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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ 

 
Судове почеркознавство – є доволі молодою галуззю науки. Ця галузь пройшла досить своєрідний шлях становлення та 

розвитку. Генезис почеркознавства можна представити у трьох періодах: виявлення та накопичення знань та досвіду; 

становлення та розвиток теоретичних основ; експериментальні дослідження із застосування новітніх методик 

отримання достовірних даних, які використовуються як докази у вітчизняному судочинстві. Вчення про почерк, як 

об’єкт криміналістичного дослідження, має на меті визначити поняття почерку й письмового-рухового 

функціонально-динамічного комплексу, який є в основі механізму процесу письма; основ формування письмово-рухових 

навичок й почерку людини. У ньому відображаються основні властивості почерку – індивідуальність, динамічна 

стійкість, варіативність, вибіркова мінливість тощо. Також, суть, природа та основи систематизації ознак почерку, 

які використовуються для вирішення різних видів завдань судово-почеркознавчої експертизи: ідентифікаційних, 

діагностичних та класифікаційних. Діагностичними дослідженнями в судово-почеркознавчій експертизі варто 

вважати такі дослідження, які направлені на встановлення зовнішньої обстановки і умов письма (факт виконання 

тексту у незвичній позі, викривленим почерком, з наслідуванням чужому почерку або підпису), а також внутрішнього 

стану виконавця (втома, стан збудження або гальмування, психічне захворювання тощо). 
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Україна, як молода незалежна правова 

соціальна держава, найвищою соціальною 

цінністю визнала людину, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканість і безпеку. При 

цьому, важлива роль у захисті людини та її 

свобод належить правоохоронним органам 

України, структурні підрозділи яких 

забезпечують проведення судової (в тому числі 

і почеркознавчої) експертизи на належному 

процесуальному рівні. 

На сьогоднішній день, судове почерко-

знавство – це малодосліджена, проте високороз-

винена предметна галузь теорії судової 

експертизи та криміналістики, основним 

завданням якої є криміналістичне дослідження 

почерку. Оскільки почеркознавча експертиза все 

частіше використовується в кримінальному та 

цивільному процесах доказування, то все 

більше коло питань, істотних та важливих для 

успішного розслідування та правильного 

розгляду судових проваджень, вирішують 

експерти-почеркознавці на підставі своїх 

спеціальних знань та практичного досвіду. Тому 

стрімкий розвиток науки вимагає від вчених-

правників та практикуючих юристів, що 

займаються проблемами судової експертизи, 

швидкої реакції на появу нових наукових даних, 

технічних рішень і засобів. 

Крім того, окремі елементи судового 

почеркознавства розвиваються значно 

швидшими темпами, як результат – 

збільшується кількість експериментальних 

розробок, узагальнень практики, вдосконалення 

існуючих методик, а також створення нових, 

найбільш ефективних методів експертного 

дослідження почерку. Науковці й надалі 

займаються розробкою основних положень 

експертного дослідження, як компонента 

предмету судового почеркознавства, створен-

ням понятійного апарату в галузі теорії і 

практики судово-почеркознавчої експертизи 

(наприклад, словник основних термінів), 

формулюванням основ математичного моделю-

вання та автоматизації в галузі судово-

почеркознавчої експертизи (особливо, теорія і 

практика математичного моделювання), 

аналізом основних положень теорії та методики 

судово-почеркознавчої діагностики. 

Проблеми аналізу криміналістичного 

дослідження почерку приваблюють як юристів, 

так і психологів, соціологів, медиків, 

програмістів і представників інших наук. До 

відомих розробок відносяться дослідження, 

проведені такими вченими: Л.Є. Ароцкером, 

Р.С. Белкіним, А.І. Вінбергом, А.Ф. 

Волинським, І.Ф. Герасимовим, Л.А. 

Драпкіним, О.Н. Каюновим, З.І. Кірсановим, 

Г.А. Купріяновою, З.С. Меленевською, Н.Г. А.В. 

