (які є різновидом 

судових експертиз) у пункті 1. 2. 1. зазначеної вище Інструкції визначаємо, що 

окремі ознаки мовленнєвого портрету особи вивчають у процесі проведення 

двох видів експертиз: лінгвістичної експертизи мовлення та експертизи відео-, 

звукозапису.  

Науковці-криміналісти, практики та викладачі закладів вищої освіти 

пишуть також про фоноскопічну експертизу, зокрема в наукових працях 
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Р. С. Бєлкіна[19, с. 276], К. В. Калюги[92, с. 103], Б. М. Ажнюка[392, с. 552]; 

практичних консультаціях Асоціації правників України[212], порадах для 

адвокатів[26], підручниках та навчальних посібниках для здобувачів вищої 

освіти[40, 142] тощо.  

Підручники визначають судову фоноскопічну експертизу як 

процесуальну дію, метою якої є перевірка достовірності та відповідності 

зафіксованої на фонограмі інформації, що має доказове значення.  

Проаналізувавши тлумачення поняття «фоноскопічна експертиза» 

наданого науковцями ми дійшли висновку, що його використовують як синонім 

поняття «експертиза відео- звукозаписів».  

На нашу думку така ситуація не відповідає реаліям сьогодення і 

експертиза відео- звукозаписів включає як підвид фоноскопічну експертизу.  

Аргументуємо детальніше це твердження.  

Експертиза відео- звукозапису призначається у тих випадках, коли 

необхідно встановити фактичні дані у кримінальному провадженні, пов'язані з 

технікою та технологією виготовлення відеофонограми (фонограми), або 

дикторами, ідентифікацією, групофікацією або діагностикою осіб, мовлення 

яких зафіксовано на таких записах.  

В практичній діяльності експертів-криміналістів «експертиза відео- 

звукозапису складається з трьох самостійних експертних підвидів: 

– технічного дослідження відеофонограм і засобів їх фіксації; 

– фоноскопічного дослідження акустичних сигналів, зафіксованих на 

відеофонограмах; 

– лінгвістичного дослідження усного мовлення»[43].  

В Україні надзвичайно мало спеціалістів, які можуть провести таке 

дослідження. У Києві та області за словами О. Крутя, таких фахівців лише 

двоє. Один працює в держаній установі, інший в приватному секторі[26].  

Однаковим у цих підвидах експертиз є об'єкт дослідження – 

сигналограма, на якому зафіксовано мовлення.  
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За способом створення та природою відео- звукозапис є технічним носієм 

інформації, яка містить інформацію про звуковий стан середовища в 

конкретний момент часу. При цьому звуковий сигнал, зокрема й мовленнєвий, 

може фіксуватись у такому записі як у неперервній (аналоговій), так і в 

дискретній (цифровій) формі.  

Відповідно звукозаписи поділяють на цифрові та аналогові. Фіксація 

звуків на касету є аналоговим звукозаписом. Такі записи характеризуються 

безперервністю в часі, а також легким виявленням будь-яких змін в них після 

проведення запису (наприклад, монтажу, накладання чи змішування. За 

первинністю створення аналогові записи поділяють на оригінали та копії. На 

даний час дослідження аналогових записів практично не проводять.  

При створенні цифрових записів відбувається нарізання звуків, кожному з 

яких присвоюється цифрове значення. Файл аудіо- відеозапису містить також 

службову інформацію про записувальний пристрій, за допомогою якого 

зроблено запис. Така інформація є індивідуалізуючою щодо записувального 

пристрою. Тому в цифрових записах розрізняють не лише оригінал і копію, а 

можливе дублювання оригіналу безліч разів, тобто створення дублікату.  

При створенні дублікату відбувається повторне зняття файлу із пам’яті 

записувального пристрою. При цьому службова інформація зберігається в 

повному обсязі. Якщо переписування файлу із записом відбулося кілька разів 

(наприклад, із пристрою запису на комп’ютер, з комп’ютера на карту пам’яті, а 

звідти на інший комп’ютер), то провести експертне дослідження технічних 

характеристик та «історії» такого запису майже неможливо. Експертне 

дослідження матиме місце тільки у випадку, якщо будуть надані всі пристрої за 

та носії за допомогою яких здійснювався перезапис файлу, тобто можливо буде 

встановити повний «родовий» запис файлу.  

Ступінь відповідності зафіксованої інформації її оригіналу визначається 

технічними характеристиками пристрою запису, які протягом досить великого 

проміжку часу є сталими. З іншого боку, на інформаційні процеси, що мають 

місце при фіксації та використанні фонограм, можуть впливати суб'єктивні та 
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об'єктивні фактори (переривання запису, стирання окремих фрагментів 

тощо). Це може ставити під сумнів достовірність зафіксованої інформації. Саме 

для встановлення достовірності зафіксованої акустичної інформації й 

призначається зазначений вид судової експертизи.  

Технічне дослідження відеофонограм та засобів їх фіксації встановлює 

фактичні дані, що відображаються у відеофонограмі і пов'язані з технікою та 

технологією їх отримання.  

Єдиного підходу до назв видів відео-звукозаписів також немає.  

«Об'єктами експертного дослідження є відеофонограми та технічні засоби 

знімання, обробки, передачі та фіксації інформації»[43].  

Погоджуємось із класифікацією наведеною на сайті Тернопільського 

НДЕКЦ «Об’єктами досліджень експертизи відео-, звукозапису є сигналограми: 

фонограми (запис сигналів звуку), відеограми (запис сигналів зображення), 

відеофонограми (запис сигналів звуку та зображення), зафіксовані на 

матеріальних носіях, а також безпосередньо самі матеріальні носії, засоби 

запису та відтворення аудіо-, відеоінформації»[180].  

Зазначені записи можуть бути зафіксовані на різноманітних носіях 

інформації: магнітних стрічках, дроті, дисках, флеш-картах тощо. При фіксації 

звуку, в тому числі й мовлення, сигнали трансформуються і, залежно від 

використаної техніки та технології фіксації, можуть спотворюватись. Крім того 

оригінальні записи можуть піддаватись різноманітним умисним та 

необережним впливам і маніпуляціям, що може призвести як до порушення їх 

інформаційного змісту, так і до зміни технічних параметрів зафіксованих 

сигналів. Встановлення цих та інших даних, які стосуються техніки та 

технології виготовлення відео- звукозаписів, становить предмет зазначеного 

виду експертизи, яка базується на фізичних і технічних закономірностях 

відображення слідової інформації у сигналограмах.  

Із процесуальної точки зору жодної різниці між цифровими й 

аналоговими записами немає. Правила поводження з ними, як і з будь-якими 

доказами, передбачають перевірку їх судом на допустимість, відносність та 
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достовірність. Проте практична діяльність експерта щодо встановлення 

автентичності з цифровими записами ускладнена.  

Сигналограми можуть бути зафіксовані на електронних, магнітних чи 

оптичних носіях. Вони можуть мати цифрову або аналогову форму. У зв’язку з 

витісненням цифровою аналогової форми фіксації сигналограм не тільки у 

діяльності правоохоронних органів, але й в житті пересічного мешканця нашої 

країни, проведення експертизи відео-, звукозапису, об’єктом якої є аналоговий 

запис стало надзвичайно рідкісним.  

Принципова відмінність цифрових записів від аналогових полягає лише в 

тому, що встановити їх автентичність у ході експертизи значно складніше.  

При проведенні експертизи необхідно встановити два факти: 

1) надана сигналограма є оригіналом чи копією. Якщо за аналоговим 

записом це зробити можна (відомо, що кожна копія перезапису в аналоговому 

вигляді значно гірша за якісними параметрами, ніж оригінал), то за цифровими 

записами питання оригінал-копія з очевидністю втрачає сенс, оскільки якість 

цифрової копії нічим не відрізняється від оригіналу.  

2) ідентифікувати апарат, яким робився запис наданої сигналограми за 

відповідними слідами записуючого пристрою. Для аналогових записів це майже 

завжди можливо, оскільки використовуються в основному пристрої, які 

вилучаються в оператора й на запит експерта можуть бути йому надані. Але для 

багатоканальних цифрових реєстраторів, за допомогою яких здебільшого 

проводиться прослуховування та звукозапис телефонних переговорів у ході 

оперативно-розшукових заходів, це практично неможливо[32, с. 246] 

Водночас установити відповідність слідів записуючого пристрою з тим 

апаратом, який використовувався для запису, для достовірного вирішення 

питання про наявність або відсутність ознак монтажу чи копіювання – бажано, 

а для дослідження властивостей і характеристик пристрою, використаного для 

виробництва записів – необхідно. А тому нерідко виникають проблеми як із 

долученням цифрових записів до матеріалів кримінальних проваджень, так і 

при проведенні їх експертних досліджень.  
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Для встановлення технічних умов та технології отримання відео-

звукозапису на дослідження надається: оригінальна сигналограма; 

оригінальний пристрій, яким сигналограма зафіксована; додаткове обладнання, 

яке використовувалось для запису сигналограми, у повному наборі: джерело 

живлення, мікрофон, прилади керування тощо; якщо в конструкцію пристрою 

запису чи додаткового обладнання вносились зміни, то надання повної 

інформації про характер та хронологію таких змін; опис шляху запису від 

передавача до приймача із зазначенням кількості каналів та інших технічних 

супутніх засобів.  

Перед пред’явленням суду сигналограми у якості доказу стороні 

обвинувачення слід дослідити чим вона є оригіналом, дублікатом чи 

копією. Якщо сигналограма є копією, необхідно з’ясувати, чи має вона 

«родовід» та як вилучався записувальний пристрій, чи не здійснювалось 

втручань в такий запис. Відсутність зазначеної інформації ставить під сумнів 

достовірність та допустимість такого доказу.  

Варто відмітити, що з технічної точки зору оригіналом є сигналограма, 

створена шляхом запису сигналу безпосередньо від першоджерела на носій 

інформації, який розташовано безпосередньо в пристрої (наприклад, вбудована 

пам’ять). Такий носій інформації може бути відокремленим або невіддільним 

від пристрою запису. Під копією розуміють файл, скопійований або надісланий 

на інший носій інформації (незалежно від покоління копіювання).  

Перед призначенням експертизи слідчий або суддя повинні провести 

відтворення сигналограм і визначити що саме є об'єктом експертного 

дослідження. Таке відтворення відбувається під час огляду та прослуховування 

сигналограми і оформлюється відповідним протоколом. До протоколу 

заносяться дані про розташування сигналограми розмови або фрагмента 

сигналограми, що підлягає дослідженню (за показаннями таймера пристрою 

відтворення від початку сигналограми), і текстове відтворення змісту розмови.  

На вирішення технічної експертизи відео- аудіозаписів ставляться 

ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні питання.  
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Ідентифікаційні – встановлення апаратури запису, за допомогою якої 

виготовлені сигналограми.  

Орієнтовний перелік ідентифікаційних питань для вирішення при 

проведенні експертизи: 

1. Чи за допомогою даного технічного пристрою (назва пристрою, 

модель/марка, його ідентифікаційні позначення) виготовлена сигналограма 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії, пристрої 

(Носій/пристрій_назва та їх ідентифікаційні позначення)? 

2.  Чи за допомогою даного комплекту апаратури (вказати складові 

елементи комплекту) виготовлена сигналограма (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення)? 

3. Чи за допомогою одного й того самого засобу запису виготовлено 

сигналограми (Файл_назва, Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) 

у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення)? 

Класифікаційні (групофікаційні) питання – визначення класу, виду, роду 

носіїв, на яких зафіксовано сигналограми, та засобів запису, за допомогою яких 

виготовлено сингналограми.  

Орієнтовний перелік класифікаційних питань для вирішення при 

проведенні експертизи: 

1. Який тип носія використовувався для запису сигналограми 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення)? 

2. Який вид і клас засобів запису застосовувався для фіксації 

сигналограми (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 

3. У якому форматі зафіксована сигналограма (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення)? 
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Діагностичні – визначення оригінальності, неперервності, монтажу 

сигналограми; встановлення технічних параметрів носія та засобів запису; 

встановлення технологічних схем, технічних засобів і каналів реалізації відео- 

звукозапису.  

Орієнтовний перелік діагностичних питань для вирішення при проведенні 

експертизи: 

1. Чи за допомогою одного або кількох технічних пристроїв зафіксовані 

конкретні фрагменти сигналограми (визначити потрібні фрагменти за часовими 

показниками таймеру програми відтворення) у сигналограмі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення)? 

2. Надана на експертизу сигналограма (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) є оригіналом чи копією? 

3. Чи проводився безперервно запис сигналограми (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення)? 

4. Чи зазнавала змін надана сигналограма (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення)? 

5. Чи одночасно проводилась фіксація відеозображення та звуку у 

відеофонограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) та чи відповідає зміст 

відеозображення запису звуку? 

6. Чи використовувався радіоканал для отримання інформації, записаної 

на сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 

7. Чи містить сигналограма (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) область 

видаленої інформації технічного пристрою? 
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8. Чи могла бути отримана сигналограма (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) таким чином, як викладено у протоколі допиту потерпілого? 

9. Чи можливо відновити частково або в повному обсязі сигналограму 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення) із змінного носія інформації? 

При призначенні технічної експертизи сигналограм і засобів їх фіксації 

потрібно виконати певні вимоги. Для встановлення оригінальності 

сигналограми на експертизу необхідно надати технічні засоби, які 

використовувались при фіксації такої сигналограми, а також протокол допиту 

особи, яка проводила запис. До технічних засобів належать: кінцевий пристрій 

фіксації інформації, зовнішні датчики (мікрофони, телекамери) з 

підсилювачами сигналу, засоби передачі сигналу від датчика до пристрою 

запису (дроти, радіопередавальні пристрої тощо), управляючі засоби (керують 

пристроєм запису та пристроєм передачі інформації).  

За інформацією, що міститься в протоколі допиту особи, що проводила 

запис, експерт відтворює технологічну схему отримання сигналограми та 

фіксує експериментальну сигналограму.  

У такому протоколі повинні бути зафіксовані: дата й час проведення 

запису; перелік технічних засобів, за допомогою яких проводилась фіксація 

сигналограми; дані про технічні установки на засобах запису (дата, час, режими 

запису тощо); опис носія інформації та його технічного стану до отримання 

запису (стирання попередніх записів, наявність інших записів, копіювання 

записів тощо); розташування технічних засобів при фіксації сигналограми; 

умови керування записом, прослуховування та інші маніпуляції, що 

проводились з отриманою сигналограмою.  

Встановити експертним шляхом дійсність інформації, зафіксованої в копії 

сигналограми, без надання на експертизу оригіналу сигналограми – 

неможливо. Неперервність запису та відсутність ознак будь-яких втручань у 

запис сигналограми-копії не є достатніми підставами для експертного 
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висновку, що оригінал сигналограми не піддавався змінам, тому що при 

копіюванні ознаки такого втручання знищуються або маскуються.  

Такі питання досить часто виникають в експертній практиці при 

дослідженні сигналограм, отриманих у результаті проведення оперативно-

розшукових дій. Це обумовлено як технологічними схемами отримання 

сигналограм, так і неузгодженістю окремих питань оперативно-розшукової 

діяльності з КПК та експертними можливостями. У таких випадках 

достовірність зафіксованої у сигналограмі-копії інформації встановлюється 

іншим, неекспертним, шляхом.  

Практична проблема недостатнього матеріально-технічного забезпечення 

слідчих та оперативних працівників призводить до того, що вони 

використовують власні записуючі пристрої, а потім копіюють записи на 

диктофон, який начебто належить особі, яка перебувала неподалік і мала 

можливість зафіксувати подію. При проведенні експертизи такі дії над записом 

виявляються відразу. Навіть якщо після цього працівник поліції надасть на 

експертизу свій записуючий пристрій постає питання про підробку доказів.  

У зв’язку з тим, що деяка оперативна техніка – спеціальні технічні засоби, 

які використовуються правоохоронними органами, мають режим доступу 

«Цілком таємно», та у зв’язку з відсутністю доступу до державної таємниці в 

більшості судових експертів державних спеціалізованих науково-дослідних 

установ судових експертиз Міністерства юстиції України, спеціальні технічні 

засоби, які використовувались під час проведення оперативно-розшукових 

заходів і за допомогою яких проводиться відеофіксація оперативних 

розшукових (слідчих) дій, не можуть бути надані для проведення експертних 

досліджень.  

У такому разі провести дослідження відео-, звукозапису з метою 

визначення оригінальності запису та встановлення пристрою запису можливо 

за умови надання на порівняльне експертне дослідження безпосередньо 

експериментальних записів, оформлених належним чином, отриманих за 

допомогою зазначеної техніки (без надання самої техніки).  
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Правоохоронні органи зарубіжних країн при необхідності вилучення 

файлів, що містять аудіозаписи, застосовують окрему процедуру. Вона включає 

вилучення та опечатування записувального пристрою до початку роботи 

експерта. В Україні така методика не розроблена.  

 На думку О. Крутя, «показовою є фоноскопічна експертиза, проведена 

під час так званого касетного скандалу. Вперше українські фахівці провели 

цифрову фоноскопічну експертизу, досліджуючи записи, надані Миколою 

Мельниченком, який стверджував, що розмістив записувальний пристрій у 

кабінеті тодішнього Президента Леоніда Кучми. Попри твердження про 

наявність кількох касет із 300-годинним записом, М. Мельниченко не надав 

жодної. А згодом експертам до рук потрапили флеш-карти із записом, які були 

придбані у США набагато пізніше, ніж був зроблений запис. За таких умов, 

переконаний фахівець, провести дослідження було неможливо. Хоча керівники 

однієї з міжнародних експертних груп, очолюваної представниками США, 

заявили про протилежне і навіть підготували висновок. Українські ж 

дослідники, крім численних перепон, виявили сліди монтажу»[26].  

Під монтажем розуміють процес об'єднання за допомогою технічних 

засобів окремих частин сигналограми в одне ціле з порушенням неперервності 

та послідовності відображення навколишнього акустичного середовища в часі 

та просторі. Він передбачає як дії оператора, так і втручання фахівця, зокрема 

спотворення звуку чи видалення окремих фрагментів тощо. Якщо особа, яка 

проводить запис, періодично вимикає пристрій, пропускаючи фрагменти 

розмови, це також визнається монтажем.  

Визначення наявності монтажу не включає встановлення навмисності чи 

необережності його здійснення. Так, при записі фонограми розмови за 

допомогою диктофона з активізованим голосовим управлінням запису вона 

складається з окремих ділянок, на яких рівень звукового сигналу перевищує 

встановлений поріг. Фактично відбувся монтаж, але з юридичної точки зору 

має місце часткове відображення інформації, яке залежно від змісту можна 

використати для об'єктивного досудового розслідування.  
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Цифрові сигналограми можуть піддаватись також змінам іншого виду, 

зокрема можуть застосовуватись обробка сигналів способом фільтрації з метою 

підвищення якості запису (усунення завад), переведення цифрового запису в 

аналоговий і навпаки, стирання окремих фрагментів сигналограми тощо.  

Описані практичні проблеми технічного дослідження аудіозапису 

частково можна вирішити застосувавши акустичні та лінгвістичні знання. При 

цьому саме ознаки усного мовлення особи є найбільш актуальними в межах 

даного дослідження, а не ознаки голосу. Це пов’язано з тим, що більшість не 

спеціалізованих пристроїв, якими користуються люди повсякчас, таких як 

планшети, телефони чи диктофони не записують безпосередньо звук (в тому 

числі голос). Такі пристрої фіксують еквіваленти звуків з книжки кодів. Тому, 

коли відтворюється цифровий запис, ми чуємо коди цифрового 

пристрою. Такий звук є спотвореним часто настільки, що і без застосування 

спеціальних знань органолептично можна відрізнити від «живого» звуку. В 

такому випадку питання про належність голосу конкретній особі є 

некоректним.  

Таким чином ставлячи питання ідентифікації, експерт має з’ясовувати 

приналежність не голосу, а мовлення, яке встановлюється за двома 

параметрами —лінгвістичним та фізичним.  

Фізичними параметрами є швидкість мовлення, гучність тощо. Фізичні 

параметри не є сталими, їм притаманні зміни залежно від емоційного стану 

мовця, стану його здоров’я, перебування в стані наркотичного чи алкогольного 

сп’яніння тощо. Отже їх можливо вивчати в діагностичних цілях.  

Лінгвістичні параметри є більш сталими, і тому краще підходять для 

ідентифікації.  

У межах фоноскопічної експертизи мовленнєвий портрет особи 

розглядається з точки зору акустики за фізичними параметрами мовленнєвих 

сигналів. Сукупність встановлених параметрів та особливостей мовленнєвого 

портрету особи створює підґрунтя для її ідентифікації за ознаками мовлення.  



124 

Фоноскопічна експертиза встановлює фактичні дані, що відображаються 

у сигналограмах і пов'язані із закономірностями відображення характеристик 

джерела звуку в акустичних сигналах. Найбільш поширеним акустичним 

об'єктом дослідження є усне мовлення особи, зафіксоване у сигналограмі.  

У нашій країні відсутня власна методика проведення фоноскопічної 

експертизи. Остання методика, яка ґрунтується на дослідженнях вчених з 

Російської Федерації, датована 2013 р.  

На вирішення експертизи ставляться ідентифікаційні та діагностичні 

питання.  

Ідентифікаційні – встановлення особи, голос та мовлення якої 

зафіксовано у сигналограмі розмови, ототожнення джерел звуку тощо.  

Орієнтовний перелік ідентифікаційних питань для вирішення при 

проведенні експертизи: 

1. Чи брали зазначені особи участь у зафіксованій на сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення) розмові та які конкретно слова та фрази 

промовлені кожною з них?  

2. Однією чи різними особами вимовлено фрази, зафіксовані у 

сигналограмах розмов (Файл_назва, Файл_назва…відповідно до кількості 

сигналограм) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення)? 

3. Чи є фрагмент музичного твору, записаному з ефіру телеканалу «В», 

фрагментом твору виконавця А., зафіксованому на наданому на дослідження 

носії (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва 

та його ідентифікаційні позначення)? 

4. Чи з одного джерела походять звукові сигнали, зафіксовані у 

сигналограмах (Файл_назва, Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) 

у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення)? 
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Класифікаційні (групофікаційні) питання - віднесення сигналів до 

відповідного класу джерел звуків.  

Орієнтовний перелік класифікаційних питань для вирішення при 

проведенні експертизи: 

1. Які з розмов на представлених сигналограмах (Файл_назва, 

Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) є 

телефонними? 

2. Які з розмов на представлених сигналограмах (Файл_назва, 

Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) 

зафіксовані від мовлення людини «на живо»? 

3. Які з розмов на представлених сигналограмах (Файл_назва, 

Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) 

зафіксовані з відтворених записів? 

4. Звуки джерел якого виду/класу (тварини, люди, природні явища, 

машини чи механізми тощо) зафіксовані на сигналограмі (Файл_назва, 

Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 

Діагностичні – встановлення придатності мовленнєвих сигналів для 

ідентифікації диктора/мовця, встановлення обстановки звукового середовища 

тощо.  

