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ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ У ВІДЕОЗАПИСІ
Стаття присвячена характеристиці окремих складових процесу ідентифікації особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її
зовнішності у відеозаписі. Визначено мету та методи такого дослідження.
Декларовано об’єкти та предмет дослідження. Розкрито етапи процесу
дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає
з її зовнішності у відеозаписі.
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Постановка проблеми. Актуальність даної проблематики у такому
вигляді завдячує стрімкому збільшенню відеозаписів у буденному житті
людини, що в такій же прогресії швидко перетекло і в поле діяльності судових експертів. Доступність та розповсюдженість різноманітних засобів
для здійснення відеофіксації створило велику кількість матеріалів, що
мають значення для суду, містять дані про предмет судового розгляду та
можуть бути доказами у справі / провадженні. Слід констатувати, що такий стан практики обумовив необхідність теоретичних напрацювань з питань дослідження і використання відеозаписів, зокрема і ідентифікації
особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з зовнішності людини у відеозаписі. Проте така практична затребуваність (наявність великої кількості відеозаписів з матеріалами, що мають
значення для суду) наразі висуває і вимоги до проведення таких досліджень (зокрема, визначення об’єктів та предмета дослідження, етапів
процесу дослідження, формулювання питань до експерта та ймовірних
висновків за результатами проведення експертизи).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика досліджень
інформаційного забезпечення експертної діяльності є сферою наукових
інтересів таких вчених, як Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша, В. П. Бахін,
В. Д. Берназ, В. К. Весельський, І. І. Когутич, І. І. Котюк, В. А. Колесник,
В. П. Колмаков, В. О. Коновалова, Т. В. Варфоломеєва, А. Ф. Волобуєв,
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В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, І. В. Гловюк, В. А. Журавель,
А. В. Іщенко, В. С. Кузьмічов, М. А. Погорецький, О. А. Самойленко,
Д. Б. Сергєєва,
В. М. Стратонов,
В. В. Тіщенко,
Л. Д. Удалова,
Ю. М. Чорноус, В. М. Шевчук, В. М. Шепітько, В. Ю. Шепітько та ін.
Мета дослідження. Характеристика процесу ідентифікації експертом
особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності (антроподжерельна невербальна інформація) у відеозаписі. Відповідно до мети поставлені на виконання такі завдання:
– поставити мету експертного дослідження особи у відеозаписі за
особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності;
– визначити об’єкти експертного дослідження особи за особливостями
невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі;
– охарактеризувати етапи процесу дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі.
Викладення основного матеріалу. Чинне нормативне забезпечення
України не забороняє дослідження особи за особливостями невербальної
інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі та дозволяє розробку нової методики комплексного експертного дослідження особи за матеріалами відеозапису [1; 2; 3; 4; 5].
При дослідженні такого виду невербальної інформації, як невербальна інформація, що поступає з зовнішності особи (антроподжерельна невербальна інформація), її основними джерелами є зовнішній вигляд, емоційний стан та супутні ознаки (оформлення зовнішності, одягу, побуту).
Додатковими джерелами можуть бути об’єкти вербального супроводу діяльності особи. Самі джерела невербальної інформації по-перше, одночасно виступають в якості самостійних об’єктів дослідження, які в цьому випадку досліджуються в сукупності та по-друге, при наявності об’єктів
вербальної інформації (які також виступають самостійними об’єктами дослідження) – ці об’єкти (вербальні та невербальні) також досліджуються
сукупно. Відсутність інформації щодо одного з таких джерел може суттєво
вплинути на отримання такого висновку експерта як неможливість вирішення поставлених питань.
Джерела невербальної інформації характеризуються через ознаки
особи (статично), а в динаміці вони виступають властивостями цих самих
ознак. Наприклад, м’язи обличчя (це є ознаки), а їх рух, тобто міміка – це є
прояв цих ознак. Зокрема, в ході дослідження особи у відеозаписі за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності
об’єктами такого дослідження виступають джерела невербальної інформації, що свідчать про індивідуальні властивості особи та особливості за
якими її можна ідентифікувати.
Отже, об’єктами дослідження у справах / провадженнях можуть бути
джерела невербальної інформації у відеозаписі, що свідчать про індивідуальні ознаки і властивості особи та особливості за якими її можна ідентифікувати.