Смирновим та іншими. Проте, попри численні 

спроби досліджувати теорію і практику 

особливостей почерку в криміналістиці, багато 

проблем так і не знайшли однозначного 
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рішення. Так, наприклад, до недавнього часу в 

практиці судового почеркознавства був 

відсутній єдиний підхід до визначення 

загальних та окремих ознак почерку. Це 

пов’язувалося з тим, що система ознак почерку 

неодноразово змінювалася, різні науково-

дослідні установи використовували системи 

ознак почерку, що розроблялися в різні періоди. 

Крім того, існуючі методики дослідження 

рукописних записів (як ідентифікаційні, так і не 

ідентифікаційні) були написані здебільшого 

російськими науковцями, а в силу напружених 

відносин України з Російською Федерацією, як 

країною агресором, постало питання для 

експертів і спеціалістів з дослідження почерку 

щодо використання саме  напрацювань 

вітчизняних науковців.  Жодним чином не 

претендуючи на визнання цієї праці як 

фундаментальної, чи такої, що має елементи 

новизни, ми, все-таки, спробували через 

актуальність цієї проблематики зробити свій 

посильний вклад у розвиток наукової думки про 

криміналістичне дослідження почерку. Вважа-

ємо, що через  комплексний аналіз теоретичних 

основ криміналістичного дослідження почерку, 

особливостей його застосування в практичні 

діяльності, використання можливостей судово-

почеркознавчої експертизи показати як 

формуються докази, що використовуються в 

сукупності з іншою доказовою базою у 

розслідуванні відкритого та зареєстрованого  в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань 

кримінального правопорушення. 

Метою роботи є комплексний аналіз теоре-

тичних основ криміналістичного дослідження 

почерку, особливостей його застосування в 

практичні діяльності, використання можливос-

тей судово-почеркознавчої експертизи, для того 

щоб показати як формуються докази, що 

використовуються в сукупності з іншою 

доказовою базою у розслідуванні відкритого та 

зареєстрованого  в Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань кримінального правопорушення. 

Одним із спеціальних досліджень у галузі 

судового почеркознавства є судово-

почеркознавча експертиза, що проводиться 

експертом на основі спеціальних знань у 

відповідності із кримінальним процесуальним 

та цивільно-процесуальним законодавством з 

метою встановлення фактів (фактичних 

обставин), які мають доказове значення для 

кримінального і цивільного провадження. 

Загальновизнаним є той факт, що наукові 

засади криміналістичного дослідження письма 

складають три елементи: 

– психофізіологічне вчення академіка І.П. 

Павлова про вищу нервову діяльність людини 

та її динамічний стереотип; 

– вчення про навички письма, їх стійкість 

та відносну незмінність; 

– вчення про індивідуальність письма, яка 

відображена у сукупності ознак письма, що 

фіксуються на матеріальних носіях. 

З часом у процесі навчання і практичної 

діяльності у людини створюються письмово-

мовні і письмово-рухові навички, які стають 

автоматизованими і фіксуються у вищій 

нервовій системі кожної людини у вигляді 

динамічного стереотипу. 

Динамічний стереотип представляє собою 

розроблене І.П. Павловим психофізіологічне 

вчення стосовно формування навиків. Вчений 

довів, що сформований навик письма становить 

«кістяк», тобто майже ніколи не змінюється, 

закріпившись у вищій нервовій системі у 

вигляді динамічного стереотипу. Саме це 

вчення про динамічний стереотип навиків 

письма покладено в основу криміналістичної 

ідентифікації людини за почерком. 

Під впливом волі, анатомічних особливостей 

людини, зовнішнього середовища та інших 

суб'єктивних та об'єктивних чинників у почерку 

з'являється багато особливостей, сукупність 

яких стає індивідуальною. У почерках різних 

осіб можуть зустрічатися окремі однакові 

ознаки, але їх сукупність у кожної людини своя. 

У цьому проявляється така властивість почерку 

як індивідуальність. 

