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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання щодо місця права на експертну ініціативу в системі прав та обов’язків судового експерта 

в кримінальному провадженні. Підкреслено, що реалізація зазначеного права можлива за допомогою інших його прав, 
зокрема знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, бути присутнім під час вчинення процесуальних дій 
тощо. Визначено процесуальні підстави експертної ініціативи. Запропоновано виокремлювати зовнішню та внутрішню 
форми ініціативної діяльності судового експерта.
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REALIZATION OF THE RIGHT TO INITIATIVE IN CRIMINAL PROCEEDURE BY A FORENSIC EXPERT

Dmytro SHCHERBANIUK,
Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the issue of the right to an expert initiative in the system of rights and duties of forensic expert in crim-

inal proceedings. It is emphasized that the realization of this right is possible with the help of his other rights, in particular, to get 
acquainted with the materials of the case, to submit a petition, to be present during a procedural actions, etc. The are determined a 
procedural grounds of an expert initiative. The author offers to distinguish an external and internal forms of the initiative activity 
of a forensic expert.
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REZUMAT
Articolul abordează problema de expert în drept spațiu la inițiativa unui sistem de drepturi și obligații de expert judiciar în 

cadrul procedurilor penale. Se subliniază faptul că punerea în aplicare a acestor drepturi este posibil cu alte drepturi sale, în special 
dosarele de caz, să prezinte o cerere de a fi prezenți în timpul procedurii de comision, etc. Baza procedurală de inițiativă de experți. 
O separa formele interne și externe ale inițiativei expertului judiciar.

Cuvinte cheie: criminalistica, proceduri penale inițiativă de experți, participanții experți juridice ale procedurilor penale.

Постановка проблеми. Невід’ємним аспектом функці-
онування правової держави є ефективна робота законодав-
чої, виконавчої та судової гілок влади. Така практика уяв-
ляється неможливою без звернення до сфери експертної 
діяльності для вирішення ряду питань у різних державних 
інституціях, таких як технічний захист інформації, енер-
гозбереження, землевпорядкування, соціальна медицина, 
кримінальне провадження тощо. У сфері кримінального 
судочинства судові експертизи мають особливе значення, 
адже за допомогою цієї форми використання спеціальних 
знань нерідко вирішуються найбільш вагомі питання, що 
мають вирішальне доказове значення.

Допомога експерта на стадіях досудового розслідуван-
ня і судового розгляду справи забезпечує їхню об’єктив-
ність та повноту. Саме прогнозування розвитку ситуації 
в межах правового аналізу разом із висновком обізнаної 
особи з конкретної прикладної проблематики призво-
дять до того ефекту, який дає змогу прийняти своєчасні 
та ефективні заходи для обрання правильної й обґрунто-
ваної позиції сторін кримінального судочинства, отри-
мання якісного доказу, яким обґрунтовується прийняття 
процесуального рішення [1, с. 214]. Тобто участь судово-
го експерта у складному процесі розслідування злочинів 

важко переоцінити за напрямом доказового значення та 
вихідного орієнтиру для побудови дієвої лінії державного 
обвинувачення.

Поряд із цим не варто забувати про особливості за-
значеної форми використання спеціальних знань під час 
здійснення кримінального провадження, що полягають у 
чіткому дотриманні експертом норм чинного законодав-
ства, а також використання у своїй практичній діяльності 
приписів і роз’яснень органів державної влади (закони, 
постанови, інструкції, методичні рекомендації та ін.). За-
галом йдеться про коло повноважень, що є системою прав 
та обов’язків. Межі повноважень окреслюють їх зміст та 
об’єм і визначають компетенцію.

Вагоме місце у системі прав судового експерта займає 
право експерта, якщо це в інтересах з’ясування обставин, 
які мають значення для кримінального провадження, ви-
ходити за межі отриманого доручення про проведення 
експертизи і викласти у висновку експертизи виявлені в 
ході її проведення відомості, з приводу яких йому не були 
поставлені запитання (п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України). У про-
цесуальній науці воно нерідко трактується як експертна 
ініціатива. Тому важливе теоретичне та практичне значен-
ня має з’ясування конкретних підстав і форм її реалізації  
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в контексті взаємозв’язку всіх визначених законом прав і 
обов’язків вказаного учасника кримінального провадження.