Предмет дослідження кореляційно залежить від об’єкту дослідження та
обумовлений самими джерелами невербальної інформації у відеозаписі. Так,
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предметом дослідження у справах/провадженнях є невербальна інформація
у відеозаписі, що свідчить про індивідуальні ознаки та властивості особи і
особливості за якими її можна ідентифікувати та охарактеризувати.
Мета такого дослідження полягає у визначенні тотожності ознак
об’єктів невербальної інформації (в статиці) та їх властивостей (в динаміці) у відеозаписах.
Методи дослідження – системний аналіз, порівняльний аналіз, синтез,
одномірне зіставлення, багатомірне зіставлення та їх авторські модифікації в залежності від об’єктів конкретного дослідження.
Вчені щодо стадій експертного дослідження більш менш одностайні та
стверджують, що зазвичай експертне дослідження складається з таких
основних стадій: 1) попереднє дослідження; 2) роздільне дослідження;
3) експертний експеримент; 4) порівнювальне дослідження; 5) оцінка результатів дослідження; 6) формулювання висновків; 7) оформлення експертного дослідження. Ці стадії в напрацюваннях вчених або поглинають
один одного, або навпаки ще дрібняться в залежності від об’єкта та предмета дослідження [6; 7; 8; 9; 10].
Процес дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі, чотирьох етапний, де кожен
послідуючий етап обумовлено перетікає у наступний. Всі чотири етапи
такого дослідження є кореляційними і взаємозалежними та проводяться з
метою вирішення поставлених питань. Зокрема, таке дослідження може
стати неможливим на будь-якому з етапів в зв’язку з рядом об’єктивних
чинників (наприклад, нечітке зображення одного з порівнювальних
об’єктів, занадто коротке зображення порівнювального об’єкта та ін.).
У процесі дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі виділимо чотири такі етапи:
1) попереднього
дослідження;
2) роздільного
дослідження;
3) порівняльного дослідження; 4) підведення підсумків.
Попереднє дослідження об’єктів невербальної інформації в відеозаписі включає в себе:
1) аналіз вихідного матеріалу;
2) визначення переліку ідентифікаційних ознак та властивостей порівнювальних об’єктів, тобто вихідної сукупності матеріалів дослідження;
3) поставлення завдань дослідження та формулювання відповідного
переліку питань;
4) визначення методів, які будуть застосовані при проведенні дослідження;
5) за необхідності, запит для отримання експериментальних зразків
або інших додаткових матеріалів по справі / провадженню.
Визначення вихідної сукупності матеріалів дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі
є повноваженням експерта в рамках експертизи. Водночас праці вчених щодо ідентифікації особи за ознаками зовнішності [11, с. 208-210], портретної
експертизи [12, с. 309-311] свідчать про необхідність належної підготовки
зразків для дослідження ще до призначення експертизи.
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Роздільне дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі включає в себе окреме дослідження ідентифікаційних ознак та властивостей порівнювальних об’єктів.
Окремої теоретичної розробки потребує фонетичний аналіз усної мови (розріз невербальної складової) в криміналістичній експертизі відеозаписів, в рамках якої А. В. Андрєєва вже надає рекомендації з забезпечення єдиного підходу до трактування фонетичних особливостей усної мови
дикторів на стадії роздільного вивчення фонограм [13].
Джерело невербальної інформації може досліджуватися на одному
відеозаписі або ряді таких відеозаписів (наприклад, вільні та експериментальні зразки).
Вільні зразки (до внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань та після внесення таких даних, але не для проведення експертизи)
для проведення такого дослідження повинні відповідати таким вимогам:
1) мати достатні ідентифікаційні ознаки (в статиці) для встановлення
їх тотожності щодо досліджуваного джерела невербальної інформації;
2) мати достатні ідентифікаційні властивості (в динаміці) для встановлення їх тотожності щодо досліджуваного джерела невербальної інформації;
3) мати достатню інформацію щодо походження таких зразків (умови
отримання тощо).