Орієнтовний перелік діагностичних питань для вирішення при проведенні 

експертизи: 

1. Чи придатні сигналограми розмов (Файл_назва, 

Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) для 

ідентифікації особи за усним мовленням? 
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2. Скільки осіб брало участь у зафіксованій на сигналограмі розмові 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення)? 

3. У якому звуковому середовищі (у приміщенні чи на відкритій 

місцевості) велася зафіксована на сигналограмі розмова (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення)? 

4. Яка тривалість звукових явищ (вказати яких саме), зафіксованих у 

сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 

5. Записане джерело звуку перебувало в русі чи в нерухомому стані? 

6. Як були розташовані співбесідники відносно 

сприймаючого/записуючого пристрою? 

Ідентифікація особи за ознаками голосу при проведенні фоноскопічної 

експертизи можлива за умови надання об’єктів дослідження належної якості.  

Об’єктами, що надаються для проведення фоноскопічної експертизи є: 

досліджувані зразки голосу та усного мовлення; порівняльні зразки голосу та 

усного мовлення; протоколи/ копії протоколів огляду та прослуховування 

досліджуваних сигналограм, оформлені відповідно до процесуальних вимог; 

протоколи/ копії протоколів про відібрання зразків голосу та усного мовлення.  

До відбору порівняльних зразків встановлені певні вимоги. Для 

дотримання цих вимог і відповідно надання порівняльних зразків належної 

якості доцільно залучати спеціаліста до процесу їх відбору. Він допоможе 

належним чином підготувати та реалізувати відбір зазначених зразків.  

До порівняльних сигналограм ставляться такі вимоги: 

1. фіксування зразків голосу та усного мовлення повинно відбуватися із 

застосуванням спеціальної якісної апаратури, була у використанні не надто 

довгий час. Такі вимоги ставляться з метою забезпечення високої якості запису 

без необхідності застосування алгоритмів стиснення з втратою інформації 

(переважно у форматах WAV, AVI, MKV);  
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2. бажано використовувати ті ж засоби запису (відеокамера, диктофон, 

телефонна лінія, радіозв’язок) та такий же взаємозв’язок всіх пристроїв та 

апаратів, а також всіх з’єднувальних ліній, які були використані при 

записуванні досліджуваної сигналограми; 

3. технічні умови якісного запису передбачають відстань між 

мікрофоном і диктором/мовцем 50–70 см; відсутність гулу чи відлуння (явищ 

відбиття звукових хвиль від стін), фонових шумів ( усне мовлення інших осіб, 

відтворюваної музики, звуків ударів по клавіатурі комп’ютера під час друку, 

звуків ремонтних робіт у сусідніх приміщеннях, звуків вулиці з відкритого 

вікна тощо); 

4. тривалість мовлення в досліджуваній сигналограмі від трьох до п'яти 

хвилин, в порівняльній сигналограмі – від десяти до двадцяти хвилин без 

урахування пауз (стосується виключно мовлення ототожнюваної особи, а не 

тривалості сигналограми в цілому); 

5. мають бути присутні фрази та слова, які мали місце в досліджуваній 

сигналограмі; 

6. мовлення має бути розбірливим (на рівні 60-70% поскладової 

розбірливості, задовільної дикції); 

7. мовлення має реалізовуватись тією ж мовою, що і на досліджуваній 

сигналограмі (особливо актуально для двомовних областей); 

8. мовлення повинно відповідати за формою (спонтанне непідготовлене 

мовлення, читання тексту, читання на пам'ять тощо) тому що і в досліджуваній 

сигналограмі; 

9. відсутність умисного вольового викривлення мовлення; 

10. відповідність видів усного мовлення; 

11. схожість мовленнєвої ситуації та емоційного стану диктора/мовця.  

Оскільки від повноти відображення у порівняльних зразках мовленнєвих 

ознак диктора/мовця залежить успішність проведення ідентифікаційних 

досліджень, то слідчому варто сформулювати питання таким чином, щоб особа 

не могла дати виключно однозначні, короткі відповіді, тобто необхідно 
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"розговорити" диктора. Це завдання досягається шляхом постановки спеціально 

підготовлених запитань у влучні моменти розмови.  

Якщо можливість отримання експериментальних зразків мовлення 

відсутня (особа не погоджується на відібрання експериментальних зразків, 

умисно спотворює мовлення під час їх відібрання, має травму або 

захворювання, що значно спотворює мовлення), як порівняльні зразки можна 

використовувати умовно-вільні зразки - відео-звукозаписи допитів та інших 

слідчих (розшукових) дій або вільні зразки (аматорські відео- звукозаписи 

подій, у яких брала участь досліджувана особа).  

Сигналограма має містити анкетні дані особи та інші відомості, 

передбачені кримінально-процесуальним законодавством, а також дані про тип 

засобів запису і в разі використання під’єднуваного мікрофона дані про його 

марку і технічний стан, тип носія на який записується сигналограма, а також 

інформацію, що має значення при проведенні лінгвістичних досліджень, а саме: 

хронічні захворювання, що впливають на формування мовлення, знання мов, 

місця найбільш тривалого проживання, гострі інфекційні захворювання та 

травми в період часу між виконанням досліджуваної сигналограми й 

порівняльних зразків.  

Дотримання зазначених вимог дозволяє експерту виявити особливості 

вимови закінчення слів, окремих звуків, цілі синтаксичні конструкції, а не 

тільки окремі їх фрагменти; відокремити стійкі ознаки мовлення (що 

характеризують особу звичних комунікативних ситуаціях) від випадкових (що 

проявляються тільки в конкретних мовленнєвих актах); виявити ознаки 

мовленнєвого портрету, достатні для ідентифікації дикторів/мовців за усним 

мовленням.  

Недотримання навіть окремих із зазначених вимог до відбору зразків 

голосу та усного мовлення особи, щодо якої ставиться питання ідентифікації, 

призводить до непридатності мовленнєвого матеріалу, а отже значно обмежує 

можливості експертизи відео-, звукозапису, і навіть взагалі унеможливлює її 

проведення.  
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Значну роль при проведенні фоноскопічної експертизи відіграє програмне 

забезпечення комп’ютерних систем, що є в розпорядженні експерта.  

Ще в кінці минулого - на початку ХХІ століття вчені-криміналісти 

прогнозували можливість створення автоматизованих систем обліку та 

дослідження акустичних характеристик голосу, зокрема О. Б. Вікторов, 

А. В. Остроухов, М. О. Лобанова[44, с. 328], Є. П. Іщенко, В. А. Образцов 

тощо.  

Є. П. Іщенко вказує, що при аналізуванні усного мовлення за допомогою 

автоматизованих систем можливо отримати об’єктивну інформацію, пов’язану 

із соціальними характеристиками суб’єкта (освіта, рівень культури), емоційним 

станом, регіоном формування усного мовлення, біологічними 

характеристиками (стать, вік, зріст), психофізіологічними особливостями 

(різноманітні відхилення від норми, що виникають при певних 

захворюваннях)[89, с. 147].  

На думку В. А. Образцова автоматизовані способи аналізу ознак усного 

мовлення дають можливість визначити соціальні характеристики, емоційний 

стан, регіон формування усного мовлення, фізичні (біологічні) характеристики, 

психофізіологічні особливості та способи промовляння мовлення[147, с. 209-

210].  

У Російській Федерації розробкою такої автоматизованої системи 

займались В. М. Сорокин та І. С. Макаров. Вони створили текстонезалежний 

метод визначення статі диктора/мовця на основі дослідження характеристик 

частоти основного тону та параметрів моделі джерела голосу. Вірогідність 

визначення статі диктора/мовця склала 94, 7 % - для чоловічого голосу, 95,9% - 

для жіночого[198, с. 659].  

Ю. М. Ромашкін зазначає, що безпомилково можна визначити стать 

диктора/мовця тільки за умови, що тривалість мовленнєвого сигналу складає не 

менше 10 секунд[161, с. 33].  
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В результаті проведених досліджень на сьогодні доступна досить велика 

кількість автоматизованих систем на базі комп’ютера які дозволяють визначати 

окремі характеристики диктора/мовця: 

1. автоматизована система діагностики типу акценту російського 

мовлення невідомого диктора/мовця «Територія»[99]; 

2. спеціалізоване програмне забезпечення для експертної діагностики 

акценту та діалекту російського усного мовлення «Регіон»[199];  

3. АПК «Фонексія», призначений для автоматизованої діагностики 

акцентів та діалектів усного російського мовлення з метою визначення місця 

народження або місця тривалого проживання невідомого диктора/мовця[187, 

с. 407].  

Зазначене програмне забезпечення з певними корективами може бути 

використане і в Україні оскільки значна частина населення нашої держави є 

російськомовною. Також їх можна взяти за основу для розробки подібного 

програмного забезпечення щодо української мови.  

Варті згадки також автоматизовані робочі місця експертів для організації 

фонообліків. Для забезпечення їх функціонування використовують 

автоматизовані системи забезпечення «Діалект», «Трал-Х», «Фонооблік»[186].  

Пошук невідомих дикторів/мовців у системі «Трал-М» здійснюється 

шляхом автоматичного попарного порівняння дикторських карток, в яких 

закодовані індивідуальні характеристики голосу і мовлення осіб, що підлягають 

обліку. За результатами даного порівняння система пропонує перелік фонограм, 

в яких із вказаною вірогідністю, є мовлення розшукуваної особи.  

Також існує автоматизована пошукова система «Облик» (зовнішність), в 

якій дикторські картки розподілені на основі інформації про характеристики 

зовнішності особи.  

Певні розробки в галузі комп’ютерного забезпечення діагностування 

усного мовлення особи є і в Україні, проте вони існують не суто в галузі 

криміналістики чи судової експертології, зокрема математичні моделі 

електронної системи контролю психофізіологічного стану розроблено для 
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діагностування такого стану у машиніста локомотивного складу[138]. Серед 

запропонованих до діагностування ознак є і ознаки усного мовлення.  

Сучасні розробки штучного інтелекту прогнозовано можуть бути 

використані для дослідження ознак усного мовлення, що входять до 

мовленнєвого портрету особи.  

У грудні 2019 року було поширене офіційне повідомлення української 

приватної компанії Respeecher щодо можливостей використання штучного 

інтелекту в імітації/підробці мовлення людини.  

Співпрацюючи з колегами з Масачусетського інституту технологій 

працівники Respeecher створили підробний запис «запасної» промови 

колишнього президента США Ніксона на випадок краху космічної місії 

Аполона-11 у 1969 р. Досягнення такого результату стало можливим через 

поєднання штучного інтелекту від Respeecher, що синтезував голос Ніксона, та 

штучного інтелекту від компанії Canny AI, який змінив рухи губ та міміки 

Ніксона на відеозаписі.  

У листопаді 2019 року в Амстердамі підробка у повній версії була 

представлена на Міжнародному фестивалі документального кіна[242].  

Проаналізувавши процес створення підробки можна розділити його на 

кілька етапів.  

Перший етап передбачає створення базових аудіодоріжок, на яких 

зафіксовано голоси актора та особи, мовлення якої імітуватимуть. Необхідно, 

щоб вони вимовляли однаковий текст.  

На другому етапі проводиться аналіз голосів шляхом виявлення спільних 

та відмінних ознак. Аналіз здійснює штучний інтелект.  

Третій етап полягає у записі проміжної аудіодоріжки на якій фіксується 

новий текст голосом актора.  

Останній, четвертий етап – штучний інтелект трансформує голос актора 

на проміжній доріжці на голос особи, чиє мовлення імітується.  

Для належної роботи програмного забезпечення необхідний запис усного 

мовлення особи, чиє мовлення будуть імітувати, тривалістю 1 годину. В такому 

https://www.respeecher.com/team/
https://www.respeecher.com/team/
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записі міститься достатньо інформації про мовленнєві ознаки особи та 

розмаїття слів і звукосполучень, характерних для її усного мовлення.  

Співзасновник Respeecher О. Сердюк вважає, що потенційні можливості 

використання Respeecher безмежні, зокрема, у сфері розваг: від кіно і реклами 

до індустрії відеоігор, де вона нині активно використовується[179]. Та не слід 

забувати, що правопорушники дуже вдало використовують новітні технології 

для вчинення кримінальних правопорушень. Сфера такого використання не 

обмежиться локальними кримінальними правопорушеннями, але може перейти 

також на міжнародний рівень.  

Respeecher не підробляє носій інформації, не здійснює монтажу запису, 

оскільки аудіозапис в результаті його застосування буде 

оригінальним. Здійснюється підробка самого мовлення, змісту інформації, 

відбувається приписування особі висловлювань, про які вона може навіть не 

знати.  

Зазначену технологію можна адаптувати для спрощення роботи 

експертів, адже аналіз голосу та мовлення програма проводить на першому 

етапі своєї роботи.  

В п. 20. 1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначені основні 

завдання експертизи відео- звукозапису[156]. До них належать по-перше, 

встановлення технічних умов та технології отримання відео- звукозапису, по-

друге, ототожнення особи за фізичними параметрами голосу. Вбачається, що 

про лінгвістичні дослідження усного мовлення мова не йде. Натомість, в 

переліку надаваних послуг на сайті Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центу Експертної служби МВС України лінгвістичні 

дослідження зазначені в межах проведення експертизи відео- 

звукозапису[43]. В той же час, Додаток 5 до Положення про Центральну 

експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та 

атестацію судових експертів визначає перелік видів судових експертиз та 

експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового 
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експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 

юстиції України[157]. Пункт 7 зазначеного документу до експертизи відео-, 

звукозапису відносить три спеціальності: 7. 1. «Технічне дослідження 

матеріалів та засобів відео-, звукозапису», 7. 2. «Дослідження диктора за 

фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ», 

7. 3. «Лінгвістичне дослідження усного мовлення».  

Тож для повноти дослідження розглянемо і лінгвістичну експертизу 

усного мовлення як підвид експертизи відео-звукозаписів.  

Лінгвістична експертиза усного мовлення встановлює фактичні дані 

(ознаки мовленнєвого портрету особи), що проявляються під час мовленнєвого 

акту і фіксуються на сигналограмі.  

Лінгвістичний аналіз передбачає визначення загальних ознак мовлення 

людини (характеристики голосу, мова спілкування тощо), і окремих 

особливостей його реалізації у мовленнєвому акті на різних лінгвістичних 

рівнях (фонетичному, лексичному тощо), сукупність яких індивідуалізує 

кожного диктора/мовця.  

На вирішення експертизи ставляться ідентифікаційні, класифікаційні та 

діагностичні питання.  

Ідентифікаційні питання передбачають встановлення особи, голос й усне 

мовлення якої зафіксовано на сигналограмі розмови.  

Орієнтовний перелік ідентифікаційних питань для вирішення при 

проведенні експертизи: 

1. Чи належать голос та усне мовлення особи, що зафіксовані у 

сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики), особі «В»? 

2. Чи одна і та ж особа бере участь у розмовах у сигналограмах 

(Файл_назва, Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

характеристики)? 



134 

3. Чи промовляє особа «А» фрази «…» на адресу особи «Б», 

зафіксовані на сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики)? 

4. Одній чи різним особам належать голос та усне мовлення, 

зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована 

на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики)? 

Визначення вікової, статевої, професійної належності диктора, а також 

рівня освіти, типу темпераменту, рис характеру, стану здоров’я диктора за його 

голосом та усним мовленням входить до компетенції експерта, що має 

спеціальність 7. 3. «Лінгвістичне дослідження усного мовлення».  

Тому класифікаційні (групофікаційні) питання стосуватимуться 

визначення саме таких характеристик носія мовленнєвого портрету.  

Орієнтовний перелік класифікаційних питань для вирішення при 

проведенні експертизи: 

1. Чоловіком чи жінкою є диктор/мовець голос та усне мовлення якого 

зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована 

на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики)? 

2. Якого віку диктор/мовець голос та усне мовлення якого зафіксовані 

у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики)? 

3. Який рід занять/професія диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики)? 

4. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

ознаки, що вказують на наявність в нього стійкої патології мовно-розумових 

процесів? Якщо так, то якої? 
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5. Яким є діалект диктора/мовця голос та усне мовлення якого 

зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована 

на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики)? 

Прикладом ідентифікаційного та групофікаційного дослідження є 

проведення у 2017 році лінгвістичної експертизи усного мовлення, яка 

підтверджує автентичність голосів у розмовах між М. Саакашвілі та 

С. Курченком, які були таємно записані. Зазначена експертиза була проведена 

Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових 

експертиз СБУ у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних 

правопорушень «(ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам 

злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності); ч. 3 ст. 28 (вчинення 

злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою 

групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15 (замах на 

злочин), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України) КК України»[153].  

Лінгвістичну експертизу усного мовлення було проведено також при 

розслідуванні трагедії, що сталася з Boeing 777 на території України, поблизу 

Донецька.  

Міжнародна слідча група надала висновок, що зазначений літак був 

збитий ракетою «земля-повітря». Така ракета була запущена проросійськими 

терористами або російськими диверсантами з території так званої Донецької 

народної республіки за допомогою самохідного зенітно-ракетного комплексу 

«Бук» М1, який був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ 

в 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну[75]. Значний внесок в реалізацію 

лінгвістичної експертизи усного мовлення за даним фактом зробили 

міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat та журналісти The 

Insider. З метою відібрання зразків усного мовлення однієї з підозрюваних осіб 

Миколи Ткачова (позивний «Дельфін») йому запропонували дати інтерв’ю на 

іншу тематику[83]. Одержані сигналограми були наплавлені на 

експертизу. Експерти проаналізували записи, які були оприлюднені Силами 
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спеціальних операцій Збройних Сил України, і прийшли до висновків: по-

перше, особи з позивним «Дельфін» є статутним військовим; по-друге, 

звернення «Микола Федорович» може бути реальним іменем; по – третє, особа 

з позивним «Дельфін» під час аналізованої розмови знаходиться поза межею 

зони бойових дій.  

Висновок експертів ґрунтується на таких даних:  

1. «Оріон» звітує перед «Дельфіном», називаючи його на «Ви», той 

відповідає йому на «Ти»; 

2. «Оріон» припускає, що «Дельфін» знає бойовий статут; 

3. «Оріон» намагається відрадити «Дельфіна» від приїзду в зону 

бойових дій на підставі того, що це небезпечно; 

4. «Оріон» робить помилку в імені (називає «Федір Миколайович»), 

на що «Дельфін» інстинктивно реагує, виправляючи співрозмовника.  

 В університеті Колорадо в США голоси аналізували спеціальною 

програмою, яка також підтвердила, що це голоси того самого чоловіка[74].  

Діагностичні питання стосуються встановлення придатності 

зафіксованого усного мовлення для ідентифікації диктора/мовця, визначення 

емоційного стану диктора, встановлення його соціально-психологічного 

портрету тощо.  

Орієнтовний перелік діагностичних питань для вирішення при проведенні 

експертизи: 

1. Яким був емоційний стан диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики)? 

2. Чи є мовлення у сигналограмі розмови (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

характеристики) вільним (спонтанним), підготовленим (завченим) чи текстом, 

що читається? 

3. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 



137 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

ознаки, що вказують на стан сп'яніння? 

4. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

ознаки, що вказують на імітацію мовленнєвих навичок іншої особи? 

5. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

ознаки, що вказують на спотворення своїх мовленнєвих навичок? 

Особливим різновидом об'єктів експертизи відео-звукозапису є 

сигналограми анонімних повідомлень. Вони підлягають лише діагностичним 

дослідженням, оскільки як правило дуже короткі за тривалістю.  

При дослідженні анонімних повідомлень вирішуються питання щодо 

характеристик голосу диктора/мовця, а також визначення змісту такого 

повідомлення.  

Встановлення дослівного текстового змісту розмов, що зафіксовані у 

сигналограмі, не є окремою експертною задачею, тому що не потребує 

застосування спеціальних знань (не має оціночного характеру) та може 

проводитися за участі спеціаліста, який володіє технікою відтворення 

сигналограми та методами підвищення якості запису під час огляду та 

прослуховування сигналограми. Відповідний протокол надається експерту 

разом з іншими об’єктами для проведення експертизи.  

Проте залежно від мети експертизи встановлення дослівного змісту 

розмов може реалізовуватись щодо: 

1. всього усного тексту, 

2. окремих фрагментів тексту (дослівний зміст), 

3. окремих дикторів/мовців (персоніфікований зміст).  

Якщо сигналограми містять тривалі записи розмов, при цьому не всі 

слова та фрази містять значущу для досудового розслідування інформацію, 
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варто вказувати конкретні ділянки запису, щодо яких необхідно встановити їх 

зміст.  

Лінгвістична експертиза усного мовлення також передбачає проведення 

семантичних досліджень. При таких дослідженнях експерти проводять аналіз 

змісту усного мовлення особи, з'ясовуючи значення, підтекст, мету 

висловлювань тощо. Відповідно аналіз розмови/висловлювань не пов'язаних із 

встановленням фактичних даних про особу диктора/мовця, а зосереджений 

виключно на змісті, семантичному значенні окремих слів, словосполучень та 

повідомлення в цілому.  

Ознаки об’єктивної сторони кримінальних правопорушень передбачають 

діяння (дію чи бездіяльність) як необхідну, обов’язкову ознаку складу 

кримінального правопорушення. Діяння в окремих видах кримінальних 

правопорушень може полягати у формі «заклику», «пропаганди», поширенні 

інформації певного типу тощо. Зазначені форми діяння можуть мати як усний, 

так і писемний характер. Всі перелічені форми діяння можна поєднати в групу 

мовленнєвих дій, а відповідно такі кримінальні правопорушення за формою 

вчиненого діяння є мовленнєвими. До таких можна віднести кримінальні 

правопорушення, передбачені статтями 109, 110, 258, 295, 436, 442 

Кримінального кодексу України[115].  

В кримінальних провадженнях про розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі засобами лінгвістичної експертизи усного мовлення необхідно 

встановити наявність слів та виразів, що вказують на негативне ставлення до 

представників певної расової, етнічної чи релігійної групи, на вищість однієї 

расової, етнічної чи релігійної групи над іншими, на заклики до насильства 

щодо представників таких груп тощо.  

У кримінальних провадженнях про заклики до повалення 

конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни територіального 

устрою, порушення територіальної цілісності України і подібних необхідно 

з'ясувати дві обставини: по-перше, чи реалізовано мовленнєвий акт заклику в 

усному повідомленні; по-друге, який зміст такого заклику. Відповідно в 
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кримінальних провадженнях, що стосуються пропаганди необхідно з'ясувати чи 

реалізовано мовленнєвий акт пропаганди в усному повідомленні та який його 

зміст[95, с. 49].  

При цьому, як слушно констатують представники правової доктрини, 

завдання експерта полягає у визначенні «потенціалу впливу змісту тексту, а не 

реальних наслідків впливу на соціальні групи людей»[59, с. 108].  