Стан дослідження. У криміналістичній літературі при-
ділено певну увагу сутності й особливостям реалізації екс-
пертної ініціативи у кримінальному процесі. Зокрема, ок-
ремі аспекти цієї проблематики були предметом досліджен-
ня у працях В.В. Бірюкова, В.Г. Гончаренка, Г.І. Грамовича, 
А.В. Дудича, О.П. Гришиної, Н.І. Клименко, В.К. Лисичен-
ка, С.Л. Мельник, А.Н. Петрухіної, І.В. Пирога, І.А. Пе-
трової, О.Р. Росинської, М.В. Салтевського, І.Я. Фрідмана, 
М.Г. Щербаковського та інших науковців. Проте досі серед 
учених відсутня єдина позиція щодо підстав і форм реалі-
зації права судового експерта на ініціативу.

Мета і завдання статті полягають у визначенні місця 
права судового експерта на ініціативу у кримінальному 
провадженні в системі його прав та обов’язків, а також 
правових підстав і форм реалізації експертної ініціативи в 
практичній діяльності.

Виклад основного матеріалу. У поглядах щодо ком-
петенції судового експерта у науковців досі немає єдності 
думок [2, с. 88]. У криміналістичній літературі у характе-
ристиці його прав та обов’язків іноді виділяють два по-
няття: наукова компетенція та процесуальна компетенція  
[3, с. 21].

Так, на думку Р.С. Бєлкіна, наукова компетенція експер-
та – це комплекс знань у галузі теорії, методики і практики 
експертизи певного роду, виду. Він розрізняв об’єктивну 
компетенцію як обсяг спеціальних знань, якими повинен 
володіти експерт, та суб’єктивну компетенцію як ступінь 
володіння конкретним експертом цими знаннями. Саме 
суб’єктивну компетенцію вчений називає компетентністю 
експерта, водночас вказує, що права та обов’язки експер-
та окреслено процесуальним законом, що й визначає його 
компетенцію [4, с. 264]. Разом зі спеціальними знаннями, 
наукову компетенцію експерта визначають і такі елемен-
ти, як: 1) досвід проведення певних досліджень та надан-
ня професійної допомоги учасникам процесу; 2) знання 
спеціальної (наукової) та методичної літератури, в якій 
висвітлено накопичений досвід експертної роботи; 3) знан-
ня та володіння різноманітними методиками досліджень  
[5, с. 130].

Відтак у даному контексті виправдано розглядати 
суб’єктивну складову частину становлення та розвитку на-
укової компетенції експерта. Суб’єктивний бік компетенції 
конкретної особи – це ступінь володіння теорією і мето-
дикою експертиз конкретного виду, підвиду. Він залежить 
від досвіду даної особи, її базової і спеціальної освіти, 
знання нею нових методів і методик. Крім цього, О.М. Зі-
нін, Г.Г. Омельянюк та О.В. Пахомов зазначають, що вка-
зані складові частини впливають на здатність розв’язувати 
поставлені питання, які стосуються предмета експертизи. 
Вказана сторона визначається рівнем його освіти і спеці-
альною підготовкою, а також досвідом роботи в даній га-
лузі досліджень [3, с. 21], що прямо впливає на вибір ефек-
тивної експертної методики.

Зауважимо, що за теорією та практикою судової екс-
пертизи основні оціночні параметри ефективності зосе-
реджені у: дієвості методики, що характеризується мож-
ливістю отримання достовірних результатів, визначених 
із достатньою точністю, з використанням щонайменшого 
обсягу об’єктів і витрат необхідного часу; достовірності 
отриманих результатів, тобто відповідності їх фактичним 
обставинам справи; точності результатів; мінімальному 
обсязі матеріалу, необхідного для проведення досліджен-
ня (кількість речовин, вихідних даних, зразків тощо); мі-
німальному часі, необхідному для проведення досліджень; 
збереженні речових доказів; мінімізації витрат матеріаль-
них ресурсів [6, с. 154].