До причин, що впливають на зміну почерку, 

у судовому почеркознавстві відносять такі: 

неправильна поза, незвичне тримання приладу 

для письма, незвичний матеріал чи інші умови 

письма; різні травми рук, органів зору; 

порушення психічного та фізичного стану 

особи; різні психічні захворювання; виконання 

рукопису лівою рукою за звичного письма 

правою рукою та навпаки; виконання рукопису 

особливим чином (з незвичним темпом, з 

наслідуванням почерку іншої особи чи 

друкованому шрифту тощо). 

Під час дослідження почерку необхідно вия-

вити та вивчити всі його елементи, сторони, які 

у своїй сукупності дозволяють встановити тото-

жність чи відмінність, тобто – ознаки почерку. 
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Фактори, які викликають порушення 

звичного процесу письма, називають 

«збиваючими» обставинами. Зміни в почерку, 

які наступають під їхнім впливом, нерідко 

утруднюють процес дослідження почерку при 

проведенні почеркознавчих експертиз. Експерт 

повинний вміти відрізнити такі зміни від 

стабільно збережених ознак, а для цього 

необхідно знати ступінь стійкості ознак почерку 

в залежності від дії різних обставин. 

При дослідженні почерку людини визна-

чають ідентифікаційні та  не ідентифікаційні 

особливості. Перші, стосуються тих особли-

востей почерку за яким можна визначити особу, 

що писала текст чи робила власний підпис.  

Другі – це такі дослідження, які спрямовані на 

встановлення зовнішньої обстановки й умов 

письма (факт виконання тексту у незвичній 

позі, викривленим почерком, з наслідуванням 

чужому почерку чи підпису), а також 

внутрішнього стану того, хто пише (втома, стан 

збудження чи пригнічення, психічне 

захворювання або захворювання опорно-

рухового апарату тощо). Почеркознавчими не 

ідентифікаційними дослідженнями можна 

встановити стать, вік того, хто пише, давність 

написання документу, факт схожості почерків 

двох різних осіб, факт виконання документу 

двома особами одночасно і тощо. 

При аналізі почерку можна визначити 

виконувалося письмо вільно чи під дією певних 

чинників, до який відносять стан, в якому 

перебувала особа, умови виконання писемної 

мови, способи викривлення почерку тощо. 

Тобто, при зміні зовнішніх умов письма можна 

виокремити наступні особливості. Найбільш 

мінливі, як правило, загальні ознаки почерку. 

Більш за все змінюється координація рухів як у 

загальних ознаках, так і при виконанні окремих 

букв і їх елементів. Змінюється будова почерку 

тощо. 

Предметом судово-почеркознавчої 

експертизи є вирішення судово-почеркознавчих 

завдань шляхом застосування відповідних 

методик. 

Предметом ідентифікаційної експертизи є 

вирішення завдань, пов’язаних із 

встановленням конкретного виконавця 

рукопису або виконання декількох рукописів 

однією чи різними особами шляхом 

застосування методики судово-почеркознавчої 

ідентифікаційної експертизи; предмет 

діагностичної експертизи складає вирішення 

завдань, пов’язаних із встановленням умов 

виконання рукопису і стану виконавця 

рукопису, шляхом застосування методики 

діагностичної судово-почеркознавчої 

експертизи; предметом класифікаційної 

експертизи є вирішення завдань, пов’язаних із 

встановленням за почерком соціально-

демографічних характеристик (статі, віку) 

виконавця рукопису, шляхом застосування 

методики класифікаційної судово-

почеркознавчої експертизи. 

Предмет судово-почеркознавчої експертизи 

складають факти та обставини, які експерти 

встановлюють на основі спеціальних знань у 

галузі судового почеркознавства, що структурно 

входять у криміналістичну техніку, тобто 

основні завдання, які встановлюються метою 

дослідження, що сформульована в питанні 

експерту, незалежно від умов завдань 

(ідентифікаційні, діагностичні і 

класифікаційні), тобто інших даних. 