У 2015 році у зв’язку з подіями на Сході України проводилась мобілізація 

у Збройні Сили України. В мережі Інтернет набули поширення відеоролики в 

межах акції: «Я відмовляюся від мобілізації». У кримінальному провадженні № 

1-кп/344/1/16 по факту вчинення державної зради було призначено судово-

лінгвістичну експертизу, яку провів Український науково-дослідний інститут 

спеціальної техніки та судових експертиз СБУ (висновок №19/1 від 

06. 02. 2015). Згідно зазначеного висновку певна особа закликає українців: 

1. відмовлятися від мобілізації безпосередньо; 

2. відмовлятися від мобілізації опосередковано через особистий 

приклад.  

При цьому така особа цілком усвідомлює кримінальну відповідальність, 

передбачену за такі діяння чинним законодавством України.  

Аналогічний висновок був зроблений за стенограмою відеоролику 

передачі «Время покажет».  

Що стосується погрози, то встановлення факту її наявності має спиратися 

не на суб’єктивне сприйняття висловлювання його адресатом як погрози, а на 

об’єктивні зміст та структуру такого висловлювання.  

Так, «учасник судового засідання дозволив собі неввічливі висловлення 

по відношенню до судді. Відповідними діями судді став позов із звинуваченням 

у погрозах. Протокол та аудіозапис судового засідання стали об’єктом 

лінгвістичного дослідження, яке встановило, що висловлення відповідача не 

містять погроз, хоча й можуть бути підставою для покарання за неповагу до 

суду»[3,с. 555].  
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Орієнтовний перелік питань для вирішення при проведенні семантичного 

дослідження усного мовлення особи: 

1. Чи є ознаки підтекстового/подвійного тлумачення слів та 

висловлювань у зафіксованій на сигналограмі розмові/монолозі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення)? 

2. Чи містяться в у зафіксованій на сигналограмі розмові/монолозі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення) публічні заклики (висловлювання) до певних 

дій (вказати, яких саме)? 

3. Чи міститься у зафіксованій на сигналограмі розмові/монолозі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення) інформація позитивного або негативного 

характеру щодо певної фізичної або юридичної особи? 

4. Чи є висловлювання особи зафіксовані на сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення) фактичним твердженням або оціночним 

судженням? 

 

 

3. 2. Дослідження носіїв мовлення при проведенні лінгвістичної 

експертизи.  

Чинне українське законодавство не має єдиного підходу і щодо 

класифікації лінгвістичних експертиз писемного мовлення. Так, пункт 1 

Додатку 5 до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію 

при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів визначає 

перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей[157] відносить 

почеркознавчу та лінгвістичну експертизу до одного виду. В його межах 

присвоюються судовим експертам дві спеціальності: 1. 1. Дослідження почерку 

і підписів та 1. 2. Лінгвістичне дослідження писемного мовлення.  
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Поряд з цим, у пункті 2 Науково-методичних рекомендацій з питань 

підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень 

зазначено «Лінгвістична експертиза мовлення поділяється на підвиди: 

лінгвістична експертиза писемного мовлення та лінгвістична експертиза усного 

мовлення»[156]. Тобто фактично до лінгвістичної експертизи відносить і 

експертизу усного мовлення, й експертизу писемного мовлення.  

Детальніше організаційну та методологічну основи лінгвістичної 

експертизи усного мовлення нами було висвітлено в підрозділі 3. 1. нашого 

дослідження.  

Лінгвістична експертиза писемного мовлення має два підвиди: 

авторознавча експертиза та семантико-текстуальна експертиза.  

Варто зазначити, що судову лінгвістичну експертизу призначають не 

тільки в межах кримінального провадження, але і в цивільному, 

адміністративному та господарському процесах[204, с. 129].  

М. О. Богословська пропонує власну класифікацію лінгвістичних 

експертиз. Зокрема, за лінгвістичним дослідженням тексту вона пропонує 

розрізняти загальну, детальну та поглиблену експертизи[30, с. 155].  

На її думку загальна експертиза включає порівняння досліджуваного 

тексту із сучасними нормами мови (чинними граматичними, орфографічними, 

синтаксичними правилами тощо). За результатами такого порівняння 

складається звіт про недоліки (порушення норм), які було скориговано.  

Детальна (або конкретна) експертиза містить по суті семантико-

текстуальний аналіз тексту з метою уникнення різного тлумачення 

термінів. Проведення такої експертизи передбачає коригування тексту 

коректором з відмічанням найважливіших нюансів та грубих помилок, а також 

пояснення контекстного вживання слів та словосполучень тощо.  

Поглиблена експертиза полягає у проведенні вичерпного аналізу 

конкретного випадку застосування окремого слова, слів, окремих 

словосполучень, ідіом тощо. Проводиться така експертиза при виникненні 

спорів щодо значення певних слів чи словосполучень у конкретному контексті, 
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при виникненні необхідності наукового роз’яснення застосування будь-якого 

слова. Обов’язково у ході поглибленої експертизи враховуються етимологічні, 

історичні, фразеологічні й контекстуальні фактори.  

На нашу думку така класифікація мало придатна до використання щодо 

судових лінгвістичних експертиз в межах кримінального 

провадження. Оскільки загальна і детальна експертизи за визначенням авторки 

проводяться «на упередження» та з метою коригування, то більш придатні до 

використання в цивільному та господарському праві при укладанні договорів та 

контрактів, в тому числі щодо зовнішньоекономічної діяльності. Окрім того, 

доказом може виступати виключно висновок експерта за результатами 

експертизи, а не звіт експерта з коригуванням.  

Проаналізувавши наукові доробки у галузі криміналістики та судової 

експертизи Т. В. Будко[34], В. Г. Гончаренко[79], Н. І. Клименко[96], 

Л. В. Свиридової[183] можна виділити такі види досліджень, які проводяться 

під час лінгвістичної експертизи:  

1. Класифікаційні дослідження (основне завдання - встановлення 

належності об’єкта до якогось класу, роду, виду, групи, тобто встановлення 

категоріальних, класифікаційних властивостей об’єкта);  

2. Ідентифікаційні дослідження (основне завдання - встановлення 

тотожності досліджуваного об’єкта);  

3. Діагностичні дослідження (основне завдання - з’ясування причин і 

механізмів виникнення явища, внутрішніх зв’язків, станів); 

4. Ситуаційні (ситуалогічні) дослідження (основне завдання - вивчення 

події з різних сторін (час, місце, структура, спосіб вчинення, механізм події або 

її елементів).  

На думку В. В. Коваленка, «найчастіше ситуаційні експертизи є 

комплексними, що передбачає, залежно від вирішуваних завдань, проведення 

сукупності класифікаційних, діагностичних і навіть ідентифікаційних видів 

досліджень»[98, с. 148].  
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Ми вважаємо, що діагностичні та ситуаційні дослідження є дуже 

спорідненими, оскільки стосуються безпосередньо ситуації мовленнєвого акту, 

а отже досліджуються ознаки, обставини та стани, що мають тимчасовий 

характер.  

На початку ХХІ століття в більшості європейських країн у судочинстві 

значно зросло використання лінгвістичної експертизи. В нашій країні 

використання експертами лінгвістичних знань значно рідше не тільки в 

кримінальному, але і в цивільному, господарському чи адміністративному 

процесах. Найдовше та найчастіше серед лінгвістичних експертиз українські 

правоохоронці та судді вдаються до призначення авторознавчої експертизи.  

У процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень часто 

виникає необхідність встановити не тільки виконавця, але й автора тексту 

документа.  

Автор та виконавець тексту документа можуть збігатись в одній особі, а 

можуть бути і різними особами. До прикладу, якщо текст пишеться або 

друкується виконавцем під диктовку автора або якщо він переписується з 

оригіналу. Особливої актуальності таке дослідження набуває з поширенням 

комп’ютерної техніки та використанням мережі Інтернет.  

Авторознавча експертиза як самостійний вид експертизи виділилась з 

почеркознавчої експертизи. Ще в 70-80-х роках ХХ століття дослідження 

загальних ознак писемного мовлення, з елементами лінгвістичного аналізу, 

належало до компетенції експерта-почеркознавця. Однією з перших 

Е. У. Бабаєва припустила, що для вирішення питань щодо ідентифікації автора 

тексту необхідний самостійний розділ в криміналістиці[12]. Її позицію з даного 

питання згодом підтримали Г. Ш. Берлянд[25], Є. І. Галяшина[55] та інші.  

На думку С. М. Вула предметом авторознавчого дослідження є писемне 

мовлення, мовленнєва діяльність, елементи психічної діяльності людини, її 

вміння та навички тощо. Погоджуємось з його точкою зору, що на основі 

вивчення тексту документа можливо побудувати «модель мовленнєвої 
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діяльності індивіда в період складання тексту»[49, с. 3], тобто мовленнєвий 

портрет.  

Ще у 2005 році С. М. Вул зазначав, що в чинному на той час 

законодавстві було відсутнє поняття «лінгвістичної експертизи» як окремого 

виду експертиз. І предметом судової експертизи писемного мовлення визначав 

«фактичні дані, істотні для розслідування і судового розгляду кримінальних або 

цивільних справ, які встановлюються за допомогою спеціальних знань в галузі 

судової лінгвістики»[51, с. 100].  

Підтримуємо точку зору Ю. М. Баранова, що предметом авторознавчої 

експертизи є індивідуальність писемного мовлення конкретної особи[15, с. 58].  

Головним завданням авторознавчої експертизи є ідентифікація особи 

автора тексту або його соціально-демографічних рис, а також 

психофізіологічного стану автора на момент складання тексту, створення 

тексту за участю інших осіб або самостійно, створення тексту чи запис шляхом 

диктування або переписування тощо.  

Вважаємо, що безпосереднім об’єктом дослідження авторознавчої 

експертизи є текст документа. Оскільки текст може бути зафіксований 

письмовим (шляхом письма) або друкованим (шляхом набору тексту за 

допомогою засобів вводу) способом змінюється його форма вираження, але не 

зміст. Відповідно документи залежно від способу фіксації тексту можуть бути 

паперові писані, паперові друковані та електронні. У зв’язку з цим на 

дослідження можуть бути передані як документи на паперових носіях, так і 

текстові документи на флеш-картах, дисках тощо.  

Під змістом тексту документа маємо на увазі його понятійно-смислову 

сторону, відображення в ньому предметів, явищ, зв'язків дійсності.  

При цьому слід пам'ятати про два типи мовленнєвих структур, що 

містяться в тексті: по-перше, формально-мовні (синтаксичні, лексичні тощо), 

по-друге, немовні (тематичні структури, понятійно-смислові). Об’єднуючи 

слова в речення, а речення в текст, автору необхідно вибудувати структуру 

тексту, щоб зберегти змістовну єдність та його логічну структуру.  
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Доказова інформація про особу автора, яка міститься в тексті, тобто 

сукупність його структурних властивостей визначається як ідентифікаційні 

ознаки писемного мовлення конкретної особи.  

За твердженням С. М. Вула письмове мовлення особи має мовні та 

інтелектуальні навички мовлення[49, с. 25]. До мовних навичок належать 

власне граматичні (орфографічні та пунктуаційні), лексико-фразеологічні, 

синтаксичні та стилістичні. Орфографічні та пунктуаційні навички є 

вторинними і невіддільними від писемного мовлення, оскільки поза ним не 

існують. Лексико-фразеологічні навички однаково притаманні як усному, так і 

писемному мовленню. До інтелектуальних навичок належать навички 

сприйняття, мислення та пам’яті. Певні властивості цих навичок 

відображаються в понятійно-смислових структурах мовлення особи в цілому і 

тексту зокрема. Детальніше ми розглянули це питання в підрозділі 1. 1.  

Таким чином, ознаки писемного мовлення – це особливості формально-

мовних та понятійно-смислових структур тексту, в яких відображаються 

властивості мовних та інтелектуальних навичок особистості.  

В писемному мовленні конкретної особи можна виділити загальні 

мовленнєві ознаки та індивідуальні мовленнєві ознаки. Загальні мовленнєві 

ознаки притаманні особі як представнику певної групи чи спільноти, для якої 

наявність таких ознак є нормативною. Ґрунтуючись на проявах таких ознак 

проводяться групофікаційні дослідження в межах авторознавчої експертизи.  

Індивідуальні ознаки відображають особливості писемного мовлення 

конкретної людини і притаманні лише їй. Як правило вони проявляються у 

стійких порушеннях певних мовних чи інтелектуальних навичок, а також у 

співвідношенні мовних засобів, які використовуються особою в типових 

мовленнєвих ситуаціях (стереотипізація).  

До індивідуальних ознак орфографічних навичок належать стійке невірне 

написання конкретного слова та стійке порушення певного орфографічного 

правила.  
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До індивідуальних ознак пунктуаційних навичок належать стійке 

порушення певного пунктуаційного правила, переважне використання одних і 

тих же пунктуаційних знаків, різноманіття використовуваних пунктуаційних 

знаків.  

До індивідуальних ознак лексично-фразеологічних навичок належать 

використання слів у непритаманному їм значенні або зв’язках з іншими 

словами, використання певних вульгаризмів, жаргонізмів, варваризмів, 

поширення значення професіоналізмів на побутове життя, архаїзмів на сучасні 

ситуації, багатство словникового запасу та стійке співвідношення частотних 

слів.  

До індивідуальних ознак синтаксичних навичок належать порушення 

норм синтаксису, стійка невірна побудова окремого типу речень, своєрідне 

використання синтаксичних конструкцій, стійке співвідношення 

використовуваних синтаксичних засобів, різноманіття використовуваних 

синтаксичних засобів.  

До індивідуальних ознак стилістичних навичок належать стійке 

порушення певних норм лексичної стилістики, стилістики частин мови та 

синтаксису, особливості композиції тексту.  

До індивідуальних ознак інтелектуальних навичок належать стійка 

логічна помилка в судженнях, стійке порушення певних правил або законів 

логіки, стійке використання певних логічних елементів або структур, наявність 

акцентуації, кількість та характер виправлень змістовного характеру.  

Авторознавчою експертизою вирішуються ідентифікаційні, 

класифікаційні (групофікаційні) та діагностичні завдання.  

Вирішення ідентифікаційних завдань передбачає ототожнення особи 

автора тексту.  

Орієнтовний перелік ідентифікаційних питань, поставлених на вирішення 

експертизи (щодо електронного документа): 
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1. Чи є певна особа автором тексту зафіксованого у документі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення)? 

2. Чи є певна особа автором декількох різних текстів зафіксованих у 

документах (Файл_назва, Файл_назва…відповідно до кількості сигналограм) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення)? 

3. Чи є автор та виконавець тексту зафіксованого у документі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення) однією або різними особами? 

4. Чи текст зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) складений кількома авторами? 

Вирішення класифікаційних (групофікаційних) завдань передбачає 

визначення біологічних та соціально-біографічних характеристик особи автора 

тексту.  

Орієнтовний перелік групофікаційних питань, поставлених на вирішення 

експертизи (щодо електронного документа): 

1. Які риси соціально-біографічного портрета автора можна 

встановити за текстом зафіксованим у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення)? 

2. Якою є основна мова спілкування певної особи - автора тексту 

зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована 

на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 

3. В якому місці сформувалися мовленнєві навички певної особи - 

автора тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), 

що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 
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Вирішення діагностичних завдань передбачає визначення умов, 

особливостей складання тексту, факту викривлення ознак писемного мовлення, 

психофізіологічного стану автора тексту в момент його складання.  

Орієнтовний перелік діагностичних питань, поставлених на вирішення 

експертизи (щодо електронного документа): 

1. Чи спостерігаються в тексті зафіксованому у документі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення) ознаки, які свідчать що під час складання 

тексту автор перебував під впливом будь-яких збиваючих факторів? 

2. Чи складено текст зафіксований у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) особою під диктування, самостійно або його виконано шляхом 

переписування? 

3. Чи складений текст зафіксований у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення? 

На вирішення авторознавчої експертизи можуть бути поставлені також 

інші питання, наприклад ототожнення кількох текстів невідомого автора або 

визначення належності тексту до певного функціонального стилю мовлення.  

Зростає значення такої експертизи з огляду потреб практики в 

ідентифікації автора дописів в інтернет-блогах, електронних листів, постів у 

соціальних мережах тощо. Так, саме завдяки авторознавчій експертизі текстів 

вдалося відшукати зловмисника, який був куратором групи смерті у соціальній 

мережі «Вконтакте», а саме «Синие киты» або «Тихие дома». За півтора роки 

активної діяльності зазначених груп були доведені до самогубства більше 100 

неповнолітніх. Основним знаряддям вчинення кримінального правопорушення 

були особисті повідомлення у соціальних мережах та на адресу електронних 

поштових скриньок жертв. Саме їх і було надано експертам на 

дослідження. При проведенні експертизи вдалось визначити ознаки 

мовленнєвого портрету автора, що дозволило звузити коло підозрюваних.  
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Для вирішення завдань авторознавчої експертизи експерту надаються 

документи або їх копії. Такі документи можуть містити рукописні, друковані 

тексти або набрані (в електронних документах) тексти.  

При підготовці матеріалів для проведення авторознавчої експертизи 

можуть бути зібрані вільні, умовно-вільні та/або експериментальні зразки 

писемного мовлення певної особи.  

Вільні зразки писемного мовлення - це тексти, щодо яких достовірно 

відомо, що вони виконані конкретною особою до дати складання документа, 

який підлягає дослідженню. Рекомендовано, щоб вільні зразки за часом 

виконання були наближені до досліджуваного тексту.  

Умовно-вільні зразки писемного мовлення – це тексти виконані певною 

особою у зв’язку з кримінальним провадженням, але не для проведення 

експертизи (скарги, заяви, пояснення тощо) або тексти, щодо яких достовірно 

відомо, що вони виконані певною особою після дати складання документа, 

який підлягатиме дослідженню.  

При цьому бажано щоб зразки для порівняння були виконані тим же 

способом, що і досліджуваний текст.  

Досліджуваний текст повинен мати достатній обсяг – не менше 100 

слів. Вимоги щодо обсягу порівнюваних зразків писемного мовлення значно 

більші: для вільних зразків – не менше 15 сторінок, для експериментальних – не 

менше 10-15 сторінок.  

Всі зразки, незалежно від виду, повинні відповідати досліджуваному 

тексту за мовою, якою його складено, а також за характером та стилем 

документа (наказ, скарга, особистий лист тощо).  

Експериментальні зразки писемного мовлення - це тексти, що виконані 

безпосередньо для проведення авторознавчої експертизи.  

Експериментальний зразок є самостійним твором. Під час його відібрання 

особа, яку будуть ідентифікувати, складає текст на вільно обрану тему, яка є 

аналогічною досліджуваному тексту за призначенням (скарга, наказ, особистий 

лист, службовий лист, заява тощо. Після цього така особа складає текст, що 
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співпадає за функціональним призначенням та темою з досліджуваним 

текстом.  

Експерт може клопотати про відібрання зразків, які за стилем чи певними 

іншими характеристиками відрізняються від досліджуваного документа.  

Експериментальний зразок має містити щонайменше 100 слів. Для 

отримання необхідного обсягу для проведення авторознавчої експертизи 

відбирається не менше п’яти зразків.  

У практичній діяльності правоохоронних органів, як правило, слідчі 

намагаються зібрати максимально можливу кількість вільних та умовно-

вільних зразків, і в разі недостатнього їх обсягу доповнюють 

експериментальними зразками.  

Остаточне рішення про якість та достатність матеріалу для проведення 

експертизи приймає експерт залежно від поставлених на вирішення експертизи 

завдань.  

Для найбільш повного вирішення завдань авторознавчої експертизи окрім 

зразків для порівняння бажано надавати соціально-біографічну інформацію про 

особу, що підлягає ідентифікації – імовірного автора тексту.  

Другим різновидом лінгвістичної експертизи писемного мовлення є 

семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення.  

На вирішення семантико-текстуальною експертизи ставляться завдання: 

встановити зміст поняття, встановити лексичне значення слів та/або 

словосполучень, які вживаються в певних текстах, визначити їх стилістичну 

забарвленість за смислове навантаження, визначити характер інформації, що 

міститься в тексті тощо.  

Зазначені завдання пов’язані з вирішенням питань мовленнєвого 

характеру, проте вони не стосуються особи автора (його біологічних, 

соціально-біографічних, психологічних характеристик).  

С. О. Шестакова пропонує список специфічних завдань, які відрізняють 

лінгвістичну експертизу від інших видів судових експертиз, зокрема «1) 

Тлумачення та роз’яснення значень і походжень слів, словосполучень і фраз; 2) 
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Аналіз основного та додаткового значення одиниці мовлення (усного чи 

писемного); 3) Тлумачення спірних положень текстів комерційних та 

некомерційних документів та визначення можливих варіантів їх розуміння в 

сучасному дискурсі; 4) Дослідження порушень в оформленні документації 

процесуального і непроцесуального характеру, які мають значення з позиції 

доказування; 5) Дослідження товарних знаків, рекламних слоганів та інших 

комерційних найменувань для визначення їх еквівалентності іншим товарним 

знакам чи комерційним найменуванням, смислової ясності, естетичних якостей, 

фонетичної благозвучності, характеру впливу на реципієнта; 6) Дослідження 

текстового наповнення сайтів і сторінок у мережі Інтернет; 7) Дослідження 

тексту з метою виявлення емотивності мовленнєвих одиниць, їх семантики, 

формально-граматичної характеристики та специфіки використання 

стилістичних засобів і прийомів; 8) Аналіз тексту з метою уникнення 

різнотлумачень, що особливо важливо під час укладання договорів різними 

мовами, перекладі текстів законів тощо; 9) Дослідження текстів та елементів 

текстів на їх відповідність нормам українського правопису, правилам 

міжмовної транслітерації тощо; 10) Аналіз ясності перекладу, встановлення 

автентичності перекладного тексту (чи його елементів) тощо»[224, с. 37]. На 

нашу думку, перелічені завдання відрізняють не лінгвістичну, а семантико-

текстуальну експертизу, від інших видів судових експертиз.  

За характером конкретної проблематики М. О. Богословська пропонує 

класифікацію досліджень, які проводяться в межах лінгвістичної експертизи: 

«1) дослідження текстів та елементів тексту на їх відповідність нормам 

українського правопису, правилам міжмовної транслітерації, законодавству 

України про мову; 2) дослідження записів офіційних документів: встановлення 

тотожності імен, власних назв, термінів та інших елементів тексту, що 

відрізняються орфографічними, граматичними, стилістичними чи іншими 

особливостями; 3) ідентифікація власних назв та імен, записаних українськими 

(російськими) літерами і латиницею; 4) аналіз якості перекладу, встановлення 

автентичності перекладного тексту (чи його елементів) тощо»[30, 
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с. 155]. Вважаємо, що всі зазначені дослідження проводяться в межах 

семантико-текстуальної експертизи.  