Експериментальні зразки для проведення такого дослідження повинні
відповідати таким вимогам:
1) мати достатні та відповідні для порівняння сліди на джерелах дослідження, тобто, зразки повинні бути отримані з максимально наближеними умовами до вільних зразків;
2) мати достатні ідентифікаційні ознаки (в статиці) для встановлення
їх тотожності щодо досліджуваного джерела невербальної інформації;
3) мати достатні ідентифікаційні властивості (в динаміці) для встановлення їх тотожності щодо досліджуваного джерела невербальної інформації.
Окремо необхідно розробити правила отримання таких експериментальних зразків при дослідженні саме джерел невербальної інформації з
урахуванням ознак особи та їх властивостей.
Процес роздільного дослідження уявляється таким чином, що відбувається дослідження шляхом угрупування об’єктів до великих і малих
груп, далі дослідження проводиться за принципом переходу від більших
груп об’єктів до малих. Тобто дослідження джерел невербальної інформації відбувається в сукупності груп, а при наявності вербального супроводу, то обов’язково враховуються і її ознаки та властивості. В широкому
смислі об’єктом дослідження в цій стадії виступає слід джерела невербальної інформації, при цьому сам механізм утворення сліду вивчається як
елемент події в цілому.
В свою чергу, В. О. Комаха попередньо досліджує безпосередні сліди
людини з метою їх вербальної фіксації, тобто невербальне вербально
описує [14, с. 315-354]. До того ж, вже розроблені засади порівняльного
дослідження в межах експертизи відео-, звукозапису [11, с. 212-213] та
експертизи відеозапису [12, с. 357-359].
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Процес порівняльного дослідження передбачає акумуляцію даних і
результатів з попередніх етапів та порівняльне дослідження ідентифікаційних ознак об’єктів та їх властивостей.
Особі притаманна індивідуальна сукупність ознак, що відрізняють її
від інших людей [15]. Варто додати, що не тільки за сукупністю ознак, а за
сукупністю ознак та їх властивостей, що відрізняють її від інших людей.
Вчені стверджують, що криміналістична ідентифікація людини є можливою завдяки таким властивостям її зовнішнього вигляду, як то індивідуальність, відносна стійкість та рефлекторність [15]. Тобто, ознаки особи та
її властивості можуть ідентифікуватися завдяки індивідуальним, відносно
стійкім та рефлекторним властивостям її зовнішнього вигляду.
Процес дослідження особи в статиці за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі проводиться відповідно
до основних антропометричних контрольних точок для ідентифікації в анфас.
Можна взяти за основу Вимоги до від цифрованого образу обличчя особи,
фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус
особи, на фотографічному зображенні на них [16]. Також, окрім основних антропометричних контрольних точок для ідентифікації особи в анфас, дослідження інших не менш важливих об’єктів невербальної інформації надає можливість експерту ідентифікувати особу за іншими ознаками зовнішності.
Процес дослідження особи в динаміці за особливостями невербальної
інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі надає можливість
не тільки ідентифікувати особу, а й відтворити подію в цілому або її частини, надати нову інформацію щодо предмету судового розгляду та сприяти встановленню обставин справи / провадження.
Процес підведення підсумків включає в себе оцінку результатів дослідження, формулювання висновків та належне оформлення експертного
дослідження всього процесу дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі.
Висновки. Процес дослідження об’єктів невербальної інформації в
відеозаписі є етапним (попереднє, роздільне та порівняльне дослідження;
підведення підсумків). Зразки при дослідженні об’єктів невербальної інформації в відеозаписі можуть бути вільними і експериментальними та
повинні відповідати чітко визначеним вимогам. Попереднє дослідження
об’єктів невербальної інформації включає в себе підготовчі дії, а роздільне дослідження – окреме дослідження ідентифікаційних ознак та властивостей порівнювальних об’єктів. Процес порівняльного дослідження передбачає акумуляцію даних і результатів з попередніх етапів та
порівняльне дослідження ідентифікаційних ознак об’єктів та їх властивостей. Процес підведення підсумків включає в себе оцінку результатів дослідження, формулювання висновків та належне оформлення експертного
дослідження всього процесу дослідження особи за особливостями невербальної інформації, що поступає з її зовнішності у відеозаписі.
Перспективою подальшого розвитку є створення методики комплексного експертного дослідження особи за матеріалами відеозапису на рівні
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самостійної атестованої методики, включеної до Реєстру методик проведення судових експертиз. В цілому, такі напрацювання доповнюють та
вдосконалюють положення криміналістики та судової експертизи.