Разом це складна система упорядкованих характе-
ристик судової експертизи чи експертного дослідження 
у вигляді раціонально використаних засобів, методів та 
прийомів, що спрямовані на досягнення аргументованого 
результату.

Щодо ж процесуальної складової частини компетенції 
експерта, Н.І. Клименко стверджує, що це коло його по-
вноважень, наданих процесуальним законом [7, с. 21]. Так, 
нормами КПК України та Закону України «Про судову екс-
пертизу» передбачено таке коло прав судового експерта:  
1) знайомитися з матеріалами кримінального проваджен-
ня, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти 
клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків 
та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експер-
тизи; 3) бути присутнім під час вчинення процесуальних 
дій, що стосуються предметів та об’єктів дослідження;  
4) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її про-
ведення відомості, які мають значення для кримінального 
провадження і з приводу яких йому не були поставлені 
запитання; 5) ставити запитання, що стосуються пред-
мета та об’єктів дослідження, особам, які беруть участь 
у кримінальному провадженні; 6) одержати винагороду 
за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних 
із проведенням експертизи і викликом для надання пояс-
нень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не 
є службовим обов’язком особи, яка залучена як експерт;  
7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у ви-
падках, передбачених законом; 8) користуватися іншими 
правами, передбаченими Законом України «Про судову 
експертизу» [8]; 9) подавати скарги на дії особи, у про-
вадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують 
права судового експерта; 10) проводити на договірних за-
садах експертні дослідження з питань, що становлять інте-
рес юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, 
передбачених законом [9].

Необхідно визнати, що експерт не може обійтися в про-
цесі своєї роботи без оцінного критерію, без того, щоб не 
визначити свого ставлення до представлених матеріалів. 
Це підтверджується, зокрема, правом експерта знайоми-
тися з матеріалами справи, що належать до предмета екс-
пертизи. Мета такого ознайомлення експерта – оцінка цих 
матеріалів на предмет їхньої достатності для вирішення 
поставлених питань. Тільки після такої оцінки експерт за-
являє клопотання про надання додаткових матеріалів або 
присутності припровадженні слідчих (розшукових) чи ін-
ших процесуальних дій [10, с. 143]. Такого роду предметна 
інформація становитиме об’єкт судової експертизи.

Експерт, досліджуючи надані йому матеріали, у т. ч. і 
докази, висловлює своє ставлення до них, але в межах сво-
єї наукової компетенції. Експерт не має права давати оцін-
ку належності, допустимості і достовірності досліджених 
ним доказів. За всебічне, повне й об’єктивне досліджен-
ня відповідає експерт, а за справжність, повноту і якість 
матеріалів – особа, яка призначила експертизу [11, c. 57]. 
Це, насамперед, зумовлено механізмом побудови доказової 
бази в рамках кримінального провадження, що побудова-
ний на згаданих принципах належності, допустимості та 
достовірності. Як приклад, за необхідності додатково на-
дати експертові експериментальні зразки почерку підозрю-
ваного з метою забезпечення проведення почеркознавчої 
експертизи саме слідчий органу досудового розслідування 
ініціює процедуру отримання зразків для експертизи, ін-
коли із залученням спеціаліста за відповідним напрямом 
володіння спеціальними знаннями. Тобто одна дія є прямо 
похідною від іншої.

Як зазначалося, право на експертну ініціативу окремо 
визначено у п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України. Проте його реа-
лізація у кримінальному провадженні тісно пов’язана з ін-
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шими вищевказаними правами судового експерта. У зв’яз-
ку з цим В.М. Тертишник цілком справедливо зауважує, 
що право проявити експертну ініціативу є важливою га-
рантією повноти і всебічності дослідження всіх обставин 
справи [12, с. 115]. Зі змісту процесуального закону можна 
побачити, що експертну ініціативу законодавець розглядає 
лише в площині окремого права судового експерта. Проте 
залишається до кінця незрозумілим, за яких умов та об’єк-
тивних обставин може бути реалізована така прерогатива 
суб’єкта кримінального провадження та у якій формі – ус-
ному сповіщенні, запиті чи клопотанні.

