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ЕКСПЕРТИЗА ТА АТРИБУЦІЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 
 

У роботі проведено аналіз методики проведення криміналістичного дослідження холодної зброї та доробки 

експертів в царині експертизи культурних цінностей для виведення уніфікованої методики проведення експертизи 

холодної зброї. 
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Питання експертизи холодної зброї впродовж 

десятиріч були в центрі уваги науковців у галузі 

судової, товарознавчої експертизи, працівників 

судових та правоохоронних органів, музеїв, 

реставраторів та власників колекцій. 

Посилення уваги музейних фахівців, 

мистецтвознавців та дослідників до питань 

атрибуції зразків холодної зброї зумовлене 

необхідністю ретельного вивчення обʼєкта, 

дослідження його деталей з метою зʼясування 

авторства, історичного та культурного значення. 

Незважаючи на значний крок у розвитку 

експертизи та атрибуції холодної зброї, пов’я-

заний з прийняттям методики дослідження 

холодної зброї та конструктивно схожих з нею 

виробів,  практика її використання показала, що 

окремі її положення мають суттєві недоліки. 

Найбільш важливим питанням, що потре-

бує уваги є саме визначення поняття «Холодна 

зброя», викладене в Методиці, а саме: Холодна 

зброя — предмети та пристрої, конструктивно 

призначені та за своїми властивостями придат-

ні для неодноразового завдання шляхом безпо-

середньої дії тяжких (небезпечних для життя у 

момент спричинення) і смертельних тілесних 

ушкоджень, дія яких заснована на використан-

ні м’язової сили людини[1]. 

Одним із напрямків наукового дослідження 

являється атрибуція. Науковці, наприклад 

О. В. Кібовський та Романчук О.С, визначають 

атрибуцію, як виявлення основних ознак, які 

визначають назву, призначення, будову, матеріал, 

розміри, техніку виготовлення, авторство, хроно-

логію, географію створення та існування предме-

та [2]. У ході атрибуції встановлюється зв'язок 

досліджуваного предмета з історичними подіями 

або особами, з певним етнічним середовищем, 

розшифровуються написи, клейма, марки і інші 

знаки, які нанесені на предмет, визначається 

ступінь збереження предмета і описується його 

пошкодження. Головна мета атрибуції творів 

мистецтва – надати мистецтвознавству достовірні 

відомості. 

Атрибуційною експертизою холодної зброї 

зокрема вирішуються такі завдання (на 

підставі аналізу стилістичних і технологічних 

особливостей)[3]: 

1. Чи є наданий предмет холодною зброєю? 

2. До якого типу, виду, різновиду, зразку 

холодної зброї відноситься даний предмет? 

3. Який спосіб виготовлення наданої холодної 

зброї (заводський, кустарний, саморобний)? 

4. Визначення достовірності та 

автентичності наданого зразка холодної зброї. 

5. Визначення автора, місця та часу 

виготовлення зразка холодної зброї. 

Щоб віднести об’єкт дослідження до 

холодної зброї, необхідно знати криміналістичні 

вимоги до холодної зброї, що зазначені в 

«Методиці криміналістичного дослідження 

холодної зброї та конструктивно схожих з нею 

виробів». До загальних вимог належать[4]:  

1) наявність частини (деталі), призначеної 

для нанесення ушкодження (вістря, леза, шипа, 

ударного вантажу і т.д.);  

2) наявність пристосування для тримання 

зброї в руці й огородження її від 

самоушкодження (наприклад, рукоятки й 

обмежники ножа);  

3) достатня механічна міцність конструкції, 

що дозволяє заподіяти ушкодження за рахунок 

мускульного зусилля. 
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Простим засобом, який дозволяє отримати 

достатні відомості про зразок, є візуальне дослід-

ження. Візуальне дослідження дає уявлення 

про стан досліджуваного зразка, особливості вико-

нання реставрації та допомагає виявити питан-

ня, які необхідно з'ясувати. На думку Ліонело 

Вентурі, в атрибуції присутній завеликий 

«коефіцієнт відносності», щоб її вважати нау-

ковим методом. Візуальне дослідження в свою 

чергу впливає на подальші експери-менти. 

Визначення цінності візуального твору 

базується на порівняльному аналізі стилістич-

них ознак твору з аналогічними загальними 

даними, отриманими в результаті вивчення 

фахівцями творів інших майстрів. Порівню-

ючи оцінні відомості, спеціаліст формує 

висновок про оригінальність твору, його 

авторство, датування та інші особливості. 

При дослідженні питання «оригінал – копія – 

підробка» [5], пише Б.Р.Віппер, у сучасному 

музеї є ряд відмінних фізико-хімічних засобів. 

Але вони мають допоміжний характер. За його 

переконанням остаточне рішення приймає 

знавець, комбінуючи специфічні методи 

атрибуції. Він стверджує необхідність в 

оволодінні технологіями живопису. 

Розібратися, де оригінал, а де підробка більш 

ефективно допомагають знання реставраторів. 

Індивідуальний підхід, ретельне вивчення мате-

ріалу, технології, структури твору, методи точ-

них наук та останні досягнення мистецтво-

знавства дозволяють фахівцям вирішити цю 

складну задачу. Аналітичні методи природ-

ничих наук дозволяють долати складні проб-

леми мистецтвознавства. Такі методи дають 

можливість вказати шлях віднайдення індивіду-

альних ознак, відображених в технологічних 

особливостях завершеного твору.  

 Однак технологічна експертиза не дає 

заключення атрибуційнuго характеру, це 

робить лише фахівець-мистецтвознавець. 

Підсумовуючи дослідження механізму 

атрибуції холодної зброї, можна зробити висно-

вок, що атрибуція – це проведення дослідження 

про наділення предмета імʼям і якісними 

характеристиками, які відображають його 

цінність для мистецтва, історії та культури, на 

основі особистих знань та професіоналізму фа-

хівця. Оцінка зразків холодної зброї з точки зо-

ру їх відносної вартості та авторської належ-

ності є одним із актуальних завдань сучасного 

мистецтвознавства. Одним з кроків у цьому 

напрямі є розробка нових підходів до визна-

чення кореляцій пріоритетів атрибуції худож-

ніх обʼєктів у межах музейної діяльності й 

антикварного ринку.[6] 

Отже, найбільший ефект експертиза будь-

якого зразку холодної зброї дає лише при 

спільній роботі експерта і лабораторії. Більшість 

фахівців у сфері атрибуції застосовують стиліс-

тичний і техніко-технологічний методи вивчен-

ня творів візуального мистецтва. Такі досліджен-

ня мають свої специфічні правила, групу джерел, 

теоретичну і практичну базу. Успіх розвитку 

цього напрямку залежатиме від накопичення 

практичного досвіду, наявності відповідного 

обладнання і фахівців, а також поліпшення 

якості та професійності їх роботи. 
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В работе проведен анализ методики проведения криминалистического исследования холодного оружия и доработки 

экспертов в области экспертизы культурных ценностей для вывода унифицированной методики проведения 

экспертизы холодного оружия. 
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The paper analyzes the methodology of forensic research of cold steel and the work of experts in the field of examination of 

cultural values to derive a unified methodology of examination of cold steel. 
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