Перелік посилань
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ПРОЦЕС ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦА В ВИДЕОЗАПИСИ
О. П. Ващук
Статья посвящена характеристике отдельных составляющих процесса идентификации личности по особенностям невербальной информации, поступающей из
ее внешности в видеозаписи. Определена цель такого исследования, которая заключается в определении тождества признаков объектов невербальной информации (в статике) и их свойств (в динамике) в видеозаписях. Констатировано, что методами исследования является системный анализ, сравнительный анализ, синтез,
одномерное сравнение, многомерное сопоставление и их авторские модификации
в зависимости от объектов конкретного исследования.
Декларировано, что объектами исследования по делам / производствам
могут быть источники невербальной информации в видеозаписи, свидетельствующие о индивидуальных признаках и свойствах личности, и особенностях
по которым ее можно идентифицировать. Предмет исследования корреляционно зависит от объекта исследования и обусловлен самими источниками
невербальной информации в видеозаписи. Так, предметом исследования по
делам/производствам является невербальная информация в видеозаписи,
свидетельствующая об индивидуальных признаках и свойствах личности, и
особенностях по которым ее можно идентифицировать.
Раскрыт процесс исследования объектов невербальной информации в
видеозаписи: он этапный (предварительное, раздельное и сравнительное
исследование; подведение итогов). Определено, что образцы при исследовании объектов невербальной информации в видеозаписи могут быть свободными и экспериментальными и должны соответствовать четко определенным
требованиям. Предварительное исследование объектов невербальной информации включает в себя подготовительные действия, а раздельное исследование – отдельное исследование идентификационных признаков и свойств
сравнительных объектов. Процесс сравнительного исследования предполагает аккумуляцию данных и результатов из предыдущих этапов и сравнительное исследование идентификационных признаков и свойств объектов.
Процесс подведения итогов включает в себя оценку результатов исследования, формулирование выводов и надлежащее оформление экспертного
исследования всего процесса исследования личности по особенностям невербальной информации, поступающей из ее внешности в видеозаписи.
Анонсировано перспективу дальнейшего развития по созданию методики
комплексного экспертного исследования личности по материалам видеозаписи на уровне самостоятельной аттестованной методики, включенной в Реестр
методик проведения судебных экспертиз.
Ключевые слова: идентификация человека, невербальная информация,
исследования личности в видеозаписи, идентификационные признаки, исследования личности в динамике.
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IDENTIFICATION PROCESS PERSON IN VIDEO RECORDING
O. Vashchuk
The article is devoted to the characteristics of certain components of the
process of identification of a person by the features of nonverbal information
coming from his appearance in the video. The purpose of this study is to determine
the identity of the features of non-verbal information objects (in statics) and its
properties (in dynamics) in videos. It is stated that the research methods are
system analysis, comparative analysis, synthesis, one-dimensional comparison,
multidimensional comparison and its author’s modifications depending on the
objects of a particular study.
It is stated that the objects of research in cases may be sources of nonverbal
information in the video, which indicate the individual characteristics of the person
and the features by which he can be identified. The subject of the study correlates
with the object of the study and is determined by the sources of nonverbal
information in the video. Thus, the subject of research in cases is nonverbal
information in the video, which indicates the individual characteristics and
properties of the person and the features by which he can be identified.
The process of research of nonverbal information objects in the video is
revealed: it is a stage (preliminary, separate and comparative research;
summarizing). It has been determined that samples in the study of objects of
nonverbal information in video can be free and experimental and must meet clearly
defined requirements. Preliminary research of nonverbal information objects
includes preparatory actions, and separate research – a separate study of
identification features and properties of comparative objects. The process of
comparative research involves the accumulation of data and results from previous
stages and a comparative study of the identification features and properties of
objects. The process of summarizing the results includes evaluation of research
results, formulation of conclusions and proper design of expert research of the
whole process of research of a person on the features of nonverbal information
coming from his appearance in the video.
The prospect of further development on creation of a technique of complex
expert research of the person on materials of video recording at the level of the
independent certified technique included in the Register of methods of carrying out
forensic examinations is announced.
Key words: human identification, non-verbal information, personality research
in video recording, identification signs, personality research in dynamics.
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