Уявляється, що сутністю експертної ініціативи є об-
ґрунтована та допустима можливість особи, яка володіє 
спеціальними знаннями, дещо вийти за межі постанов-
лених питань, що є предметом експертного дослідження. 
Наприклад, за допомогою спеціальних знань встановити 
важливі факти, що мають значення для кримінального 
провадження. У зв’язку з цим важливе значення має чітке 
розуміння предмета експертизи. Проте з цього питання єд-
ності серед науковців немає.

Так, одні автори вважають, що предметом експертизи є 
будь-яке питання, на яке може відповісти дана наука, мис-
тецтво або ремесло, якщо слідчий або суд визнав, що ці пи-
тання мають безпосередній причинний зв’язок з основними 
обставинами, що підлягають встановленню; крім того, фак-
ти, для встановлення яких ставляться питання, повинні бути 
визнані такими, що підлягають доказуванню і потребують 
такого доказу, як експертиза [13, с. 8; 14, с. 42–43; 8, с. 130].

О.Р. Шляхов розумів під предметом експертизи фак-
тичні дані (факти, обставини), встановлювані експертами 
на основі спеціальних наукових пізнань і досліджень ма-
теріалів кримінального провадження або цивільної справи  
[16, с. 7]. Такої ж позиції дотримується О.Р. Россинська, яка 
зазначає, що предмет судової експертизи складають фактич-
ні дані (обставини справи), досліджувані та встановлювані 
під час розслідування чи судового розгляду кримінальної 
або цивільної справи на основі спеціальних пізнань у галузі 
науки, техніки, мистецтва або ремесла [17, с. 6].

Розбіжності поглядів є очевидними. На нашу думку, 
на процес формування предмета експертного дослідження 
безпосередньо впливають питання, що знаходять своє ві-
дображення у тій чи інший галузі науки. Проте зазначений 
фактор не може бути вирішальним та остаточним, оскільки 
він нівелює самостійність особи, яка володіє відповідними 
спеціальними знаннями. Це зумовлено механізмом та про-
цесуальною формою, у якій призначається судова експер-
тиза в межах кримінального провадження – винесенням 
стороною відповідного клопотання, а слідчим суддею – ух-
вали (ст. 244 КПК України).

І.Л. Петрухін з цього приводу зазначав, що така про-
цесуальна дія має місце тоді, коли слідчий володіє доказо-
вим матеріалом, який є достатнім для того, щоб на підставі 
його дослідження судовий експерт міг зробити висновок із 
приводу спеціальних питань, які виникли у ході здійснення 
кримінального провадження [18, с. 191]. Відповідно, коло 
питань, які необхідно вирішити, формуються стороною 
кримінального провадження, що не виключає наявності 
суб’єктивного (людського) фактору. У зв’язку з цим нечітке 
або неточне формулювання питань створює зайві пробле-
ми у підготовці висновку та стимулює судового експерта 
проявити власну ініціативу щодо зміни формулювань, яка 
потім може бути піддана критиці на стадії судового розгля-
ду справи [19, с. 121].

З огляду на це випливає, що окреслені завдання у ви-
гляді запитань інколи мають лише координаційний харак-
тер у контексті проведення судової експертизи, в той час як 
встановлювані судовим експертом фактичні дані й будуть 
виступати предметом дослідження.

У таких випадках експерт має право вказати зі своєї іні-
ціативи на ті обставини, про які йому не були поставлені 
питання, але з дотриманням таких вимог: 1) якщо ці обста-
вини виявлені на підставі використання своїх спеціальних 
пізнань і не виходять за межі компетенції експерта; 2) якщо 
вони виявлені під час експертного дослідження і виплива-
ють з нього; 3) якщо вони мають значення для обставин, 
встановлених експертом під час свого дослідження і безпо-
середньо з ними пов’язані, тобто розкривають, доповню-
ють, уточнюють обставини, що складають предмет даної 
експертизи; 4) якщо через наявність об’єктивних причин 
експерт не зміг проконсультуватися зі слідчим і судом із 
приводу необхідності включення даних відомостей про ці 
обставини до свого висновку [10, с. 145].