Також в межах семантико-текстуальної експертизи можливе дослідження 

спірних тлумачень текстів нормативно-правових актів, договорів, контрактів, 

офіційних листів, заповітів тощо.  

При цьому експерт не тлумачить правову норму. Згідно з чинним КПК 

України (ч. 1 ст. 242) проведення експертизи для з’ясування питань права не 

допускається[117]. Експерт в межах своєї компетенції може визначити, яке з 

альтернативних тлумачень має лінгвістичні підстави.  

Аналізування тексту під час семантико-текстуальної експертизи 

засноване на «презумпції лінгвальної (мовної) визначеності такого тексту як 

необхідної передумови його юридичної визначеності (доки не доведено 

протилежне). Лінгвальна визначеність характеризує юридичний дискурс 

загалом і передбачає, що навіть, якщо окремий фрагмент текстового матеріалу 

не забезпечує комунікативної точності й однозначності, то текст документа в 

цілому, а також інші дискурсивно пов’язані юридичні тексти передбачають 

можливість досягнення такої однозначності, і її обґрунтування можливе з 

використанням ряду формалізованих лінгвістичних процедур»[2, c. 9].  

Висновок експерта за результатами семантико-текстуальної експертизи 

не містить правову кваліфікацію, а виключно констатує об’єктивний зміст 

тексту з точки зору спеціальних лінгвістичних знань.  

Експерт при проведенні семантико-текстуальної експертизи не може 

виходити за межі своїх спеціальних знань (базових, а також отриманих під час 

навчання за спеціалізацією). Він може використовувати словники, довідники, 

посібники, академічні наукові праці інші наукові джерела.  

Орієнтовний перелік питань, що ставляться на вирішення семантико-

текстуальної експертизи: 

1. Які значення мають слова, словосполучення, фрази, які містяться в 

тексті зафіксованому у документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 
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2. Яким є об’єктивний зміст досліджуваного словосполучення, 

речення, тексту, зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення)? 

3. Чи містяться у тексті, зафіксованому у документі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення), висловлювання, виражені у формі закликів до 

конкретних дій (перелічити яких саме)? Якщо так, то яку форму та характер 

мають ці заклики? 

4. Чи міститься в тексті, зафіксованому у документі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення), інформація позитивного або негативного 

характеру щодо конкретної фізичної чи юридичної особи? 

5. Чи є вираз «…», який містяться в тексті зафіксованому у документі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення), образливим за об'єктивним смислом? 

6. Чи є висловлювання, яке містяться в тексті зафіксованому у 

документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення), фактичним твердженням або 

оціночним судженням? 

7. Чи не спостерігаються у показаннях свідків «А» та «Б» 

зафіксованих у документах (Файл_назва, Файл_назва…відповідно до кількості 

сигналограм) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення), суттєві смислові протиріччя в описі 

однакових фактів, ситуацій, обставин тощо? 

8. Чи не є питання «…», які містяться в тексті зафіксованому у 

документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення), навідними за змістом? 
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9. Чи не міститься у тексті, зафіксованому у документі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення), погроз? 

10. Чи не спостерігається у даному художньому творі, зафіксованому у 

документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення), плагіат з твору, 

зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована 

на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення)? 

Зазначений перелік питань, що вирішуються при проведенні семантико-

текстуальної експертизи не є вичерпним. Залежно від обставин кримінального 

провадження перед експертом можуть бути поставлені й інші питання, що 

стосуються її предмета.  

Так, на вирішення семантико-текстуальної експертизи при дослідженні 

текстів, які містять інформацію екстремістського змісту важливим є правильне 

розуміння поняття «направленість мовленнєвого впливу». Зазначене поняття 

відображає здатність тексту сформувати у свідомості адресатів певний уявний 

(бажаний для автора тексту) результат шляхом здійснення морально-

психологічного впливу на свідомість адресатів. В такому випадку експерту 

необхідно визначити потенціал впливу змісту тексту на свідомість адресатів.  

Так, висновок семантико-текстуальної експертизи, у кримінальному 

провадженні № 308/4653/16-к стосувався тексту: «Хватит кормить бандеру и 

Киев! Юг и Восток присоединяйся к России!». Експерти Українського науково-

дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз, які проводили 

зазначену експертизу визначили, що вказане висловлювання містить публічний 

заклик до зміни меж території та державного кордону України.  

У справах про пропаганду протиправних дій експертиза має встановити, 

чи реалізовано в тексті мовленнєвий акт пропаганди, якщо так, який його 

конкретний зміст.  

Проаналізувавши матеріали, що надійшли для проведення семантико-

текстуальної експертизи, Т. В. Будко систематизувала ознаки наявності 
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деструктивної пропаганди у тексті, що має публічний характер і призначений 

для поширення або вже був поширений. Зокрема, ознаки групувала у блоки: «– 

заклики, інші види схиляння до певних деструктивних дій … до умисного 

позбавлення себе життя; до вчинення самосуду; до знищення власними силами, 

на свій розсуд бездомних тварин тощо;  

– беззаперечні схвалення, вихваляння агресивної війни, розв’язання 

іншого воєнного чи збройного конфлікту як способу вирішення суперечностей 

політичного, економічного, етнічного і релігійного характеру між окремими 

країнами, групами країн, всередині держави, без прив’язки до територіально-

адміністративних утворень, державних кордонів; вихваляння застосування 

грубої фізичної сили задля вирішення конфліктів між людьми; 

 – беззаперечне вихваляння властивостей, рис, вчинків, досягнень, 

демонстрація виключно або переважно позитивних якостей і т. ін. однієї раси, 

національності, іншої етнічної групи, релігії, конфесії тощо у контексті з 

тенденційною демонстрацією виключно або переважно негативної інформації, 

в тому числі з якою не можна миритися, щодо інших раси, національності, 

етнічної групи, релігії, конфесії тощо; вихваляння, однобічне висвітлення 

позитивних якостей шкідливих для здоров’я людини засобів, речовин при 

замовчуванні негативних наслідків від їх споживання або перекручуванні 

інформації щодо останніх; 

 – представлення агресивної війни або розв’язання іншого воєнного чи 

збройного конфлікту, вчинення терористичних, диверсійних актів, вбивств, 

масових безпорядків, насильницької зміни основ конституційного ладу або 

влади в Україні, порушення адміністративно-територіальної цілісності України 

тощо як безальтернативного, єдино можливого, вимушеного обставинами 

способу вирішення суперечностей політичного, економічного, етнічного і 

релігійного характеру між окремими країнами, групами країн, всередині 

держави, без прив’язки до територіально-адміністративних утворень, 

державних кордонів; сповідування жорстокості і насильства як необхідних 
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умов життєдіяльності суспільства; поширення ідей доцільності зазначених дій 

насильницького характеру, жорстокого поводження; 

– заперечення злочинного характеру, поширення інформації, спрямованої 

на виправдання тероризму, терористичної діяльності, нацизму, геноциду, 

масових репресій, переслідування, знищення людей за ознаками соціальної, 

расової, національної, мовної, політичної, релігійної належності або 

відношення до релігії, за ознакою місця проживання на території України, 

переслідування, знищення інакомислячих; – доведення, створення враження, 

що самогубство є розповсюдженим явищем, яке об’єктивно не заслуговує на 

осуд, найкращим (гордим, героїчним і т. п. ), найпростішим, необхідним, 

єдиним правильним шляхом виходу із ситуації, яка склалася, ознакою 

неординарності, сили духу людини, способом її переходу у кращий світ, задля 

реінкарнації тощо; що вживання шкідливих для здоров’я людини засобів, 

речовин є нормою суспільної поведінки, широко розповсюдженим явищем, яке 

не заслуговує на осуд, необхідним, найкращим, найпростішим шляхом для 

досягнення певних позитивних результатів;  

– розкриття технології насильства і вбивств, методів виготовлення та 

використання пристосувань для катування, для вчинення самогубства, засобів 

для вчинення вибухів, підпалів, знищення бездомних тварин тощо, смакування 

подробиць вбивств, наявність натуралістичних і детальних зображень та 

описань знущань, тортур, кривавих розправ, жахів, вампіризму, садизму тощо;  

– тенденційне представлення виключно або переважно негативної 

інформації, в тому числі з якою не можна миритися, щодо певної раси, 

національності, іншої етнічної групи, релігії, конфесії, щодо держави, її певного 

регіону, щодо якихось подій або процесів, щодо певної діяльності (наприклад 

діяльності правоохоронних чи судових органів, органів влади) тощо;  

– поширення ідей історико-культурної, ментальної несумісності 

проживання певних етнічних, релігійних, мовних та інших груп на території 

України;  
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– поширення свідомої брехні (шляхом перекручення або вигадування 

даних, тенденційного замовчування даних) стосовно органів державної влади, 

політичних партій, політичних діячів, політичної, економічної, соціальної 

ситуації в Україні, релігійної сфери життя і т. п.»[35, с. 386-387].  

Автори таких текстів надзвичайно рідко використовують прямі мовні 

засоби і часто застосовують мовленнєві прийоми їх маскування. Доволі часто 

використовують прийоми мовленнєвої маніпуляції задля прихованого впливу 

на свідомість людей та уникнення кримінальної відповідальності.  

Прикладом може бути висновок лінгвістичної експертизи у 

кримінальному провадженні № 185/5709/14-к. Під час семантико-текстуальної 

експертизи було проведено дослідження книги «Моя борьба», що є перекладом 

книги А. Гітлера «Mein Kampf». За визначенням експертів книга містить 

інформацію, що пропагує культ насильства та жорстокості. Загальна 

семантична спрямованість зазначеної книги є негативною щодо так званих 

«неарійських народів» (євреїв і слов'ян). Також експерти дійшли висновку, що 

інформація з книги «Моя борьба» розпалює ворожнечу на національному і 

расовому ґрунті та пропагує ідеї расизму та націоналізму. У тексті книги 

використані такі прийоми маніпуляції як принизливі характеристики, негативні 

емоційні оцінки й негативні установки щодо так званих «неарійських народів».  

Як об’єкт дослідження семантико-текстуальної експертизи також може 

виступити діалогічний текст (наприклад, обмін СМС-повідомленнями). На 

відміну від текстів, що мають публічний характер, адресат та адресант 

діалогічного тексту, як правило, знайомі, а отже значна частина інформації має 

підтекстовий характер та не виражається вербально (не дописують того, про що 

адресат вже знає або здогадується) або скорочено із заміною іменників на 

займенники.  

Ажнюк Ю. В. визначає, що завданнями таких експертиз є «виявити 

висловлення, які спонукають адресата до вчинення певних дій (наприклад, у 

справах про шахрайство), ідентифікувати особу, яка називається в тексті 
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непрямим способом або описово, виявити приховані засоби мовленнєвого 

впливу на особу, встановити в чому полягає такий вплив і т. ін.»[3, с. 557].  

Також на вирішення семантико-текстуальної експертизи можуть бути 

поставлені питання щодо вмісту висловів, що ображають ділову репутацію 

фізичної чи юридичної особи та ненормативної лексики у відомостях 

розповсюджених у засобах масової інформації.  

Об’єктами семантико-текстуальної експертизи є: 

1. Текстові документи рукописні (письмові виступи, звернення, заяви, 

скарги, особисті листи тощо); 

2. Текстові документи друковані (газети, журнали, рекламні 

повідомлення, листівки, банери, білборди тощо); 

3. Текстові документи електронні (електронні публікації, форуми, 

блоги, публікації в соціальних мережах тощо).  

Оскільки при проведенні семантико-текстуальної експертизи 

досліджується зміст тексту, а не його форма та носій на якому його 

зафіксовано, то вважаємо за доцільне, за необхідності надавати не оригінали, а 

копії, в тому числі сканкопії документів для дослідження експертами.  

 

 

3. 3. Специфіка методики вирішення криміналістичних завдань при 

проведенні комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Юридично значимі факти встановлюються сукупністю 

доказів. Розглянувши існуючі види судових експертиз, які досліджують 

мовлення особи, а також проаналізувавши практику правоохоронної діяльності, 

ми виявили, що певна частина криміналістично значимої інформації, яка може 

бути виявлена шляхом експертних досліджень залишається поза межами 

компетенції таких експертиз. Окрім того дві окремі експертизи (лінгвістична 

експертиза усного мовлення та експертиза відео- звукозаписів) досліджуючи 

однакові сліди-відображення зафіксовані на матеріальних носіях вирішують 

однорідні питання, досліджуючи усне мовлення людини з різних сторін.  
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Як наслідок це призводить до кількох потенційно негативних явищ.  

По-перше, при досудовому розслідуванні в межах одного кримінального 

провадження може виникнути потреба дослідити усне мовлення особи з різних 

сторін (і за змістом мовлення, і за фізичними характеристиками голосу) тоді 

необхідно призначити дві окремі експертизи, що в свою чергу, призведе до 

зайвих витрат матеріальних, часових та людських ресурсів.  

По-друге, кількість сигналограм досліджуваних розмов в межах одного 

кримінального провадження є обмеженою і не завжди проведення експертизи 

можливе за копією чи дублікатом, і поряд з цим основною вимогою для 

проведення експертного дослідження та вирішення поставлених питань є 

достатня кількість матеріалу для такого дослідження. Як наслідок відбувається 

затягування строків кримінального провадження у зв’язку з послідовним 

призначенням експертиз з використанням одних і тих же порівнюваних 

сигналограм.  

По-третє, відстрочення отримання результатів експертиз призводить до 

зниження ефективності досудового розслідування кримінальних 

правопорушень та можливого ухилення винного від кримінальної 

відповідальності тощо.  

По-четверте, неможливість отримання у повному обсязі криміналістично-

значимої інформації за наявності різнорідних зразків мережевого мовлення 

(діалог у приватному чаті з набраних текстових повідомлень звичайним 

способом, способом голосового набору та голосових повідомлень).  

Таким чином вважаємо за необхідне 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.  

Назва експертизи відображає її компетенцію: «соно» (від лат. sonus – 

звук), тобто пов’язана з дослідженням характеристик голосу диктора/мовця, 
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«лінгвістична» - пов’язана з дослідженням змістовних характеристик мовлення 

особи.  

Висновок експерта є одним з різновидів доказів у кримінальному 

провадженні. Такий висновок відображає зв’язок між слідчими ситуаціями, 

питаннями, що винесені на вирішення комплексної соно-лінгвістичної 

експертизи, носіями (джерелами) мовлення, інформаційним полем, завданнями 

дослідження, предметом дослідження, методами дослідження та доведенням 

юридичних фактів. Проілюструвати зазначений зв’язок може список 

інформаційних полів комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

1. Пошукові слідчі ситуації 

Питання, що ставляться на вирішення експертизи: 

1. Чи є автор тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) та диктор/мовець голос та усне мовлення якого зафіксовані у 

сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) однією і тією ж особою? 

2. Які риси соціально-біографічного портрету автора та диктора/мовця 

можна встановити за текстом зафіксованим у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) та голосом й усним мовленням зафіксованими у сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні характеристики) однією і тією ж особою?? 

3. Якою є основна мова спілкування автора тексту зафіксованого у 

документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) та диктора/мовця голос та 

усне мовлення якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

характеристики) однією і тією ж особою? 

4. Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) автора 

тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 
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зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) та 

диктора/мовця голос та усне мовлення якого зафіксовані у сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні характеристики) однією і тією ж особою?? 

5. Чи є тексті зафіксованому у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) та/або в голосі та мовленні зафіксованому у сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні характеристики) ознаки, що вказують на наявність в 

автора та/або диктора стійкої патології мовно-розумових процесів? Якщо так, 

то якої? 

Джерело: сигналограми та текстові електронні документи зафіксовані на 

носіях різних видів.  

Інформаційне поле: сліди мовлення особи, зафіксовані у джерелах різних 

типів.  

Завдання дослідження: встановлення ознак мовленнєвого портрету особи 

(усно-мовленнєвих, писемно-мовленнєвих та змішаних).  

Метод дослідження: дослідження та аналіз ознак, що входять в 

мовленнєвий портрет особи, яка є автором тексту та диктором/мовцем 

одночасно (за методом групофікації).  

Докази: дані, що характеризують особу, яка є автором тексту та 

диктором/мовцем одночасно.  

Юридичний факт: особа, яка є автором тексту (зафіксованого в 

текстовому електронному документі) та диктором/мовцем (мовлення якого 

зафіксовано у сигналограмі) одночасно.  

 

2. Ідентифікаційні слідчі ситуації 

Питання, що ставиться на вирішення експертизи: 

Чи є особа «А» автором тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 
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ідентифікаційні позначення), та одночасно диктором/мовцем, голос та усне 

мовлення якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), 

що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики).  

Джерело: сигналограми та текстові електронні документи зафіксовані на 

носіях різних видів.  

Інформаційне поле: сліди мовлення особи, зафіксовані у джерелах різних 

типів.  

Завдання дослідження: ідентифікація особи за ознаками мовленнєвого 

портрету (усно-мовленнєвими, писемно-мовленнєвими та змішаними).  

Метод дослідження: порівняльне ідентифікаційне дослідження голосу, 

усного мовлення, писемного мовлення та змішаного мовлення особи.  

Докази: тотожність/відмінність голосу, усного мовлення, писемного 

мовлення та змішаного мовлення особи «А» та автора, диктора/мовця 

досліджуваних зразків.  

Юридичний факт: встановлення тотожності автора тексту (зафіксованого 

в текстовому електронному документі) та диктором/мовцем (мовлення якого 

зафіксовано у сигналограмі).  

 

3. Діагностичні слідчі ситуації 

Питання, що ставляться на вирішення експертизи: 

1. Яким був психо-емоційний стан диктора/мовця голос та усне 

мовлення якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), 

що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

та автора тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) під час мовленнєвого акту? 

2. Чи є мовлення у сигналограмі розмови (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

характеристики) вільним (спонтанним), підготовленим (завченим) чи текстом, 

що читається? 
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3. Чи складено текст зафіксований у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом 

переписування? 

Джерело: сигналограми та текстові електронні документи зафіксовані на 

носіях різних видів.  

Інформаційне поле: сліди мовлення особи, зафіксовані у джерелах різних 

типів.  

Завдання дослідження: встановлення ступеня «ініціативності» мовлення 

(спонтанність - для усного мовлення та самостійне створення тексту - для 

письмового мовлення, обидві ознаки – для мережевого мовлення).  

Метод дослідження: порівняльне діагностичне дослідження ознак стану 

диктора/мовця та автора тексту.  

Докази: тотожність/відмінність мовленнєвих характеристик особи у 

дослідних та порівнюваних зразках.  

Юридичний факт: умови реалізації мовленнєвих актів.  

 

Питання, що ставиться на вирішення експертизи: 

Чи є в голосі та мовленні зафіксованих у сигналограмі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні характеристики) та в тексті, зафіксованому в документі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення), ознаки, що вказують на стан сп'яніння 

диктора/мовця, автора? 

Джерело: сигналограми та текстові електронні документи зафіксовані на 

носіях різних видів.  

Інформаційне поле: сліди мовлення особи, зафіксовані у джерелах різних 

типів.  

Завдання дослідження: встановлення стану особи диктора/мовця та 

автора в момент реалізації мовленнєвих актів.  
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Метод дослідження: порівняльний аналіз ознак, що характеризують 

психолінгвістичний стан особи диктора/мовця та автора в момент реалізації 

мовленнєвих актів.  

Докази: тотожність/відмінність мовленнєвих характеристик особи з тими 

чи іншими психолінгвістичними діагностичними ознаками, що свідчать про 

стан особи диктора/мовця та автора в момент реалізації мовленнєвих актів.  

Юридичний факт: стан особи диктора/мовця (мовлення якого зафіксовано 

у сигналограмі) та автора тексту (зафіксованого в текстовому електронному 

документі) в момент реалізації мовленнєвих актів.  

 

Питання, що ставляться на вирішення експертизи: 

1. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

ознаки, що вказують на імітацію мовленнєвих навичок іншої особи? 

2. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення 

якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

ознаки, що вказують на спотворення своїх мовленнєвих навичок? 

3. Чи складений текст зафіксований у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення? 

Джерело: сигналограми та текстові електронні документи зафіксовані на 

носіях різних видів.  

Інформаційне поле: сліди мовлення особи, зафіксовані у джерелах різних 

типів.  

Завдання дослідження: встановлення ознак імітації та спотворення 

усного, писемного та/або мережевого мовлення.  
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Метод дослідження: порівняльний аналіз ознак мовленнєвого портрету 

досліджуваної особи та мовленнєвих ознак, мають місце у слідах мовлення 

особи.  

Докази: наявність або відсутність ознак імітації та спотворення усного, 

писемного та/або мережевого мовлення.  

Юридичний факт: підтвердження або спростування імітації та/або 

спотворення усного, писемного та/або мережевого мовлення.  

Вирішення зазначених завдань потребують послідовної методики 

призначення та проведення комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Згідно ч. 1 с. 242 Кримінального процесуального кодексу України 

«експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, 

яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за 

клопотанням сторони захисту у випадках…, якщо для з’ясування обставин, що 

мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні 

знання»[116].  

Юридичною підставою проведення судової експертизи є процесуальний 

документ про її призначення. Комплексна соно-лінгвістична експертиза не є 

винятком. Такий документ має визначити межі повноважень та порядок 

взаємодії між експертами, що працюють у державних та приватних експертних 

установах.  

Ми вважаємо за доцільне, щоб особа або установа, що призначає 

експертизу зазначила в такому документі перелік експертних установ, яким 

доручається проведення комплексної соно-лінгвістичної експертизи. Зважаючи 

на її комплексний характер та невелику кількість експертів, які можуть увійти 

до складу експертної комісії, існує велика вірогідність що таких установ буде 

більше ніж одна. Також у разі залучення експерта з приватної експертної 

установи необхідно зазначити дані конкретної особи – експерта, не залишаючи 

вирішення цього питання на розсуд керівника приватної експертної установи.  

З переліку слід виокремити провідну державну експертну установу, яка 

буде мати організаційні повноваження щодо проведення зазначеної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7#w1_35


166 

експертизи. Коло її повноважень також слід визначити, зокрема провідна 

установа повинна координувати роботу всіх залучених експертів, підтримувати 

зв’язок з особою чи установою, що призначила експертизу, з усіх питань щодо 

її проведення, а також отримувати матеріали необхідні для проведення 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Якщо не вирішити питання про визначення провідної експертної 

установи на етапі призначення комплексної соно-лінгвістичної експертизи, то 

імовірно можуть виникати суперечки між окремими експертами та установами 

щодо розподілу повноважень та відповідальності при її проведенні, що в свою 

чергу може негативно вплинути на строки та результати проведення 

експертизи.  

