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кримінального судочинства, необхідно вирішити питання щодо підготовки 
перекладачів у системі навчальних закладів МВС України. 
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СУБ’ЄКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА СТАДІЇ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 Розслідування події злочину є складним процесом об’єктивної дійсно-
сті, який додатково ускладнюється тим, що сьогодні для підготовки, скоєння 
та приховування злочину використовуються передові наукові технології, су-
часні технічні засоби та методи. Для успішного розслідування злочинів, реа-
лії сьогодення вимагають від слідчого застосування широкого кола суспіль-
них, природничих, математичних і технічних знань. 

Мета дослідження – визначення суб’єктів застосування спеціальних 
знань у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, та 
відмежування повноважень експерта та спеціаліста, як суб’єктів застосування 
спеціальних знань. 

Спеціальні знання – це знання, які не відносяться до загальновідомих, а 
ті, якими володіє обмежене коло спеціалістів, а також як наявність у особи 
відомостей, отриманих в результаті професійного досвіду або спеціальної 
підготовки, наукової і практичної діяльності, вивчення певної галузі науки, 
техніки, мистецтва та ремесла. 

Так, у відповідності до ст. 69 КПК України експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціа-
льними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову екс-
пертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження 
об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кри-
мінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під 
час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.  

У відповідності до ст. 71 КПК України спеціалістом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками засто-
сування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час до-
судового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відпо-
відних спеціальних знань і навичок.  

Для цих цілей можуть запрошуватись незацікавлені у результатах справи 
особи різних професій, котрі мають вищу чи середню освіту і систематичну 
підготовку за конкретною спеціальністю, а також досвід роботи у певній 
сфері виробництва, науки, культури й ремесла.  
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Статті 238 ч. 1, ч. 2,3 ст. 239, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 227 регламентують 
обов’язкову участь експерта або спеціаліста у різних випадках під час прове-
дення слідчих дій, наприклад, при проведенні огляду чи ексгумації трупа, а 
також у разі участі малолітньої або неповнолітньої особи у слідчих діях.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що до 
суб’єктів застосування спеціальних знань відносяться наступні учасники кри-
мінального провадження: експерт, спеціаліст, педагог, психолог. 

Експерт залучається до кримінального провадження з метою сприяння 
виявленню, закріпленню, вилученню та дослідженню доказів чи застосу-
вання технічних засобів, для покращення організації і підвищення ефектив-
ності кримінального провадження. Його діяльність регламентується Законом 
України «Про судову експертизу». Спеціаліст може звертати увагу учасників 
кримінального провадження на обставини, пов’язані з виявленням, закріплен-
ням та дослідженням доказів, давати пояснення з приводу спеціальних пи-
тань, які виникають під час проведення процесуальних дій шляхом надання 
усних консультацій або письмових роз’яснень, надавати технічну допомогу 
для підвищення ефективності та результативності досудового розслідування. 
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КРИМІНОЛОГІЯ ПОСТМОДЕРНУ:  
ВИКЛИКИ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ 

Постмодернізм визначається як тенденція в культурі останніх десяти-
літь, яка зачепила різні галузі знання, в тому числі і кримінологію. Постмоде-
рністські дискусії охоплюють широке коло соціально-філософських проблем, 
що стосуються зовнішнього і внутрішнього життя індивіда, політики, моралі, 
культури, мистецтва і т. д. Ключові постмодерністські характеристики сучас-
них суспільств загалом і українського, зокрема, які мають бути покладені в 
основу переосмислення кримінологічних категорій, формування новітніх те-
орії детермінації та протидії злочинності є, на нашу думку, такими. 

1. Аномія стає нормою. Світ – не стабільний, постійно змінюваний, кризо-
вий. Варто бути свідомим того, що так звані перехідні, транзитивні періоди роз-
витку суспільств (а надто українського як пострадянського, посттравматичного) 