Загалом форми виявлення експертної ініціативи як скла-
дової частини прав судового експерта у спеціальній літера-
турі поки що залишаються без належної уваги. У наукових 
колах виділяють таку форму ініціативної діяльності експерта, 
як надання клопотання в усній чи письмовій формі. Змістовне 
навантаження клопотання різниться за своїм цільовим при-
значенням й може бути спрямоване на: 1) надання додаткових 
матеріалів, інформації про умови зберігання, транспорту-
вання, експлуатації об’єктів, які досліджуються; 2) надання 
даних про технологію їх виробництва; 3) участь у процесу-
альних діях та необхідність ставити питання, які стосуються 
предмета судової експертизи; 4) необхідність проведення за 
участю експерта конкретних слідчих (розшукових) дій; 5) за-
прошення слідчого органу досудового розслідування прийня-
ти участь у проведенні експертизи [20, с. 42].

Пропонуємо проаналізувати складові частини наведе-
ної системи з метою встановлення не лише можливості 
самостійності та незалежності спеціально обізнаної особи 
в ході здійснення дослідження, а й виокремлення проце-
суальних підстав експертної ініціативи для забезпечення 
його повноти, всебічності та об’єктивності.

Так, клопотання судового експерта про надання додат-
кових матеріалів, інформації про умови зберігання, тран-
спортування, експлуатації об’єктів, які досліджуються, як 
правило, є результатом призначення експертизи в стислі 
строки. Це, насамперед, створює несприятливі умови для 
організації досудового розслідування злочину та призво-
дить до: поверхневого дослідження матеріалів криміналь-
ного провадження; неповного виокремлення обставин, що 
підлягають з’ясуванню; неточного формулювання пред-
мета дослідження і т. п. Відтак процес підготовки до при-
значення судової експертизи чи експертного дослідження 
раціонально організовувати за участю спеціаліста, що во-
лодіє спеціальними знаннями у відповідній галузі науки.

Окреслений фактор лише вкотре доводить тверджен-
ня, що якість експертизи передусім залежить від повноти 
й достовірності матеріалів, поданих на експертизу. І право 
вимагати додаткових матеріалів слугує забезпеченню екс-
перта всіма необхідними даними для проведення повного і 
всебічного дослідження. Право ознайомитися з матеріала-
ми кримінального провадження, що стосуються предмета 
експертизи, обмежує доступ експерта до інших матеріалів, 
тим самим запобігаючи формуванню суб’єктивного став-
лення до обставин події чи її учасників, яке може негатив-
но вплинути на результат експертизи [21, с. 167].

Дещо іншого результату в аспекті суб’єктивного став-
лення до окремих учасників кримінального провадження 
можливо досягти за умов реалізації клопотання про участь 
експерта у процесуальних діях та за необхідності задавати 
питання, які відносяться до предмету судової експертизи. 
Проте в цьому контексті нас цікавлять лише причини та 
підстави реалізації такого права судового експерта.

Так, на основі аналізу матеріалів слідчої та судо-
вої практики, у Постанові Пленуму Верховного суду  
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України «Про судову експертизу в кримінальних і ци-
вільних справах» від 30 травня1997 р. № 8, звертається 
увага на те, що у разі перевірки та оцінки висновку екс-
перта, суд, крім іншого, повинен з’ясувати достатність 
наданих експертові об’єктів дослідження, а також пов-
ноту відповідей на порушені питання та їх відповідність 
іншим фактичним даним [22, с. 27]. Зазначений аспект 
оцінки висновку експерта через призму відсутності 
роз’яснювальних розмов слідчого органу досудового 
розслідування з працівником експертної установи щодо 
особливостей підготовки і призначення судової експер-
тизи, зокрема непоінформованості про окремі об’єкти 
дослідження, повинен сприяти отриманню судовим екс-
пертом важливих даних про обставини кримінального 
правопорушення у вигляді змістовного наповнення ок-
ремих слідчих (розшукових) дій.