В документі про призначення комплексної соно-лінгвістичної експертизи 

необхідно зазначити перелік об’єктів експертного дослідження з описом 

індивідуалізуючих їх ознак. Ототожнення особи за ознаками її усного мовлення 

(фізичними ознаками голосу та лінгвістичними ознаками мовлення) 

проводиться при дослідженні матеріальних носіїв, на яких зафіксовані сліди 

такого мовлення. Такими можуть бути сигналограми (аудіозаписи чи 

відеозвукозаписи) у яких зафіксоване досліджуване повідомлення чи 

розмова. Для вирішення питань: «Чи брала участь у цій розмові особа А.?», 

«Які саме фрази були сказані особою А.?» необхідно отримати зразки усного 

мовлення особи А. для порівняння.  

Практичне отримання зразків усного мовлення особи для порівняння 

ускладнюється необхідною тривалого запису усного мовлення без перерв, а 

саме 10 хвилин розмови без пауз. Отримати зразок читання тексту для 

виявлення ознак читання у досліджуваній сигналограмі простіше, оскільки 

читати 10 хвилин легше, аніж вести монолог такої ж тривалості, проте такі 

зразки часто не можуть бути використані для порівняння зі зразками вільного 

мовлення.  

Окрім того порівняльні зразки, що містять сліди усного мовлення особи 

повинні бути зафіксовані на якісній апаратурі та носіях.  
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«Криміналістично значуща інформація, що міститься в засобах 

мобільного зв’язку, обумовлена їх технічними і функціональними 

особливостями»[225, с. 1110]. За наявності технічної можливості, зразки для 

порівняння мають бути також записані з використанням тієї ж апаратури та на 

ті ж носії, що і досліджувана сигналограма.  

Тому вважаємо доцільним залучення спеціаліста до відібрання 

порівняльних зразків мовлення.  

Як зазначав В. В. Коваленко «недооцінка ролі спеціаліста при одержанні 

зразків для порівняльного дослідження може призвести до отримання 

неналежних матеріалів, що унеможливить вирішення поставлених перед 

експертом завдань»[97, с. 11].  

В нашій країні значна кількість мешканців є двомовними, переважно це 

сполучення української та російської мов. Згідно зі ст. 10 Конституції України 

«Державною мовою в Україні є українська мова»[103]. Відповідно наявні 

професійні вимоги до багатьох посад, в тому числі держслужбовців, 

врегульовують використання української мови на робочому місці. В той же час 

в побуті такі особи можуть послуговуватись російською мовою.  

 З цим пов’язана вимога відповідності мови комунікаційного акту, 

зафіксованого на досліджуваній сигналограмі, мові комунікаційного акту з 

порівняльних зразків.  

Протокол огляду та прослуховування досліджуваних сигналограм з їх 

текстовим розшифруванням також мають бути надані експерту для проведення 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи разом з такими сигналограмами.  

Згідно ч. 2. ст. 26 Закону України «Про Національну поліцію» «Під час 

наповнення баз (банків) даних, …(щодо) осіб, затриманих за підозрою у 

вчиненні правопорушень (адміністративне затримання, затримання згідно з 

дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами досудового 

розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт)… поліція забезпечує 

збирання, накопичення мультимедійної інформації (фото, відео-, звукозапис) та 
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біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК)»[158]. Тобто із зазначених 

банків даних також можна отримати зразки для порівняння.  

Вимоги до відібрання порівняльних зразків писемного мовлення 

залишаються такими ж як і для авторознавчої та семантико-текстуальної 

експертизи.  

Відібрання досліджуваних зразків та порівняльних зразків мережевого 

мовлення має певні особливості. Воно тісно пов’язане з технічним пристроєм за 

допомогою якого здійснювалась комунікація. Тому на дослідження бажано 

надавати зразки мережевого мовлення, зафіксовані в пам’яті такого пристрою 

(телефона, планшета, комп’ютера тощо). В його пам’яті також можливо 

виявити вільні зразки для проведення порівняльного дослідження, а також 

інформацію щодо «комп’ютерного» почерку автора повідомлень.  

Сигналограми, електронні, друковані чи рукописні документи, що є 

об’єктами дослідження, упаковані належним чином (окремо досліджувані 

сигналограми та зразки для порівняння) разом із процесуальним документом 

про призначення соно-лінгвістичної експертизи надаються провідній 

експертній установі. З моменту отримання матеріалів та документів на провідну 

експертну установу покладається відповідальність за їх збереження.  

На думку В. С. Зеленецького, щоб охарактеризувати певну методику, 

«потрібно описати послідовність її здійснення у визначеній закономірності всієї 

системи дій, які у своїй єдності утворюють зміст даної методики»[86, 

c. 213]. Тож, пропонуємо методику проведення комплексної соно-лінгвістичної 

експертизи: 

1. Отримання постанови чи ухвали про призначення комплексної соно-

лінгвістичної експертизи та матеріалів до них, які потрібно дослідити.  

Після отримання матеріалів та ознайомлення з процесуальним 

документом про призначення комплексної соно-лінгвістичної експертизи 

керівник провідної експертної установи визначає який саме підрозділ, до 

компетенції якого належить вирішення питань поставлених на вирішення 

експертизи, буде провідним. Організовує роботу експертної комісії, призначає 
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голову експертної комісії та спільно з останнім визначається зі складом 

експертної комісії (з урахуванням думки керівників інших підрозділів, до 

компетенції яких належить вирішення питань такого експертного 

дослідження).  

Розподіл повноважень голови та членів експертної комісії ми вважаємо 

має відбутись таким чином: «Голова експертної комісії виконує організаційні 

функції щодо забезпечення роботи експертної комісії, проте при вирішенні в 

процесі експертного дослідження поставлених питань голова має рівний голос з 

кожним із членів експертної комісії.  

Кожен експерт самостійно обирає спосіб та методи дослідження 

відповідно до поставлених перед ним завдань в межах комплексної соно-

лінгвістичної експертизи»[237, с. 71].  

При проведенні комплексної соно-лінгвістичної експертизи 

використовуються знання, що належать до різних галузей науки, зокрема 

фізики (акустики) та лінгвістики (психолінгвістики) для вирішення спільних 

криміналістичних завдань, отже таке експертне дослідження вимагає участі 

фахівців різних спеціальностей. Комплексна соно-лінгвістична експертиза 

повинна проводитись обов’язково за участі експертів-лінгвістів та експертів, 

що мають спеціальні знання для проведення аналізу фізичних властивостей 

голосу, а саме за спеціальностями: 1. 2. «Лінгвістичне дослідження писемного 

мовлення», 7. 2. «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного 

мовлення, акустичних сигналів та середовищ», 7. 3. «Лінгвістичне дослідження 

усного мовлення».  

Залежно від поставлених завдань також можуть бути залучені фахівці з 

психологічних досліджень, дослідження почерку, а саме за спеціальностями: 

1. 1. «Дослідження почерку і підписів», 14. 1. «Психологічні дослідження».  

При вивченні змішаних ознак мережевого мовлення при наявності 

технічних засобів вводу тексту та оригінальних електронний документів може 

знадобитися залучення фахівця з дослідження «комп’ютерного почерку». На 

сьогодні окремої спеціальності судових експертів для таких досліджень 
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немає. Вважаємо, що можливо проводити подібну спеціалізацію для експертів 

спеціальності 10. 9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних 

продуктів».  

Зазначені спеціалісти можуть бути працівниками як різних відділів однієї 

державної експертної установи, так і працювати в різних державних 

спеціалізованих експертних установах, а також в інших підрозділах та службах 

органів центральної виконавчої влади. Тактика взаємодії різних органів і служб 

при проведенні комплексної соно-лінгвістичної експертизи повинна базуватися 

на принципі підпорядкування провідній експертній установі.  

Після нормативного закріплення можливості проведення судових 

експертиз приватними експертними установами[155], особливо актуальним є 

питання їх взаємодії при проведення зазначеної експертизи з державними 

експертними установами.  

2. Опрацювання питань, на які експертна комісія зобов’язана надати 

відповіді дослідивши матеріали комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

До компетенції комплексної соно-лінгвістичної експертизи належать 

питання: ідентифікація особи за фізичними (акустичними) ознаками голосу, 

ідентифікації особи за лінгвістичними ознаками усного мовлення, визначення 

ознак умисного спотворення/імітації мовлення як усного, так і письмового, 

визначення рідної мови диктора/мовця та автора тексту, визначення типу 

висловлювання, аналіз змісту усного, писемного та/або мережевого мовлення, 

ототожнення автора тексту та диктора/мовця за лінгвістичними 

характеристиками мовлення, вирішення питання щодо належності автора 

тексту та диктора/мовця до певної соціальної групи за ознаками професійної, 

національної, територіальної, вікової, статевої належності або рідної мови 

тощо.  

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути винесені на вирішення 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи: 

1. Чи є автор тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 
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позначення) та диктор/мовець голос та усне мовлення якого зафіксовані у 

сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 

(Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) однією і тією ж особою? 

2. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення якого 

зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована 

на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) ознаки, що 

вказують на імітацію мовленнєвих навичок іншої особи? 

3. Чи є в голосі та мовленні диктора/мовця голос та усне мовлення якого 

зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована 

на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) ознаки, що 

вказують на спотворення своїх мовленнєвих навичок? 

4. Чи є в голосі та мовленні зафіксованих у сигналограмі (Файл_назва) у 

папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні характеристики) та в тексті, зафіксованому в документі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні позначення), ознаки, що вказують на стан сп'яніння 

диктора/мовця, автора? 

5. Чи є мовлення у сигналограмі розмови (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

характеристики) вільним (спонтанним), підготовленим (завченим) чи текстом, 

що читається? 

6. Чи є особа «А» автором тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) 

у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його 

ідентифікаційні позначення), та одночасно диктором/мовцем, голос та усне 

мовлення якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), 

що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики).  

7. Чи є тексті зафіксованому у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) та/або в голосі та мовленні зафіксованому у сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 
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його ідентифікаційні характеристики) ознаки, що вказують на наявність в 

автора та/або диктора стійкої патології мовно-розумових процесів? Якщо так, 

то якої? 

8. Чи складений текст зафіксований у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення? 

9. Чи складено текст зафіксований у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом 

переписування? 

10. Яким був психо-емоційний стан диктора/мовця голос та усне 

мовлення якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), 

що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні характеристики) 

та автора тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) під час мовленнєвого акту? 

11. Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) автора 

тексту зафіксованого у документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що 

зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) та 

диктора/мовця голос та усне мовлення якого зафіксовані у сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні характеристики) однією і тією ж особою?? 

12. Які риси соціально-біографічного портрету автора та диктора/мовця 

можна встановити за текстом зафіксованим у документі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

позначення) та голосом й усним мовленням зафіксованими у сигналограмі 

(Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та 

його ідентифікаційні характеристики) однією і тією ж особою?? 

13. Якою є основна мова спілкування автора тексту зафіксованого у 

документі (Файл_назва) у папці (Папка_назва), що зафіксована на носії 
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(Носій_назва та його ідентифікаційні позначення) та диктора/мовця голос та 

усне мовлення якого зафіксовані у сигналограмі (Файл_назва) у папці 

(Папка_назва), що зафіксована на носії (Носій_назва та його ідентифікаційні 

характеристики) однією і тією ж особою? 

Експертна комісія повинна вивчити та проаналізувати поставлені 

питання. Якщо процесуальний документ про призначення комплексної соно-

лінгвістичної експертизи містить питання, які виходять поза межі її 

компетенції, то вмотивовано відмовляє у їх вирішенні.  

Члени експертної комісії визначають мету, об’єкт, предмет, завдання 

експертного дослідження.  

Метою комплексної соно-лінгвістичної експертизи є встановлення за 

ознаками мовленнєвого портрету особи фактичних даних та обставин, які 

мають значення для досудового розслідування та судового розгляду 

кримінального провадження.  

Як стверджує М. Г. Щербаковський «Об’єкт експертизи – це об’єкт 

експертного пізнання, а об’єкт пізнання – категорія гносеологічна»[226, с. 178].  

Об’єктом комплексної соно-лінгвістичної експертизи є мовлення, 

зафіксоване на матеріальних носіях (тексти документів письмових, друкованих 

та електронних, сигналограми) з мовленнєвими ознаками, які містять 

інформацію про індивідуальність суб’єкта мовлення.  

Предмет комплексної соно-лінгвістичної експертизи - це індивідуальність 

мовлення окремої особи.  

Завданнями комплексної соно-лінгвістичної експертизи є встановлення за 

ознаками мовленнєвого портрету особи конкретних юридичних фактів у 

кримінальному провадженні Такі завдання класифікуються на ідентифікаційні, 

групофікаційні(класифікаційні) та діагностичні.  

До завдань зазначеної експертизи належать: 

1. встановлення тотожності невідомої особи, яка є автором тексту 

(зафіксованого в текстовому електронному документі) та диктором/мовцем 

(мовлення якого зафіксовано у сигналограмі) одночасно; 
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2. встановлення особи автора тексту (зафіксованого в текстовому 

електронному документі) та диктора/мовця (мовлення якого зафіксовано у 

сигналограмі); 

3. визначення умов реалізації мовленнєвих актів; 

4. визначення стану особи диктора/мовця (мовлення якого 

зафіксовано у сигналограмі) та автора тексту (зафіксованого в текстовому 

електронному документі) в момент реалізації мовленнєвих актів; 

5. підтвердження або спростування факту імітації та/або спотворення 

усного, писемного та/або мережевого мовлення.  

Також необхідно провести аналіз отриманих для дослідження зразків 

щодо їх достатності та якості для проведення комплексної соно-лінгвістичної 

експертизи.  

Якщо кількість та якість наданих для проведення експертизи зразків 

відповідно не достатня та незадовільна експертна комісія направляє адресату 

клопотання про надання певних матеріалів, яких не вистачає для проведення 

експертизи, або відмовляє у проведенні такої в разі повної непридатності 

зразків.  

3. Обрання конкретної методики здійснення експертизи.  

Методика комплексної соно-лінгвістичної експертиза заснована на 

методах лінгвістики, стилістики, літератутознавства; частково вони були 

розроблені для застосування їх при проведенні прикладних досліджень в 

акустики, математики та статистики.  

Залежно від поставлених завдань та персонального складу експертної 

комісії обираються методи досліджень. Можуть використовуватись окремі 

методи фоноскопічної експертизи, лінгвістичної експертизи усного мовлення, 

авторознавчої та семантико-текстуальної експертиз, а також методи 

психологічних досліджень, методи дослідження почерку та «комп’ютерного» 

почерку.  

До прикладу, з арсеналу авторознавчої експертизи можуть бути обрані 

методи дослідження тексту щодо закликів до зміни державних кордонів, 
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насильницької зміни державного ладу, методи дослідження тексту в справах 

про погрози; методи дослідження діалогічного тексту; методи дослідження 

тексту в справах про розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо.  

Саме взаємодія фахівців різних напрямів в межах комплексної соно-

лінгвістичної експертизи дозволить найбільш повно та достовірно виявляти 

криміналістично-значущу інформацію.  

4. Безпосереднє проведення комплексного соно-лінгвістичного 

дослідження.  

Експертна комісія може обрати спосіб спільного дослідження, а також 

комбінування роздільного та спільного.  

При спільному дослідженні одночасно з кожним з наданих матеріалів 

працюють всі члени експертної комісії.  

При роздільному – окремі матеріали можуть попередньо досліджуватись 

одноосібно, або двома експертами зі складу комісії як підготовчий етап для 

проведення подальшого спільного дослідження.  

При провадженні комплексної соно-лінгвістичної експертизи члени 

експертної комісії можуть використовувати такі методи: 

1. робота з текстом (документом або сигналограмою);  

2. теоретичний аналіз питань;  

3. аналіз конкретної лексичної одиниці чи фрагмента тексту (згідно 

обраної методики);  

4. робота з науковими джерелами; 

5. робота зі словниками (тлумачним, орфографічним, словником 

діалектів, жаргонізмів, аргонізмів, професіоналізмів тощо);  

6. систематизація і типологізація лінгвістичних явищ (згідно виду 

дослідження);  

7. метод семантичного (смислового) аналізу; 

8. порівняльний аналіз; 

9. узагальнення та синтез (систематизація та синтез інформації, що 

стосується поставлених питань); 
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10. описовий метод.  

5. Підготовка висновку.  

За результатами проведення комплексної соно-лінгвістичної експертизи 

складається спільний висновок (у разі досягнення згоди між експертами).  

У вступній частині висновку має бути зазначена інформація про особу чи 

установу, яка призначила комплексну соно-лінгвістичну експертизу; відомості 

про склад експертної комісії, яка виконує надане дослідження; підстави 

призначення останнього тощо.  

Дослідницька частина висновку повинна містити повний опис 

послідовності дій комплексного соно-лінгвістичного дослідження та отриманих 

результатів.  

У заключній частині експертна комісія дає змістовні та обґрунтовані 

відповіді на питання, які повинні логічно випливати з експертного дослідження, 

описаного в дослідній частині.  

 У разі недосягнення згоди між експертами, у дослідницькій частині 

висновку кожен із експертів описує свою частину проведеного експертного 

дослідження і підписує її, в заключній частині висновку кожен експерт 

відзначає висновки, що відповідають його точці зору в проведеній експертизі та 

обґрунтовує їх дослідженнями, які були описані в дослідній частині.  

6. Направлення висновку особі чи установі, яка призначила комплексну 

соно-лінгвістичну експертизу.  

 

Висновки до третього розділу 

Одним із основних завдань експертизи аудіо- та відеозаписів є 

ототожнення особи за фізичними параметрами голосу (акустичними ознаками) 

в ході проведення фоноскопічної експертизи. Перспективним, з погляду 

розвитку науково-технічного прогресу, вбачається подальше запровадження в 

процес криміналістичної ідентифікації наукових технологій, що надаватимуть 

змогу здійснювати відповідні ідентифікаційні дії за менший час, у будь-якому 
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місці, мінімізуючи «людський фактор» для недопущення неточностей у 

результатах відповідних дій.  

Чинне законодавство України містить суперечності у визначенні до якої 

групи експертиз належить лінгвістична експертиза усного мовлення: до 

лінгвістичних експертиз чи до експертиз аудіо-відеозаписів.  

Ідентифікація осіб за усним мовленням як вид криміналістичної 

експертизи заснована на аналізі спільних та відмінних ознак мовлення 

визначених об’єктів дослідження, які поділяють на акустичні та 

лінгвістичні. Тому тільки комплексне використання акустичних та 

лінгвістичних ознак дає можливість здійснити ідентифікацію з максимальною 

точністю, надійністю та об’єктивністю.  

Підвидами лінгвістичної експертизи є лінгвістична експертиза усного та 

писемного мовлення, яка в свою чергу поділяється на авторознавчу та 

семантико-текстуальну експертизи. Основними задачами останніх є 

встановлення належності письмового мовлення, у формі тексту, певній особі та 

встановлення змісту і смислового навантаження інформації, що міститься в 

тексті. Лінгвістична експертиза усного мовлення та експертиза відео- 

звукозаписів, досліджуючи однакові сліди-відображення зафіксовані на 

матеріальних носіях вирішують однорідні питання, досліджуючи усне 

мовлення людини з різних сторін. При необхідності призначення обох видів 

експертиз виникають потенційно негативні наслідки для кримінального 

провадження.  

Мережеве мовлення, яке не можна віднести ні до усного, ні до писемного 

мовлення не є в повній мірі об’єктом дослідження ні лінгвістичної експертизи 

усного мовлення, ані лінгвістичної експертизи писемного мовлення.  

Оскільки провадження окремо фоноскопічної та лінгвістичної експертизи 

дає фрагментарні знання про носія мовлення, для складання мовленнєвого 

портрету необхідне проведення комплексної соно-лінгвістичної експертизи, яка 

б вирішувала однорідні та тотожні ідентифікаційні, групофікаційні та 

діагностичні завдання, які в наш час ставляться перед лінгвістичною 



178 

експертизою усного мовлення та експертизою відео- звукозапису, а також 

включила б дослідження мережевого мовлення.  

Назва експертизи відображає її компетенцію: «соно» (від лат. sonus – 

звук), як пов’язана з дослідженням фізичних характеристик голосу мовця, 

«лінгвістична» - пов’язана з дослідженням змістовних характеристик мовлення 

особи.  

Об’єктом комплексної соно-лінгвістичної експертизи є мовлення, 

зафіксоване на матеріальних носіях (аудіо записи, тести документів письмових 

та електронних, листи, сигналограми тощо) з мовленнєвими ознаками, які 

містять інформацію про індивідуальність суб’єкта мовлення. Предметом 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи є індивідуальність мовлення 

окремої особи.  

Методика комплексної соно-лінгвістичної експертиза заснована на 

методах лінгвістики, стилістики, літератутознавства; частково вони були 

розроблені для застосування їх при проведенні прикладних досліджень в 

акустики, математики та статистики.  

Залежно від поставлених завдань та персонального складу експертної 

комісії обираються методи досліджень. Можуть використовуватись окремі 

методи фоноскопічної експертизи, лінгвістичної експертизи усного мовлення, 

авторознавчої та семантико-текстуальної експертиз, а також методи 

психологічних досліджень, методи дослідження почерку та «комп’ютерного» 

почерку.  

Комплексна соно-лінгвістична експертиза повинна проводитись 

обов’язково за участі експертів-лінгвістів та експертів, що мають спеціальні 

знання для проведення аналізу фізичних властивостей голосу. Також можуть 

бути залучені експерти з психологічних досліджень, дослідження почерку та 

«комп’ютерного почерку».  
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ВИСНОВКИ 

1. Чинники, що впливають на формування та зміну ознак мовлення, 

класифіковано на біологічні та соціальні. До біологічних відносимо стать, вік, 

особливості фізіологічного стану (наявність захворювань, дефекти органів 

мовленнєвого апарату), особливості психофізіологічного стану (емоційний стан 

носія мовлення, відхилення від норми, алкогольне сп’яніння та вплив 

медикаментозних засобів); до соціальних – ступінь володіння мовою, етнічна, 

територіальна належність, соціокультурний статус, професія, рід занять.  

2. Дослідивши засоби мовлення та мовленнєві ситуації, в яких 

реалізується мовлення запропоновано розширити існуючу класифікацію 

мовлення (усне і писемне) новим видом – мережеве мовлення, відповідно до 

засобів мовлення: голос, засоби письма (ручка, папір, клавіатура), засоби 

набору тексту (ґаджети) та аудіонабору тексту (програмне забезпечення).  

Структура мовленнєвого портрету особи складається із горизонтальної та 

вертикальної підструктур ознак. Вертикальній підструктурі структури 

мовленнєвого портрету притаманні: окремі (групофікаційні) ознак, ситуаційні 

(діагностичні); індивідуальні (ідентифікаційні). Горизонтальна підструктура 

мовленнєвого портрету (за типами мовлення) містить: усно-мовленнєві ознаки; 

писемно-мовленнєві ознаки; змішані ознаки мовлення. Обов’язковим 

елементом мовленнєвого портрету особи є особливості використання засобів 

реалізації мовлення у мовленнєвому акті.  