Сучасний період розвитку теорії судового 

почеркознавства характерний інтенсивним 

проникнення у дослідження почерку 

математичних методів, яке на даному етапі 

вважається високотехнологічним досягненням 

у науці. Проникнення математичних методів у 

судове почеркознавство стимулювалося, з 

одного боку, розвитком його теорії в межах 

криміналістики, яка також охоплювалась 

математизацією, а з іншого, – зв’язком судового 

почеркознавства з біологічною наукою. 

Оскільки почерк – це своєрідний об’єкт 

ідентифікаційного дослідження, то у системі 

криміналістичної ідентифікації він займає 

особливе місце, тому застосування 

криміналістичних прийомів у експертизі 

почерку має свою специфіку. Також, носіями 

об’єктивної інформації, яка використовується 

для вирішення криміналістичних завдань, є 

діагностичні ознаки почерку. У процесі 

діагностування експерт виділяє такі ознаки й 

оцінює їх з точки зору відповідності або 

невідповідності заздалегідь відомим 

(загальноприйнятим) нормам цих властивостей 

для певної групи почерків, а також як 

невідповідність нормі властивостей письма 

конкретної особи. 
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Пещанская А.Е. 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА 
Судебное почерковедение - довольно молодая отрасль науки. Эта отрасль прошла довольно своеобразный путь 
становления и развития. Генезис почерковедения можно представить в трех периодах: выявление и накопления знаний 
и опыта; становление и развитие теоретических основ; экспериментальные исследования по применению новейших 
методик получения достоверных данных, которые используются в качестве доказательств в отечественном 
судопроизводстве. Учение о почерке, как объект криминалистического исследования, имеет целью определить 
понятие почерка и письменно-двигательного функционально-динамического комплекса, в основе механизма процесса 
письма; основ формирования письменно-двигательных навыков и почерка человека. В нем отражаются основные 
свойства почерка - индивидуальность, динамическая устойчивость, вариативность, выборочная изменчивость и 
тому подобное. Также, сущность, природы и основы систематизации признаков почерка, которые используются для 
решения различных видов задач судебно-почерковедческой экспертизы: идентификационных, диагностических и 
классификационных. Диагностическими исследованиями в судебно-почерковедческой экспертизе следует считать 
такие исследования, направленные на установление внешней обстановки и условий письма (факт выполнения текста в 
необычной позе, искаженным почерком, с подражанием чужому почерку или подписи), а также внутреннего 
состояния исполнителя (усталость, состояние возбуждения или торможения, психическое заболевание и т.д.). 
Ключевые слова: Судебное почерковедение, почерк, исследования, экспертиза, судопроизводство, признак, подпись, 
исполнитель. 

 
Peshchanska A. 
CRIMINAL INVESTIGATION OF THE HANDWRITING 
Judicial handwriting is a rather young branch of science. This branch has passed a rather original way of becoming and 
development. The genesis of handwriting can be represented in three periods: the identification and accumulation of knowledge 
and experience; formation and development of theoretical foundations; experimental research on the application of the latest 
methods of obtaining reliable data, which are used as evidence in domestic legal proceedings. The doctrine of handwriting, as an 
object of forensic research, aims to define the concept of handwriting and the writing-motor functional-dynamic complex, the 
basis of the mechanism of the writing process; the foundations of the formation of writing-motor skills and human handwriting. It 
reflects the basic properties of handwriting - individuality, dynamic stability, variability, selective variability and the like. Also, 
the essence, nature and basis of the systematization of handwriting features, which are used to solve various types of forensic 
handwriting expertise: identification, diagnostic and classification. Diagnostic studies in the forensic handwriting examination 
should be considered such studies aimed at establishing the external environment and conditions of writing (the fact of the text in 
an unusual position, distorted handwriting, imitating someone else's handwriting or signature), as well as the internal state of the 
performer (fatigue, excitement or inhibition, mental illness, etc.). 
Keywords: Judicial handwriting, handwriting, research, examination, legal proceedings, sign, signature, performer. 
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