3. Надано авторське визначення поняття «мовленнєвий портрет» як 

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. Складність 

складання мовленнєвого портрету особи полягає в тому, що при встановленні 

криміналістично-значимих мовленнєвих ознак особи процес пізнання 
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спрямований від наслідку до причини. По слідах-відображенням 

встановлюються ознаки мовлення, які їх залишили, а далі відповідно за 

ознаками мовлення встановлюються чинники, що спричинили формування 

таких ознак мовлення.  

4. З метою вирішення діагностичних завдань в криміналістиці при 

дослідженні мовлення особи досліджуються ознаки ситуативної підструктури 

мовленнєвого портрету особи. Їх виявлення у слідах усного мовлення дозволяє 

визначити емоційний стан особи, впевненість у намірі, свідчити про наявність 

стану афекту тощо, у слідах писемного мовлення – умисне/мимовільне 

викривленням письмового мовлення особою, яка знаходилась в незвичайному 

психофізіологічному стані, у слідах мережевого мовлення - емоційний стан, 

умисне викривлення мовлення, розгубленість та неуважність тощо. Ознаки 

ситуативної підструктури мовленнєвого портрету особи досліджуються в 

оперативно-розшуковій діяльності та при проведенні експертних досліджень 

мовлення.  

5. «Мовний портрет» є нормативним для носія мовлення – представника 

певної соціальної спільноти, професії та роду занять, рідної мови мовця, 

статевої та вікової належності. Співставлення ознак «мовного портрету» з 

ознаками «мовленнєвого портрету» конкретної особи дозволяє визначити її 

належність до жіночої чи чоловічої статі, встановити приблизний вік мовця, за 

ступенем володіння мовою – чи є така рідною для мовця, за вживанням 

професіоналізмів, діалектизмів чи жаргонізмів – його належність відповідно до 

певної професії, території мешкання чи субкультури тощо, тобто провести 

групофікацію. Встановленням групової приналежності доводиться обмежитись 

в тих випадках, коли в слідах не відображено ознаки, спроможні 

індивідуалізувати об’єкт. Окремі ознаки використовуються в оперативно-

розшуковій діяльності, роботі слідчого та експерта в межах досудового 

розслідування.  

6. Виявлення індивідуальних ознак мовлення, що входять до 

мовленнєвого портрету особи, здійснюється у процесі досудового 
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розслідування кримінальних проваджень, зокрема під час пред’явлення для 

впізнання особи за голосом та судово-експертних досліджень. Під 

пред’явленням для впізнання слід розуміти слідчу (розшукову) дію, за якої 

особі, що впізнає, у встановленому законом порядку, надається можливість 

встановлення тотожності (схожості, відмінності) раніше сприйнятого нею за 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, шляхом 

порівняння ознак і властивостей пред’явленого для впізнання об’єкта з його 

уявним (мисленнєвим, ідеальним) образом, що зберігся в пам’яті особи, яка 

впізнає. Дослідивши порядок проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії та 

ознаки, за якими проводиться впізнання ми дійшли висновку, що доцільніше її 

називати впізнання за мовленням особи, а не впізнання за голосом, оскільки 

голос є лише інструментом, засобом реалізації усного мовлення, а значна 

частина ознак є саме мовленнєвими, зокрема стиль, словниковий запас та 

діалект.  

7. Одним із основних завдань експертизи аудіо- та відеозаписів є 

ототожнення особи за фізичними параметрами голосу (акустичними 

ознаками). Перспективним, з погляду розвитку науково-технічного прогресу, 

вбачається подальше запровадження в процес криміналістичної ідентифікації 

наукових технологій, що надаватимуть змогу здійснювати відповідні 

ідентифікаційні дії за менший час, у будь-якому місці, мінімізуючи «людський 

фактор» для недопущення неточностей у результатах відповідних дій.  

Ідентифікація осіб за усним мовленням як вид криміналістичної 

експертизи заснована на аналізі спільних та відмінних ознак мовлення 

визначених об’єктів дослідження, які поділяють на акустичні та лінгвістичні. 

Тому тільки комплексне використання акустичних та лінгвістичних ознак дає 

можливість здійснити ідентифікацію з максимальною точністю, надійністю та 

об’єктивністю.  

8. Підвидами лінгвістичної експертизи є лінгвістична експертиза усного 

та писемного мовлення, яка в свою чергу поділяється на авторознавчу та 

семантико-текстуальну експертизи. Основними задачами останніх є 
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встановлення належності письмового мовлення, у формі тексту, певній особі та 

встановлення змісту і смислового навантаження інформації, що міститься в 

тексті. Лінгвістична експертиза усного мовлення та експертиза відео- 

звукозаписів, досліджуючи однакові сліди-відображення зафіксовані на 

матеріальних носіях вирішують однорідні питання, досліджуючи усне 

мовлення людини з різних сторін.  

При необхідності призначення обох видів експертиз виникають 

потенційно негативні наслідки для кримінального провадження.  

9. Оскільки провадження фоноскопічної та лінгвістичної експертизи дає 

фрагментарні знання про носія мовлення, для складання мовленнєвого портрету 

необхідне проведення комплексної соно-лінгвістичної експертизи, яка б 

вирішувала однорідні та тотожні ідентифікаційні, групофікаційні та 

діагностичні завдання, які сьогодні ставляться перед лінгвістичною 

експертизою усного мовлення та експертизою відео- звукозапису.  

Назва експертизи відображає її компетенцію: «соно» (від лат. sonus – 

звук), як пов’язана з дослідженням фізичних характеристик голосу мовця, 

«лінгвістична» - пов’язана з дослідженням змістовних характеристик мовлення 

особи.  

Об’єктом комплексної соно-лінгвістичної експертизи є мовлення, 

зафіксоване на матеріальних носіях (аудіо записи, тести документів письмових 

та електронних, листи, сигналограми тощо) з мовленнєвими ознаками, які 

містять інформацію про індивідуальність суб’єкта мовлення. Предметом 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи є індивідуальність мовлення 

окремої особи. Методика комплексної соно-лінгвістичної експертиза заснована 

на методах лінгвістики, стилістики, літератутознавства; частково вони були 

розроблені для застосування їх при проведенні прикладних досліджень в 

акустики, математики та статистики. Залежно від поставлених завдань та 

персонального складу експертної комісії обираються методи 

досліджень. Можуть використовуватись окремі методи фоноскопічної 

експертизи, лінгвістичної експертизи усного мовлення, авторознавчої та 
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семантико-текстуальної експертиз, а також методи психологічних досліджень, 

методи дослідження почерку та «комп’ютерного» почерку.  

Комплексна соно-лінгвістична експертиза повинна проводитись 

обов’язково за участі експертів-лінгвістів та експертів, що мають спеціальні 

знання для проведення аналізу фізичних властивостей голосу. Також можуть 

бути залучені експерти з психологічних досліджень, дослідження почерку та 

«комп’ютерного почерку».  

10. Ряд пропозицій отримали своє вирішення у Проекті Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання 

складання мовленнєвого портрету особи під час кримінального провадження», 

зокрема про внесення змін у частину 9 статті 228 КПК України щодо 

пред’явлення особи для впізнання за усним мовленням, а також доповнення 

Закону України «Про судову експертизу» статтею 5
1
 щодо закріплення 

класифікації судових експертиз.  
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доставки такого 

повідомлення 

Писемно-

мовленнєві ознаки 

характерні для 

написаних власноруч чи 

надрукованих документів із 
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виник пізніше за усне, 
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Покликане забезпечити 

миттєвий мовленнєвий акт 
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чийогось  мовлення у просторі 

і часі 
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миттєвий мовленнєвий акт 

Виражається звуками та їх 

поєднанням у слова 

 

Фіксується знаками і 

символами  

 

Фіксується знаками і 

символами, рідше аудіо чи 

відеозаписами 

Сприймається слухом Сприймається зором Сприймається зором, рідше 

слухом 

Може носити спонтанний 

характер 

Носить добре підготовлений 

характер 

Переважно носить спонтанний 

характер 

Використання невербальних 

елементів усного мовлення 

(інтонація, жест, міміка, 

безпосередня ситуація 

мовлення тощо) 

Вираження змісту 

повідомлення виключно через 

вербальні засоби та розділові 

знаки 

 

Використання емотиконів, 

надмірної кількості розділових 

знаків, рідше інтонації, жестів 

та міміки (при записі 

аудіоповідомлень чи аудіо-

відеоповідомлень) 

Порядок слів у реченні 

вільний, повторення 

окремих слів, слів-паразитів, 

словосполучень, частин 

речень, неповні речення, 

вставні слова тощо 

Порядок слів часто прямий, 

повторення слів намагаються 

уникати. 

 

Порядок слів характерний для 

усного мовлення 

- Є можливість застосування 

допоміжних програм з 

виправлення помилок 

(програми перевірки 

правопису) 

Є можливість застосування 

допоміжних програм з 

виправлення помилок 

(програми перевірки правопису) 

Стилістичне зниження мови - Стилістичне зниження мови 

Засоби та 

способи 

реалізації 

мовлення 

Фонація та артикуляція за 

допомогою мовленнєвих 

органів людини  

Написання графічних 

символів за допомогою 

засобів письма (ручка, олівець 

тощо) на сприймаючому 

об’єкті (як правило папір); 

Набір графічних символів за 

домомогою пристороїв  та 

функцій вводу (клавіатури, 

рідше екранної клавіатури) 

Набір графічних символів за 

домомогою пристороїв  та 

функцій вводу (екранної 

клавіатури, голосового набору, 

рідше клавіатури) 

Сліди 

мовлення 

Ідеальні сліди в пам’яті 

учасника мовленнєвого акту 

або свідка-очевидця 

Матеріальні сліди на 

цифрових або магнітних 

носіях аудіо записів чи 

аудіо-відеозаписів 

Матеріальні сліди на 

паперових (рукописних або 

друкованих) чи електронних 

документах 

Ідеальні сліди в пам’яті особи, 

що сприймала сліди на 

паперових чи електронних 

документах 

Матеріальні сліди в 

електронних документах з 

графічними знаками; 

електронних документах з аудіо 

чи аудіо-відеозаписами 

Ідеальні сліди в пам’яті особи, 

що сприймала сліди у 

зазначених електронних 

документах. 
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 Додаток Г 
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Додаток Д 
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Додаток Е 
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Додаток Ж 
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Додаток И 

Проект  

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання 

складання мовленнєвого портрету особи під час кримінального 

провадження» 

 

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  

 

1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88): 

1.частину 9 статті  228 КПК України викласти в наступній редакції: 

9. Пред’явлення особи для впізнання за усним мовленням повинно 

здійснюватись за правилами цієї статті з урахуванням такого винятку: 

впізнання особи за усним мовленням повинно здійснюватись поза візуальним 

контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред’явлені для впізнання  

2. У Законі України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради 

України, 1994, № 28, ст.232): 

1. Включити статтю 5
1
 Види судових експертиз 

Основні види (підвиди) судових експертиз:  

1. Криміналістична: почеркознавча; лінгвістична експертиза мовлення; 

комплексна соно-лінгвістична експертиза , технічна експертиза документів; 

експертиза зброї та слідів і обставин її використання; трасологічна (крім 

досліджень слідів пошкодження одягу, пов'язаних з одночасним спричиненням 

тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи); 

фототехнічна, портретна; експертиза голограм; відео-, звукозапису; 

вибухотехнічна; техногенних вибухів; матеріалів, речовин та виробів 

(лакофарбових матеріалів і покрить; полімерних матеріалів; волокнистих 

матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

спиртовмісних сумішей; ґрунтів; металів і сплавів та виробів з них; наявності 

шкідливих речовин (пестицидів) у навколишньому середовищі; речовин 

хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; 

сильнодіючих і отруйних речовин); біологічна. 

2. Інженерно-технічна: інженерно-транспортна (автотехнічна, транспортно-

трасологічна, залізнично-транспортна); дорожньо-технічна; будівельно-

технічна; оціночно-будівельна; земельно-технічна; оціночно-земельна; 

експертиза з питань землеустрою; пожежно-технічна; безпеки життєдіяльності; 

гірничотехнічна; інженерно-екологічна; електротехнічна; комп’ютерно-

технічна; телекомунікаційна, електротранспортна експертиза; експертиза 

технічного стану ліфтів. 
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Поряд із вказаними видами інженерно-технічних експертиз експертними 

установами можуть проводитись також інші їх види (підвиди) та комплексні 

технічні дослідження із залученням відповідних фахівців у певних галузях 

знань, у тому числі авіаційного та водного транспорту. 

3. Економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-

господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій. 

4. Товарознавча: машин, обладнання, сировини та товарів народного 

споживання; автотоварознавча; транспортно-товарознавча; військового майна, 

техніки та озброєння. 

5. Експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх 

творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів 

і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; 

комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і 

послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; 

комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у 

сфері інтелектуальної власності. 

6. Психологічна. 

7. Мистецтвознавча. 

8. Екологічна. 

9. Військова. 

10. Судово-ветеринарна. 

11. Гемологічна. 

12. З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики 

щодо вирішення питань, які потребують застосування наукових, технічних або 

інших спеціальних знань, експертними установами організовується проведення 

інших видів експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної), у тому 

числі й тих, що перебувають у стадії наукової розробки. 

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

привести свої нормативно-правової акти у відповідність до цього Закону;  

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону. 

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України, Верховному Суду, 

Службі безпеки України привести свої нормативно-правові акти у відповідність 

до цього Закону. 

4. До приведення у відповідність до цього Закону законодавчі та інші 

нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому 

Закону. 

 

 

Голова Верховної Ради  

  України  
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Додаток К 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо врегулювання складання мовленнєвого портрету 

особи під час кримінального провадження» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

 

Завданнями кримінального судочинства є правове забезпечення охорони 

прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 

громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 

кримінально протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а 

також швидке і повне розслідування кримінальних правопорушень, викриття 

винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, 

хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності 

і жоден невинний не був покараний. 

Проведення будь-яких реформ у державі завжди спрямоване на 

покращення життя людей у різних сферах діяльності. Судова реформа не є 

винятком. У 2020 році завершення судової реформи залишається пріоритетним 

напрямком діяльності держави. Одним з основних напрямків в її межах є зміни 

сфери судової експертизи, зокрема відміна державної монополії на проведення 

судових експертиз у кримінальних провадженнях. А це означає збільшення 

кількості суб’єктів судових експертиз.  

Постійне вдосконалення технічних засобів та відкриття у різних галузях 

науки змінюють як характер та зміст злочинних дій, так і діяльність 

правоохоронних органів. Закономірною є інтеграція нових знань у 

криміналістику з метою розслідування вчинених кримінальних правопорушень 

та попередження нових, викриття правопорушників. Внаслідок запроваджених 

реформ та інтеграційних процесів у науці виникають нові та оновлюються 

існуючі види судових експертиз. 

Чинний Закон України «Про судову експертизу» не закріплює переліку 

видів судових експертиз, які складають основу діяльності та формування 

структури мереж науково-дослідних установ судових експертиз та науково-

дослідних експертно-криміналістичних центрів. Україні. Аналіз чинного 

законодавства дозволяє зробити висновок, що жоден закон такого переліку не 

надає. Тож лише звернення до підзаконних нормативно-правових актів 

дозволяє дослідити види судових експертиз. 

П. 1.2. Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 

08.10.1998  № 53/5 визначає що до судових експертиз належать: 

криміналістична, інженерно-технічна, економічна, товарознавча, експертиза у 

сфері інтелектуальної власності, психологічна, мистецтвознавча, екологічна, 

військова, судово-ветеринарна, гемологічна. Зазначений перелік не є 

вичерпним. 
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До підвидів криміналістичної експертизи згідно зазначеної Інструкції 

відносять, зокрема експертизу відеозвукозапису та лінгвістичну експертизу 

мовлення. Фоноскопічна експертиза в ньому не згадується. 

Основоположник теорії криміналістики Р. С. Бєлкін відзначав належність 

фонографічної (фоноскопічної) експертизи, як складової відеофонографічної 

(відеофоноскопічної) експертизи, до класу Б 1.8. криміналістичних експертиз. 

Тобто виділяв її як підвид криміналістичних експертиз. 

Фонографічна експертиза включала в себе два основних напрямки:  

1. вивчення голосу;  

2. вивчення мови (мовлення). 

З метою з’ясування змісту нормативно передбачених експертиз в першу 

чергу з’ясуємо значення слів, що входять до їх назв.  

Поняття «лінгвістичний» тлумачиться у двох значеннях: 

1. той, що має стосунок до лінгвістики; 

2. пов’язаний з мовою, мовний. 

Лінгвістика ж визначається як наука про мову; мовознавство. 

Міністерство юстиції України поділило лінгвістичну експертизу мовлення 

на два підвиди, а саме лінгвістичну експертизу усного мовлення та лінгвістичну 

експертизу писемного мовлення. Це цілком обґрунтований підхід оскільки 

засоби реалізацій усного та писемного мовлення різні, а відповідно і методи 

досліджень будуть відрізнятися. 

Лінгвістична експертиза усного мовлення досліджує продукт мовленнєвої 

діяльності людини, який фіксується у фонограмі. Такий продукт виражається в 

усній формі. 

Згідно тлумачного словника усний – такий, що виражений у звуковій 

формі словами, що вимовляються, а не пишуться. Тобто можна дійти висновку, 

що йдеться про реалізацію шляхом застосування голосу, оскільки саме голос є 

інструментом реалізації усного мовлення. В той же час не можна виходити з 

положення, що поняття «усний» тотожне «не письмовий», оскільки окрім 

мовлення за допомогою голосу існує ще жестове мовлення глухонімих осіб, яке 

виходячи з положень інструкції не охоплюється ні лінгвістичною експертизою 

усного мовлення, ні експертизою відеозвукозаписів. 

Зміст нормативного поняття лінгвістичної експертизи усного мовлення 

допомагає розкрити сфера її компетенції, до якої належить проведення 

ідентифікаційних та діагностичних досліджень усного мовлення особи, а також 

семантичні дослідження усного мовлення особи. 

Ідентифікація мовця за лінгвістичними ознаками усного мовлення полягає 

у визначенні ступеня оволодіння ним граматичними, орфоепічними та 

стилістичними нормами сучасної літературної мови, а також відхилень від 

таких мовленнєвих норм, які стають ідентифікаційними ознаками.  

Одним із основних завдань експертизи відеозвукозапису є ототожнення 

особи за фізичними параметрами голосу.  

Також до кола питань, що вирішуються при проведенні лінгвістичної 

експертизи усного мовлення належать: 
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«Чи брала участь особа у досліджуваній розмові, зафіксованій на (відео) 

фонограмі? Якщо так, то які слова та висловлювання промовлені саме нею? 

Чи одна й та сама особа брала участь у досліджуваних розмовах? 

Скільки осіб брали участь у розмові, зафіксованій на фонограмі?».  

Вони фактично дублюють питання, що вирішуються при провадженні 

експертизи відеозвукозапису (п. 20.1.2 згаданої Інструкції), а саме «Чи брали 

перелічені особи участь у зафіксованій на фонограмі розмові та які конкретно 

слова та фрази ними промовлені? 

Скільки осіб брало участь у зафіксованій на фонограмі розмові?». 

Тобто обидві експертизи покликані в тому числі ідентифікувати особу за 

різними ознаками усного мовлення. 

Для проведення лінгвістичної експертизи усного мовлення експертам 

надаються (відео) фонограма досліджуваної розмови, в якій могла брати участь 

певна особа; (відео) фонограма зразків усного мовлення особи, що 

перевіряється, у формі спонтанного діалогу або монологу. 

Для проведення ототожнення осіб за усним мовленням в межах експертизи 

відеозвукозапису, експерту необхідні фонограми з порівняльними зразками у 

формі бесіди: монологу або діалогу.  

Вимоги, що ставляться до зразків усного мовлення особи, що 

перевіряється (ті що надаються для порівняння), також дуже схожі. Вони 

визначені пп. 2.2.4. та 20.4. відповідно для лінгвістичної експертизи усного 

мовлення та експертизи відеозвукозапису. До них належать: фіксація з 

достатнім рівнем запису, фіксація на якісній апаратурі та носіях, тривалість 

мовлення має бути достатньою (10 хвилин розмови для кожної особи, чиє 

мовлення ототожнюється), створення умов для отримання зразків у формі 

розгорнутих висловлювань. 

Передбачена за необхідності можливість залучення спеціаліста для відбору 

зразків для проведення порівняння. 

Встановлення текстового змісту розмов, що зафіксовані у фонограмі чи 

відеозаписі, не є окремою експертною задачею в жодній із розглянутих 

експертиз, оскільки не потребує застосування спеціальних знань. Таке завдання 

може бути вирішено в процесі проведення обох експертиз поруч із завданнями 

щодо персоніфікації мовлення. 

Таким чином дві окремі експертизи використовуючи однакові сліди-

відображення на матеріальних носіях вирішують одні й ті ж питання, 

досліджуючи одне явище – усне мовлення людини – з різних сторін. 

Це призводить до кількох потенційно негативних наслідків: 

1. Оскільки в межах одного кримінального провадження може 

виникати необхідність дослідження усного мовлення особи з різних сторін (і за 

фізичними характеристиками голосу, і за змістом мовлення) потрібно буде 

призначати дві окремі експертизи. Це призводить до зайвих витрат часових, 

матеріальних та людських ресурсів. 

2. Кількість фонограм досліджуваних розмов в межах одного 

кримінального провадження є обмеженою, в той же час експерту для вирішення 

поставлених питань необхідна якомога більша тривалість порівнюваного 
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запису усного мовлення. Це призводить до послідовного призначення 

експертиз з використанням одних і тих же порівнюваних звукозаписів, а отже і 

до затягування строків кримінального провадження. 

3. Відтермінування часу отримання результатів експертиз в свою 

чергу призводить до зниження ефективності розслідування кримінальних 

правопорушень, можливого ухилення підозрюваного від кримінальної 

відповідальності тощо. 

Виходячи із зазначеного вище вважаємо за необхідне запровадження 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи яка б вирішувала тотожні 

ідентифікаційні, групофікаційні та діагностичні завдання, які нині ставляться 

перед лінгвістичною експертизою усного мовлення та експертизою 

відеозвукозапису. 

Назва експертизи у повній мірі відображає її компетенцію.  

Частина назви «соно» (від лат. Sonus – звук) пов’язана з дослідженням 

характеристик голосу мовця, оскільки саме голос людини є здатністю людини 

видавати звуки при мовленнєвому акті. 

Частина назви «лінгвістична» пов’язана з дослідженням змістовних 

характеристик усного мовлення особи.  

Комплексна соно-лінгвістична експертиза повинна проводитись за участі 

експертів-лінгвістів та експертів, що мають спеціальні знання для проведення 

аналізу фізичних властивостей голосу. 

Предметом комплексної соно-лінгвістичної експертизи є індивідуальність 

мовлення окремої особи. 

Таким чином, лінгвістична експертиза усного мовлення та експертиза 

відеозвукозапису використовуючи однакові сліди-відображення на 

матеріальних носіях вирішують одні й ті ж питання, досліджуючи одне явище – 

усне мовлення людини – з різних сторін. Для попередження потенційних 

негативних наслідків призначення двох послідовних експертиз вважаємо за 

доцільне запровадження комплексної соно-лінгвістичної експертизи. 

Мовлення особи є не лише об’єктом експертних досліджень. Під час 

досудового розслідування при проведенні слідчої (розшукової) дії пред’явлення 

для впізнання особи за мовленням його ознаки дають можливість 

ідентифікувати мовця. 

Чинний КПК України у п. 9 ст. 228 передбачає можливість проведення 

пред’явлення особи для впізнання за голосом, яке повинно здійснюватися поза 

візуальним контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред’явлені для 

впізнання.  

Пред’явлення для впізнання – це слідча дія, що полягає у пред’явленні 

свідкові чи іншій особі об’єктів, які вони спостерігали раніше, з метою 

встановлення їх тотожності або групової належності. 

Сутність цієї слідчої дії полягає у тому, що особі пред’являють об’єкти, 

образи яких вона порівнює з уявними образами об’єктів, які спостерігала 

раніше і які пов’язані з подією злочину, тобто з ідеальними відображеннями. На 

цій підставі робиться висновок про їх тотожність, подібність або відмінність.  
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При дослідженні пред’явлення для впізнання за голосом та усним 

мовленням вчені-криміналісти зазначають, що впізнання відбувається за 

«голосом» та «особливостями мови». Вважаємо, що вживання поняття 

«особливості мови» не досить точно відображають сутність зазначеної слідчої 

дії.  

Мова – це сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у 

межах даного суспільства звукових знаків для об'єктивно існуючих явищ і 

понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі 

вираження думок. Мова існує і реалізується через мовлення. А, мовлення – це 

спілкування людей між собою за допомогою мови; мовна діяльність. 

Розглянемо детальніше на які ознаки пропонують звертати увагу при 

підготовці пред’явлення для впізнання за голосом вчені-криміналісти та 

процесуалісти. 

Враховуючи, що опис ознак голосу та мови, як правило, викликає 

серйозні труднощі для особи, що буде впізнавати, криміналістами 

здійснювалися неодноразові спроби класифікувати їх за різними ознаками та 

звести до системи.  

За класифікацією Д. Бурико більшість ознак, що характеризують голос та 

мову поділено на два види: загальні та окремі.  

До загальних ознак він відніс: 

1) загальний тип голосу; 

2) національні, географічні та соціально-суспільні; 

3) лексичні (підбір слів і словосполучень, що використовуються в мові); 

4) стилістичні ознаки; 

5) граматичні. 

До окремих належать: 

1) патологічні вади, що можуть бути викликані дефектами голосового 

апарату; 

2) фонетико-смислові. 

Головне слідче управління МВС України рекомендує практичним 

працівникам під час допиту особи, яка буде впізнавати, детально з’ясувати 

специфічні ознаки голосу та мови особи, яка підлягає впізнанню. 

До таких характерних ознак в запропонованій методиці віднесено: 

- тип голосу за висотою: низький, середній, високий голос, що відповідає 

вокальній термінології: бас, баритон, альт, тенор – для чоловіків, сопрано – 

для жінок; 

- тембр голосу: жорсткий, твердий, різкий, м’який, тремтячий, ніжний, 

сухий, придушений, дзвінкий, теплий, холодний, ліричний, металевий, глухий; 

- гучність: гучна, середня, тиха; 

- вид мови: літературна – нормалізована мова, яка використовується 

засобами масової інформації, у спілкуванні між культурними людьми; не 

літературна (загальнонародна) – має суттєві відхилення від нормалізованої 

мови в лексиці, синтаксисі, синтагматиці (використання діалектів, жаргонів, 

просторічних слів); 

- стиль: побутовий, канцелярський, діловий, науковий; 
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- словниковий запас: багатий, середній, бідний; 

- дикція: погана – нечітке вимовляння деяких звуків, особливо закінчень; 

добра – характеризується чіткою вимовою усіх звуків, більшою старанністю 

артикуляції;  

- темп: рівномірний (швидкий, середній чи повільний), переривчастий та 

перемінний; 

- форма викладення мовного повідомлення: проста або складна, визначена 

або плутана, коротка або довга; 

- діалект – один із варіантів національної мови, який використовується 

обмеженою кількістю людей, пов’язаних територіальною, професіональною чи 

соціальною спільністю (наприклад, місцевий говір); 

- акцент – ознака, що відрізняє особу, яка розмовляє не своєю рідною 

мовою, вказує на неправильну мову, тобто відхилення від норми, котре 

полягає у неправильному наголосі, інтонації, артикуляції та неправильній 

вимові звуків мови (може бути, сильним або слабким); 

- патологія мови – розлад мовного апарату, який виявляється у 

неправильній артикуляції при вимовлянні звуків мови; 

- сталі фразеологічні звороти (наприклад, приказки, «крилаті 

висловлювання»); 

- діалектизми: вживання слів, які належать якому-небудь 

територіальному, професіональному, виробничому, соціальному чи іншому 

діалекту; 

- звукові звички (наприклад, покашлювання, прицмокування); 

- сучасні слова іноземного походження (використання іншомовних слів); 

- наголос у словах: правильний чи неправильний; 

- слова-«паразити»: багатократне вживання, як правило, одного зі слів-

«паразитів», які не мають у фразі ніякого значення, а лише забруднюють мову; 

- особливі прикмети голосу та мови: заїкання, шепелявість, голос 

здавлений, фальцетний, з носовим відтінком та ін.  

Голос – це сукупність різних щодо висоти, сили і тембру звуків, які видає 

людина (або тварина, що дихає легенями) за допомогою голосового апарата. 

Він є засобом, інструментом в реалізації усного мовлення під час мовленнєвого 

акту. 

Основними критеріями оцінки голосу є сила (гучність), висота та тембр. 

Всі інші специфічні ознаки, які необхідно з’ясувати на допиті перед 

пред’явленням для впізнання особи, є ознаками мовлення, оскільки саме 

мовлення, а не мова проявляють себе в ситуації спілкування за допомогою 

промовляння слів. 

Отже, існує розбіжність у нормативному та науковому найменуванні 

слідчої дії пред’явлення для впізнання за голосом. З метою уніфікації і 

правильного застосування понять слід замість «пред’явлення особи  для 

впізнання за голосом» або «пред’явлення особи для впізнання за голосом та 

мовою» використовувати «пред’явлення особи для впізнання за мовленням». 
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2. Цілі і завдання прийняття законопроекту 

Завданням проекту є усунення суперечностей між нормативно-правовими 

актами різного рівня, сучасними досягненнями науки та існуючою практикою 

проведення пред’явлення для впізнання особи за мовленням, нормативне 

закріплення нового виду судової експертизи, а саме комплексної соно-

лінгвістичної експертизи як підвиду криміналістичних експертиз та закріплення 

на рівні закону класифікації судових експертиз як основи діяльності та 

формування структури мереж науково-дослідних установ судових експертиз та 

науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту 

З метою удосконалення кримінального процесуального законодавства 

України, яке регулює проведення слідчої дії пред’явлення особи для впізнання 

за мовленням, викласти частину 9 статті 228 Кримінального процесуального 

кодексу України в такій редакції: 

9. Пред’явлення особи для впізнання за усним мовленням повинно 

здійснюватись за правилами цієї статті з урахуванням такого винятку: 

впізнання особи за усним мовленням повинно здійснюватись поза візуальним 

контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред’явлені для впізнання  

З метою удосконалення законодавства про призначення та проведення 

судових експертиз доречно Закон України «Про судову експертизу» доповнити 

статтею 5
1
 Види судових експертиз у такій редакції: 

Основні види (підвиди) судових експертиз:  

1. Криміналістична: почеркознавча; лінгвістична експертиза мовлення; 

комплексна соно-лінгвістична експертиза , технічна експертиза документів; 

експертиза зброї та слідів і обставин її використання; трасологічна (крім 

досліджень слідів пошкодження одягу, пов'язаних з одночасним спричиненням 

тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи); 

фототехнічна, портретна; експертиза голограм; відео-, звукозапису; 

вибухотехнічна; техногенних вибухів; матеріалів, речовин та виробів 

(лакофарбових матеріалів і покрить; полімерних матеріалів; волокнистих 

матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

спиртовмісних сумішей; ґрунтів; металів і сплавів та виробів з них; наявності 

шкідливих речовин (пестицидів) у навколишньому середовищі; речовин 

хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; 

сильнодіючих і отруйних речовин); біологічна. 

2. Інженерно-технічна: інженерно-транспортна (автотехнічна, транспортно-

трасологічна, залізнично-транспортна); дорожньо-технічна; будівельно-

технічна; оціночно-будівельна; земельно-технічна; оціночно-земельна; 

експертиза з питань землеустрою; пожежно-технічна; безпеки життєдіяльності; 

гірничотехнічна; інженерно-екологічна; електротехнічна; комп’ютерно-



231 

технічна; телекомунікаційна, електротранспортна експертиза; експертиза 

технічного стану ліфтів. 

Поряд із вказаними видами інженерно-технічних експертиз експертними 

установами можуть проводитись також інші їх види (підвиди) та комплексні 

технічні дослідження із залученням відповідних фахівців у певних галузях 

знань, у тому числі авіаційного та водного транспорту. 

3. Економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-

господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій. 

4. Товарознавча: машин, обладнання, сировини та товарів народного 

споживання; автотоварознавча; транспортно-товарознавча; військового майна, 

техніки та озброєння. 

5. Експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх 

творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів 

і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; 

комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і 

послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; 

комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у 

сфері інтелектуальної власності. 

6. Психологічна. 

7. Мистецтвознавча. 

8. Екологічна. 

9. Військова. 

10. Судово-ветеринарна. 

11. Гемологічна. 

12. З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики 

щодо вирішення питань, які потребують застосування наукових, технічних або 

інших спеціальних знань, експертними установами організовується проведення 

інших видів експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної), у тому 

числі й тих, що перебувають у стадії наукової розробки. 

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового 

регулювання 

Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового 

регулювання є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс 

України та Закон України «Про судові експертизи». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття запропонованого проекту Закону України не потребуватиме 

додаткових витрат з Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків 

прийняття законопроекту 

Практичне застосування даного закону сприятиме забезпеченню 

об’єктивного розслідування кримінальних правопорушень, в першу чергу в 

кримінальних провадженнях де неможливо ідентифікувати особу за 

візуальними ознаками, що в свою чергу забезпечить повноту та всебічність 

досудового розслідування та судового розгляду. 
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Прийняття проекту як закону активізує подальшу реалізацію положень 

Кримінального процесуального кодексу України на практиці.   

 

Аспірант Херсонського  

державного університету     Савельєва І.В.  

 

Науковий керівник:  

доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри 

галузевого права Херсонського  

державного університету     Стратонов В. М.  
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Додаток Л 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо врегулювання складання мовленнєвого портрету особи під час 

кримінального провадження» 

 

 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Стаття 228 частина 9. 

9. За правилами цієї статті може 

здійснюватися пред’явлення особи 

для впізнання за голосом або ходою, 

при цьому впізнання за голосом 

повинно здійснюватися поза 

візуальним контактом між особою, що 

впізнає, та особами, які пред’явлені 

для впізнання. 

Стаття 228 частина 9. 

9. Пред’явлення особи для 

впізнання за усним мовленням 

повинно здійснюватись за правилами 

цієї статті з урахуванням такого 

винятку: впізнання особи за усним 

мовленням повинно здійснюватись 

поза візуальним контактом між 

особою, що впізнає, та особами, які 

пред’явлені для впізнання. 

Закон України «Про судову експертизу» 

відсутня Стаття 5
1
 Види судових 

експертиз 

Основні види (підвиди) судових 

експертиз:  

1. Криміналістична: 

почеркознавча; лінгвістична 

експертиза мовлення; комплексна 

соно-лінгвістична експертиза , 

технічна експертиза документів; 

експертиза зброї та слідів і обставин її 

використання; трасологічна (крім 

досліджень слідів пошкодження 

одягу, пов'язаних з одночасним 

спричиненням тілесних ушкоджень, 

які проводяться в бюро судово-

медичної експертизи); фототехнічна, 

портретна; експертиза голограм; 

відео-, звукозапису; вибухотехнічна; 

техногенних вибухів; матеріалів, 

речовин та виробів (лакофарбових 

матеріалів і покрить; полімерних 

матеріалів; волокнистих матеріалів; 

нафтопродуктів і пально-мастильних 
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матеріалів; скла, кераміки; 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

спиртовмісних сумішей; ґрунтів; 

металів і сплавів та виробів з них; 

наявності шкідливих речовин 

(пестицидів) у навколишньому 

середовищі; речовин хімічних 

виробництв та спеціальних хімічних 

речовин; харчових продуктів; 

сильнодіючих і отруйних речовин); 

біологічна. 

2. Інженерно-технічна: інженерно-

транспортна (автотехнічна, 

транспортно-трасологічна, залізнично-

транспортна); дорожньо-технічна; 

будівельно-технічна; оціночно-

будівельна; земельно-технічна; 

оціночно-земельна; експертиза з 

питань землеустрою; пожежно-

технічна; безпеки життєдіяльності; 

гірничотехнічна; інженерно-

екологічна; електротехнічна; 

комп’ютерно-технічна; 

телекомунікаційна, 

електротранспортна експертиза; 

експертиза технічного стану ліфтів. 

Поряд із вказаними видами 

інженерно-технічних експертиз 

експертними установами можуть 

проводитись також інші їх види 

(підвиди) та комплексні технічні 

дослідження із залученням 

відповідних фахівців у певних галузях 

знань, у тому числі авіаційного та 

водного транспорту. 

3. Економічна: бухгалтерського та 

податкового обліку; фінансово-

господарської діяльності; фінансово-

кредитних операцій. 

4. Товарознавча: машин, 

обладнання, сировини та товарів 

народного споживання; 

автотоварознавча; транспортно-

товарознавча; військового майна, 
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техніки та озброєння. 

5. Експертиза у сфері 

інтелектуальної власності: 

літературних та художніх творів; 

фонограм, відеограм, програм 

(передач) організації мовлення; 

винаходів і корисних моделей; 

промислових зразків; сортів рослин і 

порід тварин; комерційних (фірмових) 

найменувань, торговельних марок 

(знаків для товарів і послуг), 

географічних зазначень; топографій 

інтегральних мікросхем; комерційної 

таємниці (ноу-хау) і 

раціоналізаторських пропозицій; 

економічна у сфері інтелектуальної 

власності. 

6. Психологічна. 

7. Мистецтвознавча. 

8. Екологічна. 

9. Військова. 

10. Судово-ветеринарна. 

11. Гемологічна. 

12. З метою більш повного 

задоволення потреб слідчої та судової 

практики щодо вирішення питань, які 

потребують застосування наукових, 

технічних або інших спеціальних 

знань, експертними установами 

організовується проведення інших 

видів експертиз (крім судово-

медичної та судово-психіатричної), у 

тому числі й тих, що перебувають у 

стадії наукової розробки. 

 

 

 

Народні депутати України: 
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Додаток М 
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Додаток Н 
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Додаток П 

АНКЕТА 

Мовлення в правоохоронній діяльності 

 

1. Місце народження__________________________________(місто/село) 

_______________________область 

2. Рік народження_______________ 

3. Стать____________________________ 

4. Місце постійного проживання/роботи __________________місто/село 

_______________________область 

5. Освіта (потрібне підкреслити) 

А Середня загальна 

Б Середня спеціальна 

В Базова вища 

Г Повна вища 

Д Маю науковий ступінь 

6. Галузь освіти: філологічна, юридична, технічна, економічна, суспільні 

науки, природничі науки (потрібне підкреслити) 

7. Досвід роботи в правоохоронній діяльності____років, _____місяців (якщо 

менше 1 року). 

8. Посада__________________________________________________ 

9. Рідна мова: українська, російська, інша_______________________ 

10. Рідна мова батьків:  

Батька: українська, російська, інша____________________ 

Матері: українська, російська, інша____________________ 

11.  На якому рівні володієте мовами? (Зробіть одну позначку в кожному 

ряду) 

 Вільно Читаю, 

пишу, 

розмовляю 

Читаю, 

пишу 

Читаю, 

розмовляю 

Розмовляю 

суржиком 

Розумію, 

але не 

розмовляю 

Українська       

Російська       

інші       
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12.  На які з перелічених ознак мовлення Ви звертаєте увагу/використовуєте 

у своїй професійній діяльності (щодо інших осіб: свідків, потерпілих, 

підозрюваних тощо) 

А тип голосу за висотою (низький, середній, високий) 

Б тембр голосу (жорсткий, твердий, різкий, м’який, тремтячий, ніжний, сухий, 

придушений, дзвінкий, теплий, холодний, ліричний, металевий, глухий); 

В гучність (гучна, середня, тиха); 

Г вид мови (літературна, не літературна (загальнонародна)) 

Д стиль: побутовий, канцелярський, діловий, науковий; 

Е словниковий запас (багатий, середній, бідний); 

Ж дикція (погана,  добра);  

З темп (рівномірний,  переривчастий та перемінний); 

И форма викладення мовного повідомлення (проста або складна, визначена або плутана, 

коротка або довга); 

К діалект; 

Л акцент; 

М патологія мови; 

Н сталі фразеологічні звороти; 

О діалектизми: вживання слів, які належать якому-небудь територіальному, 

професіональному, виробничому, соціальному чи іншому діалекту; 

П звукові звички (наприклад, покашлювання, прицмокування); 

Р сучасні слова іноземного походження (використання іншомовних слів); 

С наголос у словах(правильний чи неправильний); 

Т слова-«паразити»: багатократне вживання, як правило, одного зі слів-«паразитів», які 

не мають у фразі ніякого значення, а лише забруднюють мову; 

У особливі прикмети голосу та мови: заїкання, шепелявість, голос здавлений, 

фальцетний, з носовим відтінком та ін. 

13.  Які відомості про особу Ви дізнавалися/можете дізнатися з ознак 

мовлення особи (якщо напряму особа про них не повідомляє)? 

А Правдивість повідомлення. 

Б Місцевість, з якої походить особа (мешкає чи мешкала). 

В Рівень освіти. 

Г Стан алкогольного/наркотичного сп’яніння. 

Д Вік 

Е Стать 

Ж Професійна належність. 

З Національність. 

И Стан здоров’я________________________________ 

14. Чи проводили Ви впізнання особи за голосом у кримінальних 

провадженнях?   

Так____, Ні_____. 
Якщо Ви відповіли «Так» на питання №14, продовжуйте відповідати на питання №№15-17. 

Якщо Ви відповіли «Ні» на питання №14, продовжуйте відповідати на питання з № 18. 
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15. Як часто Ви проводили впізнання особи за голосом? 

А. 1 раз всього 

Б. 2-5 разів всього 

В. До 5 разів щороку 

Г. Більше 5 разів щороку 

Д. Ваш варіант_____________________________________________________________ 

16. За якими ознаками мовлення з перелічених особи впізнавали? 

А. тип голосу за висотою (низький, середній, високий) 

Б. тембр голосу (жорсткий, твердий, різкий, м’який, тремтячий, ніжний, сухий, 

придушений, дзвінкий, теплий, холодний, ліричний, металевий, глухий); 

В. гучність (гучна, середня, тиха); 

Г. вид мови (літературна, не літературна (загальнонародна)) 

Д. стиль: побутовий, канцелярський, діловий, науковий; 

Е. словниковий запас (багатий, середній, бідний); 

Ж. дикція (погана,  добра);  

З. темп (рівномірний,  переривчастий та перемінний); 

И. форма викладення мовного повідомлення (проста або складна, визначена або плутана, 

коротка або довга); 

К. діалект; 

Л. акцент; 

М. патологія мови; 

Н. сталі фразеологічні звороти; 

О. діалектизми: вживання слів, які належать якому-небудь територіальному, 

професіональному, виробничому, соціальному чи іншому діалекту; 

П. звукові звички (наприклад, покашлювання, прицмокування); 

Р. сучасні слова іноземного походження (використання іншомовних слів); 

С. наголос у словах(правильний чи неправильний); 

Т. слова-«паразити»: багатократне вживання, як правило, одного зі слів-«паразитів», які 

не мають у фразі ніякого значення, а лише забруднюють мову; 

У. особливі прикмети голосу та мови: заїкання, шепелявість, голос здавлений, 

фальцетний, з носовим відтінком та ін. 

17. Який з видів впізнання особи за голосом Ви проводили? 

А. Впізнання за «живим» відтворенням мовлення особою, що впізнається. 

Б. Впізнання з використанням телефонного зв’язку/зв’язку з використанням інших 

приладів (наприклад, рація) 

В. Впізнання за аудіозаписом.  

18. У кримінальних провадженнях за якими видами злочинів Ви проводили 

впізнання особи за голосом? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

19. Чи мали місце у Вашій професійній діяльності провадження які 

потребували проведення впізнання особи за голосом, але така слідча дія не була 

проведена з певних причин? 

Так____, ні____. 
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Якщо «Так», то з яких саме причин? 
А. Складно організувати таку слідчу дію. 

Б. Недостатність матеріального забезпечення такої слідчої дії. 

В. Необізнаність щодо порядку та методики проведення такої слідчої дії. 

Г. Ваш варіант_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

20. Чи призначали Ви/клопотали про призначення в кримінальних 

провадженнях судової криміналістичної експертизи аудіо- чи відеозаписів? 

Так___, ні____. 
Якщо Ви відповіли «Так» на питання №20, продовжуйте відповідати на питання №№21-22. 

Якщо Ви відповіли «Ні» на питання №20, продовжуйте відповідати на питання з № 23. 

21. Які питання ставились перед експертом? 

А. Технічного характеру (щодо якості запису, носіїв, приладів, на яких запис було 

зроблено). 

Б. Питання ідентифікаційного характеру щодо мовлення особи на записі. 

В. Питання групофікаційного характеру щодо мовлення особи на записі. 

Г. Питання діагностичного характеру щодо мовлення особи на записі. 

Д. Ваш варіант _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

22. У кримінальних провадженнях за якими видами злочинів Ви 

призначали/клопотали про призначення судової криміналістичної експертизи 

аудіо- чи відеозаписів з постановкою питань щодо мовлення особи на записі? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

23. Чи мали місце у Вашій професійній діяльності провадження, які 

потребували проведення судової криміналістичної експертизи аудіо- чи 

відеозаписів з постановкою питань щодо мовлення особи на записі, але така 

експертиза не була проведена з певних причин? 

Так____, ні____. 

Якщо «Так», то з яких саме причин? 
А. Складно організувати проведення експертизи (процесу призначення). 

Б. Недостатність матеріального забезпечення (в т.ч. відсутність експертів). 

В. Необізнаність щодо порядку призначення та можливостей такої експертизи. 

Г. Ваш варіант_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дякую за увагу та співпрацю!  
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Додаток Р 

Результати анкетування слідчих Національної поліції України  

в Херсонській, Хмельницькій, Одеській, Чернігівській, Житомирській, Київській областях 

 

Всього 431 особа 
№ 

з/п 

Питання анкети з варіантами відповідей Х
ер

со
н

сь
к
а
 

Х
м

ел
ь
н

и
ц

ь
к
а
 

О
д

ес
ь
к
а
 

Ч
ер

н
іг

ів
сь

к
а
 

Ж
и
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м

и
р

сь
к
а
 

К
и

їв
сь

к
а
 

Разом по 

областях 

 

 

   осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Всього 100 23,20 78 18,10 84 19,49 60 13,92 49 11,37 60 13,92 431 100,00 

1 

 

 

Місце народження 

  100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

місто 82 82,00 42 53,85 52 61,90 30 50,00 14 28,57 36 60,00 256 59,40 

село 18 18,00 36 46,15 32 38,10 30 50,00 35 71,43 24 40,00 175 40,60 

2 

 

 

Вік  100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

 до 35 100 100,00 60 76,92 60 71,43 48 80,00 14 28,57 60 100,00 342 79,35 

 35-50 0 0,00 18 23,08 24 28,57 12 20,00 35 71,43 0 0,00 89 20,65 

3 

 

 

Стать 100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

чоловіча 48 48,00 63 80,77 36 42,86 48 80,00 28 57,14 30 50,00 253 58,70 

жіноча 52 52,00 15 19,23 48 57,14 12 20,00 21 42,86 30 50,00 178 41,30 

4 

 

 

Місце проживання/роботи 100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

 місто 100 100,00 75 96,15 36 42,86 60 100,00 49 100,00 60 100,00 380 88,17 

 село 0 0,00 3 3,85 48 57,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51 11,83 

5 

 

 

 

 

 

Рівень освіти 100 100,00 78 7,69 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 83,29 

 середня загальна 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 середня спеціальна 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 базова вища 72 72,00 6 7,69 16 19,05 0 0,00 0 0,00 6 10,00 100 23,20 

 повна вища 26 26,00 0 0,00 68 80,95 60 100,00 49 100,00 54 90,00 257 59,63 

 науковий ступінь 2 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,46 
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№ 
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Питання анкети з варіантами відповідей Х
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К
и

їв
сь

к
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Разом по 

областях 

 

 

   осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

6 

 

 

 

 

 

Галузь освіти  100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

 філологічна 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 юридична 100 100,00 75 96,15 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 428 99,30 

 технічна 2 2,00 3 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,16 

 економічна 0 0,00 6 7,69 4 4,76 0 0,00 0 0,00 6 10,00 16 3,71 

 суспільні науки 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  природничі науки 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7 

 

 

 

 

Досвід роботи в правоохоронній 

діяльності  100 100,00 63 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 416 100,00 

 до 1 року 20 20,00 0 0,00 8 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 6,73 

 1-5 років 58 58,00 15 23,81 28 33,33 6 10,00 0 0,00 24 40,00 131 31,49 

 5-15 років 22 22,00 33 52,38 28 33,33 36 60,00 35 71,43 36 60,00 190 45,67 

 більше 15 років 0 0,00 15 23,81 20 23,81 18 30,00 14 28,57 0 0,00 67 16,11 

8 

 

 

 

 

 

Посада  100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

 слідчий 92 92,00 33 42,31 48 57,14 18 30,00 7 14,29 30 50,00 228 52,90 

 старший слідчий 8 8,00 33 42,31 28 33,33 36 60,00 42 85,71 30 50,00 177 41,07 

 начальник відділу 0 0,00 3 3,85 4 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,62 

 заступник начальника відділу 0 0,00 9 11,54 4 4,76 6 10,00 0 0,00 0 0,00 19 4,41 

9 

 

 

 

 

 

Рідна мова  100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

 українська 90 90,00 78 100,00 36 42,86 48 80,00 49 100,00 60 100,00 361 83,76 

 російська 2 2,00 0 0,00 36 42,86 6 10,00 0 0,00 0 0,00 44 10,21 

 українська+російська (білінгв) 8 8,00 0 0,00 8 9,52 6 10,00 0 0,00 0 0,00 22 5,10 

 інша 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 болгарська 0 0,00 0 0,00 4 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,93 

10 

 
Рідна мова батьків               

б а т ь к а
 

  100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 
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№ 

з/п 

Питання анкети з варіантами відповідей Х
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Х
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областях 

 

 

   осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

 

 

 

 

 

українська 88 88,00 78 100,00 40 47,62 42 70,00 49 100,00 60 100,00 357 82,83 

російська 4 4,00 0 0,00 24 28,57 6 10,00 0 0,00 0 0,00 34 7,89 

українська+російська (білінгв) 6 6,00 0 0,00 0 0,00 12 20,00 0 0,00 0 0,00 18 4,18 

російська+інша 0 0,00 0 0,00 8 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 1,86 

інша 2 2,00 0 0,00 12 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 3,25 

м
а

т
ер

і 

  100 100,00 81 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 434 100,00 

українська 86 86,00 78 96,30 44 52,38 36 60,00 49 100,00 54 90,00 347 79,95 

російська 6 6,00 3 3,70 28 33,33 18 30,00 0 0,00 6 10,00 61 14,06 

українська+російська (білінгв) 6 6,00 0 0,00 0 0,00 6 10,00 0 0,00 0 0,00 12 2,76 

російська+інша 0 0,00 0 0,00 7 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,61 

інша 2 2,00 0 0,00 5 5,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,61 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень володіння мовами                

у
к

р
а

їн
сь

к
а

 

  100 100,00 78 100,00 84 100,00 60 100,00 49 100,00 60 100,00 431 100,00 

вільно 80 80,00 78 100,00 76 90,48 54 90,00 49 100,00 60 100,00 397 92,11 

читаю, пишу, розмовляю 20 20,00 0 0,00 8 9,52 6 10,00 0 0,00 0 0,00 34 7,89 

читаю, пишу 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

читаю, розмовляю 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

розмовляю суржиком 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

розумію, але не розмовляю 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

р
о

сі
й

сь
к

а
 

  98 98,00 57 73,08 80 95,24 66 110,00 49 100,00 60 100,00 410 95,13 

вільно 78 78,00 30 38,46 72 85,71 60 100,00 49 100,00 30 50,00 319 74,01 

читаю, пишу, розмовляю 20 20,00 27 34,62 8 9,52 6 10,00 0 0,00 6 10,00 67 15,55 

читаю, пишу 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

читаю, розмовляю 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

розмовляю суржиком 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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№ 

з/п 

Питання анкети з варіантами відповідей Х
ер

со
н
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а
 

Х
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Ч
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Ж
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К
и
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к
а
 

Разом по 

областях 

 

 

   осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розумію, але не розмовляю 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,00 24 5,57 

ін
ш

і 

(англійська) 14 14,00 24 30,77 20 23,81 24 40,00 0 0,00 12 20,00 94 21,81 

вільно 2 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,46 

читаю, пишу, розмовляю 5 5,00 6 7,69 12 14,29 6 10,00 0 0,00 6 10,00 35 8,12 

читаю, пишу 4 4,00 6 7,69 8 9,52 6 10,00 0 0,00 6 10,00 30 6,96 

читаю, розмовляю 0 0,00 6 7,69 0 0,00 6 10,00 0 0,00 0 0,00 12 2,78 

розмовляю суржиком 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

розумію, але не розмовляю 3 3,00 6 7,69 0 0,00 6 10,00 0 0,00 0 0,00 15 3,48 

інша мова нац. меншин  2 2,50 9 11,54 20 26,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 7,81 

вільно 2 2,00 0 0,00 4 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,39 

читаю, пишу, розмовляю 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

читаю, пишу 0 0,00 3 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,70 

читаю, розмовляю 0 0,00 3 3,85 4 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,62 

розмовляю суржиком 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

розумію, але не розмовляю 0 0,00 3 3,85 12 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,48 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На які з перелічених ознак мовлення Ви 

звертаєте увагу/використовуєте у своїй 

професійній діяльності (щодо інших осіб: 

свідків, потерпілих, підозрюваних тощо) 100 23,20 78 18,10 84 19,49 60 13,92 49 11,37 60 13,92 431 100,00 

 А тип голосу за висотою (низький, середній, 

високий) 80 80,00 33 42,31 32 38,10 18 30,00 7 14,29 36 60,00 206 47,80 

 Б тембр голосу (жорсткий, твердий, різкий, 

м’який, тремтячий, ніжний, сухий, 

придушений, дзвінкий, теплий, холодний, 

ліричний, металевий, глухий); 76 76,00 45 57,69 48 57,14 12 20,00 14 28,57 24 40,00 219 50,81 

 В гучність (гучна, середня, тиха); 64 64,00 24 30,77 48 57,14 6 10,00 14 28,57 24 40,00 180 41,76 

 Г вид мови (літературна, не літературна 

(загальнонародна)) 36 36,00 33 42,31 48 57,14 30 50,00 21 42,86 18 30,00 186 43,16 
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   осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

 

 

 

 

 

 Д стиль: побутовий, канцелярський, 

діловий, науковий; 46 46,00 51 65,38 44 52,38 48 80,00 21 42,86 12 20,00 222 51,51 

 Е словниковий запас (багатий, середній, 

бідний); 40 40,00 39 50,00 60 71,43 18 30,00 21 42,86 30 50,00 208 48,26 

 Ж дикція (погана, добра);  30 30,00 27 34,62 36 42,86 18 30,00 7 14,29 24 40,00 142 32,95 

 З темп (рівномірний, переривчастий та 

перемінний); 34 34,00 18 23,08 40 47,62 6 10,00 7 14,29 12 20,00 117 27,15 

 И форма викладення мовного повідомлення 

(проста або складна, визначена або плутана, 

коротка або довга); 32 32,00 12 15,38 48 57,14 30 50,00 0 0,00 12 20,00 134 31,09 

 К діалект; 46 46,00 18 23,08 32 38,10 18 30,00 0 0,00 36 60,00 150 34,80 

 Л акцент; 30 30,00 27 34,62 48 57,14 18 30,00 14 28,57 36 60,00 173 40,14 

 М патологія мови; 10 10,00 12 15,38 12 14,29 6 10,00 14 28,57 18 30,00 72 16,71 

 Н сталі фразеологічні звороти; 6 6,00 6 7,69 12 14,29 0 0,00 0 0,00 18 30,00 42 9,74 

 О діалектизми: вживання слів, які належать 

якому-небудь територіальному, 

професіональному, виробничому, 

соціальному чи іншому діалекту; 20 20,00 21 26,92 40 47,62 36 60,00 0 0,00 30 50,00 147 34,11 

 П звукові звички (наприклад, 

покашлювання, прицмокування); 2 2,00 21 26,92 40 47,62 6 10,00 14 28,57 12 20,00 95 22,04 

 Р сучасні слова іноземного походження 

(використання іншомовних слів); 18 18,00 3 3,85 28 33,33 6 10,00 0 0,00 12 20,00 67 15,55 

 С наголос у словах(правильний чи 

неправильний); 26 26,00 9 11,54 32 38,10 0 0,00 0 0,00 6 10,00 73 16,94 

 Т слова-«паразити»: багатократне вживання, 

як правило, одного зі слів-«паразитів», які не 

мають у фразі ніякого значення, а лише 

забруднюють мову; 42 42,00 24 30,77 44 52,38 12 20,00 7 14,29 36 60,00 165 38,28 

 У особливі прикмети голосу та мови: 

заїкання, шепелявість, голос здавлений, 

фальцетний, з носовим відтінком та ін. 14 14,00 21 26,92 32 38,10 6 10,00 14 28,57 18 30,00 105 24,36 
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   осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які відомості про особу Ви 

дізнавалися/можете дізнатися з ознак 

мовлення особи (якщо напряму особа про 

них не повідомляє)? 100 23,20 78 18,10 84 19,49 60 13,92 49 11,37 60 13,92 431 100 

 А Правдивість повідомлення. 68 68,00 54 69,23 40 47,62 24 40,00 28 57,14 24 40,00 238 55,22 

 Б Місцевість, з якої походить особа (мешкає 

чи мешкала). 54 54,00 60 76,92 60 71,43 48 80,00 49 100,00 24 40,00 295 68,45 

 В Рівень освіти. 66 66,00 45 57,69 68 80,95 42 70,00 28 57,14 36 60,00 285 66,13 

 Г Стан алкогольного/наркотичного 

сп’яніння. 68 68,00 66 84,62 72 85,71 24 40,00 28 57,14 30 50,00 288 66,82 

 Д Вік 68 68,00 24 30,77 32 38,10 12 20,00 7 14,29 18 30,00 161 37,35 

 Е Стать 62 62,00 48 61,54 4 4,76 12 20,00 21 42,86 24 40,00 171 39,68 

 Ж Професійна належність. 20 20,00 42 53,85 36 42,86 30 50,00 0 0,00 30 50,00 158 36,66 

 З Національність. 36 36,00 36 46,15 68 80,95 36 60,00 14 28,57 30 50,00 220 51,04 

 И Стан здоров’я 2 2,00 0 0,00 16 19,05 6 10,00 0 0,00 12 20,00 36 8,35 

14 

 Чи проводили Ви впізнання особи за 

голосом у кримінальних провадженнях?  100 23,20 78 18,10 84 19,49 60 13,92 49 11,37 60 13,92 431 100 

 так 6 6,00 9 11,54 32 38,10 6 10,00 7 14,29 24 40,00 84 19,49 

 
 ні 94 94,00 69 88,46 52 61,90 60 100,00 42 85,71 36 60,00 353 81,90 

15 

 

 

 

 

 

Як часто Ви проводили впізнання особи за 

голосом? 6 100 9 100 32 100 0 0 7 100 24 100 78 100 

  А. 1 раз всього 4 66,67 3 33,33 20 62,50 0 0,00 0 0,00 18 75,00 45 57,69 

  Б. 2-5 разів всього 2 33,33 6 66,67 12 37,50 0 0,00 7 100,00 6 25,00 33 42,31 

  В. До 5 разів щороку 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Г. Більше 5 разів щороку 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Д. Ваш варіант 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За якими ознаками мовлення з 

перелічених особи впізнавали? 6 7,69 9 11,54 32 41,03 0 0,00 7 8,97 24 30,77 78 100,00 

  А. тип голосу за висотою (низький, 

середній, високий) 6 100,00 6 66,67 24 75,00 0 0,00 7 100,00 12 50,00 55 70,51 

Б. тембр голосу (жорсткий, твердий, різкий, 

м’який, тремтячий, ніжний, сухий, 

придушений, дзвінкий, теплий, холодний, 

ліричний, металевий, глухий); 6 100,00 9 100,00 28 87,50 0 0,00 0 0,00 18 75,00 61 78,21 

  В. гучність (гучна, середня, тиха); 4 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 11 14,10 

  Г. вид мови (літературна, не літературна 

(загальнонародна)) 2 33,33 3 33,33 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 11,54 

  Д. стиль: побутовий, канцелярський, 

діловий, науковий; 4 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 5,13 

  Е. словниковий запас (багатий, середній, 

бідний); 2 33,33 0 0,00 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 7,69 

  Ж. дикція (погана, добра);  4 66,67 3 33,33 12 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 24,36 

  З. темп (рівномірний, переривчастий та 

перемінний); 4 66,67 6 66,67 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 17,95 

  И. форма викладення мовного 

повідомлення (проста або складна, визначена 

або плутана, коротка або довга); 2 33,33 0 0,00 8 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 12,82 

  К. діалект; 2 33,33 3 33,33 8 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 16,67 

  Л. акцент; 2 33,33 3 33,33 12 37,50 0 0,00 0 0,00 6 25,00 23 29,49 

  М. патологія мови; 2 33,33 0 0,00 4 12,50 0 0,00 0 0,00 6 25,00 12 15,38 

  Н. сталі фразеологічні звороти; 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

  О. діалектизми: вживання слів, які належать 

якому-небудь територіальному, 

професіональному, виробничому, 

соціальному чи іншому діалекту; 2 33,33 3 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 6,41 

  П. звукові звички (наприклад, 

покашлювання, прицмокування); 2 33,33 0 0,00 8 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 12,82 
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  Р. сучасні слова іноземного походження 

(використання іншомовних слів); 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

  С. наголос у словах(правильний чи 

неправильний); 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

  Т. слова-«паразити»: багатократне 

вживання, як правило, одного зі слів-

«паразитів», які не мають у фразі ніякого 

значення, а лише забруднюють мову; 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

  У. особливі прикмети голосу та мови: 

заїкання, шепелявість, голос здавлений, 

фальцетний, з носовим відтінком та ін. 0 0,00 3 33,33 8 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 14,10 

17 

 

 

 

 Який з видів впізнання особи за голосом 

Ви проводили? 6 7,69 9 11,54 32 41,03 0 0,00 7 8,97 24 30,77 78 100 

  А. Впізнання за «живим» відтворенням 

мовлення особою, що впізнається. 2 33,33 6 66,67 24 75,00 0 0,00 7 100,00 18 75,00 57 73,08 

  Б. Впізнання з використанням телефонного 

зв’язку/зв’язку з використанням інших 

приладів (наприклад, рація) 4 66,67 3 33,33 4 12,50 0 0,00 0 0,00 6 25,00 17 21,79 

  В. Впізнання за аудіозаписом.  0 0,00 3 33,33 12 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 19,23 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кримінальних провадженнях за якими 

видами злочинів Ви проводили впізнання 

особи за голосом? 6 7,69 9 11,54 32 41,03 0 0,00 7 8,97 24 30,77 78 100 

 умисне вбивство 2 33,33 0 0,00 12 37,50 0 0,00 7 100,00 0 0,00 21 26,92 

 грабіж 2 33,33 3 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 50,00 17 21,79 

 незаконне заволодіння транспортним 

засобом 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 25,00 6 7,69 

 шахрайство 0 0,00 3 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,85 

 розбій 2 33,33 3 33,33 12 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 21,79 

 умисні тілесні ушкодження 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 25,00 6 7,69 

 Завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину 0 0,00 0 0,00 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 5,13 
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 крадіжка 0 0,00 0 0,00 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 5,13 

 зґвалтування 0 0,00 0 0,00 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 5,13 

 завідомо неправдиве повідомлення про 

загрозу безпеки громадян 0 0,00 0 0,00 8 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 10,26 

 шахрайство 0 0,00 0 0,00 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 5,13 

 привласнення майна 191 0 0,00 0 0,00 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 5,13 

19 

 

 

 

 

 

 

Чи мали місце у Вашій професійній 

діяльності провадження які потребували 

проведення впізнання особи за голосом, 

але така слідча дія не була проведена з 

певних причин? 100 100 78 100 84 100 60 100 49 100 60 100 431 100 

так з них 12 12,00 3 3,85 16 19,05 6 10,00 0 0,00 18 30,00 55 12,76 

  А. Складно організувати таку слідчу дію. 4 33,33 0 0,00 8 50,00 6 100,00 0 0,00 12 66,67 30 54,55 

  Б. Недостатність матеріального 

забезпечення такої слідчої дії. 8 66,67 3 100,00 12 75,00 0 0,00 0 

0,00 

6 33,33 29 52,73 

  В. Необізнаність щодо порядку та методики 

проведення такої слідчої дії. 2 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

0,00 

0 0,00 2 3,64 

 Ваш варіант 0 0,00 0 0,00 4 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 7,27 

ні   88 88,00 75 96,15 68 80,95 54 90,00 49 100,00 42 70,00 376 87,24 

20 

 

 

Чи призначали Ви/клопотали про 

призначення в кримінальних 

провадженнях судової криміналістичної 

експертизи аудіо- чи відеозаписів? 100 100 78 100 84 100 60 100 49 100 60 100 431 100 

 так (з них пит 21) 6 6,00 12 15,38 40 47,62 24 40,00 0 0,00 24 40,00 106 24,59 

 ні 94 94,00 66 84,62 44 52,38 36 60,00 49 100,00 36 60,00 325 75,41 

21 

 

 

 

 Які питання ставились перед експертом? 6   12   40   24   0   24   106   

 А. Технічного характеру (щодо якості 

запису, носіїв, приладів, на яких запис було 

зроблено). 2 33,33 9 75,00 12 30,00 18 75,00 0 0,00 12 50,00 53 50,00 
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  Б. Питання ідентифікаційного характеру 

щодо мовлення особи на записі. 4 66,67 9 75,00 34 85,00 6 25,00 0 0,00 18 75,00 71 66,98 

 В. Питання групофікаційного характеру 

щодо мовлення особи на записі. 0 0,00 0 0,00 2 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,89 

 Г. Питання діагностичного характеру щодо 

мовлення особи на записі. 0 0,00 3 25,00 4 10,00 6 25,00 0 0,00 0 0,00 13 12,26 

 Д. Ваш варіант  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

22 

 

 

 

 

 

 

 

У кримінальних провадженнях за якими 

видами злочинів Ви 

призначали/клопотали про призначення 

судової криміналістичної експертизи 

аудіо- чи відеозаписів з постановкою 

питань щодо мовлення особи на записі? 6   12   40   24   0   24   47   

прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою 

особою  0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 25,00 0 0,00 18 75,00 24 51,06 

 умисне вбивство 2 33,33 3 25,00 12 30,00 6 25,00 0 0,00 0 0,00 23 48,94 

 розбій 0 0,00 3 25,00 16 40,00 6 25,00 0 0,00 0 0,00 25 53,19 

 259 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,26 

 умисні тілесні ушкодження 0 0,00 0 0,00 16 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 34,04 

 307, 309, 190, 191, 189 0 0,00 0 0,00 4 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 8,51 

 368 2 33,33 3 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 10,64 

23 

 

 

 

 

 

 

Чи мали місце у Вашій професійній 

діяльності провадження, які потребували 

проведення судової криміналістичної 

експертизи аудіо- чи відеозаписів з 

постановкою питань щодо мовлення 

особи на записі, але така експертиза не 

була проведена з певних причин? 100 100 78 100 84 100 60 100 49 100 60 100 431 100 

так з них 18 18,00 12 15,38 8 9,52 6 10,00 7 14,29 18 30,00 69 16,01 

 А. Складно організувати проведення 

експертизи (процесу призначення). 12 66,67 3 25,00 4 50,00 0 0,00 0 0,00 6 33,33 25 36,23 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583
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 Б. Недостатність матеріального 

забезпечення (в т.ч. відсутність експертів). 6 33,33 9 75,00 4 50,00 6 100,00 7 100,00 12 66,67 44 63,77 

 В. Необізнаність щодо порядку призначення 

та можливостей такої експертизи. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 Ваш варіант 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ні   82 82,00 66 84,62 76 90,48 54 90,00 42 85,71 42 70,00 362 83,99 

 