Відзначимо, що технологічний процес проведення 
судової експертизи чи експертного дослідження від-
значається набором взаємопов’язаних між собою дій та 
розрахунків, що передбачає дотримання експертом поло-
жень ряду нормативно-правових актів, методичних ре-
комендацій та спеціальних джерел. На практиці нерідко 
виникає необхідність розширення інформаційних джерел 
щодо процесу створення та (або) введення в експлуата-
цію об’єкта дослідження, отримання інформації про його 
додаткові параметри. Йдеться про надання даних про тех-
нологію виробництва об’єктів, які досліджуються. Такого 
роду дані повинні розглядатися як самостійний ресурс 
інформації для фахівців та забезпечуватися особою, що 
доручила проведення експертизи, у встановленому зако-
нодавством порядку.

Окрім цього, законодавець зазначає, що висновок екс-
перта складається з обов’язковим зазначенням його рекві-
зитів (найменування документа, дати та номера складан-
ня висновку), категорії експертизи (додаткова, повторна, 
комісійна, комплексна), виду експертизи (за галуззю 
знань) та трьох частин: вступної (вступ), дослідницької 
(дослідження) та заключної (висновки). У вступній ча-
стині висновку експерта в обов’язковому порядку зазна-
чаються питання, які вирішуються експертом у порядку 
експертної ініціативи (якщо таке розглядалося) [23] та об-
ставини, які мають значення для надання висновку (екс-
пертна ініціатива), з обов’язковим зазначенням джерела 
їх отримання [24].

Як приклад, у процесі проведення судової експерти-
зи на взутті підозрюваних експерт виявив мікрочастки 
текстильних волокон, що мають загальну групову на-
лежність з усіма видами волокон, з яких виготовлено 
тканину одягу потерпілого [25, с. 16–17]. Це означає, що 
експерт, якого залучено з ініціативи слідчого для прове-
дення трасологічної експертизи, повинен розширити екс-
пертне завдання такого роду дослідження та, окрім цього, 
застосувати відповідні методики та галузеві стандарти. 
Тобто йдеться про прийняття самостійного рішення про 
вилучення мікрочасток (волокон одягу) з підошви взуття 
підозрюваного, що прямо належить до процесу збиран-
ня слідів злочинної діяльності – речових доказів. Такі дії, 
в свою чергу, виходять за межі права судового експерта 
на проведення за його участю конкретних слідчих (роз-
шукових) дій або запросити слідчого органу досудового 
розслідування прийняти участь у проведенні експертизи.

Отже, експертиза має дві сторони: правову і гносео-
логічну, які, у свою чергу, будуються також за певними 
правилами і структурами. З цією метою законодавець і не 
надає право експерту проводити самостійно будь-які дії 
у межах кримінального провадження зі збору доказів на 
інших матеріалів для дослідження, що суттєво його від-
різняє від спеціаліста. З іншого боку, це свідчення того, 

що експерт не може повністю бути незалежним суб’єктом 
[26, с. 187].

У цьому контексті варто погодитися з позицією 
В.Д. Арсеньєва і В.Г. Заблоцького. Науковці вказують на 
те, що у певних випадках експерт усе-таки є суб’єктом 
збирання доказів. Найбільш наочно діяльність експерта 
щодо збору доказів проявляється у дослідженнях, до до-
даткових об’єктів яких належать мікрочастки. Завданням 
такого дослідження є виявлення мікрочастинок однієї ре-
човини на поверхні іншої. Виявлені мікрочастинки, через 
те, що не є частиною досліджуваного об’єкта, є самостій-
ними речовими доказами, що вказують на взаємодію двох 
об’єктів [27, с. 61].

Таким чином, вважаємо, що в окремих випадках екс-
пертна ініціатива може розглядатися як процес самостій-
ного виявлення та вилучення експертом речових доказів, 
що мають значення для встановлення істини у криміналь-
ному провадженні. Знову ж таки, доцільно зауважити про 
необхідність відображення такого роду самостійності й 
незалежності судового експерта в предметній (докумен-
тальній) формі, як то інформаційний лист – клопотання. 
Останній повинен містити вичерпну інформацію про до-
цільність та ризики збирання матеріалу для експертного 
дослідження. Адресатом ж такого клопотання виступати-
ме особа або орган, який ініціював залучення експерта.

Висновки. Викладені вище обставини дозволяють нам 
виокремити такі процесуальні підстави експертної ініці-
ативи в ході проведення судової експертизи у криміналь-
ному провадженні: недостатній обсяг завдань експертного 
дослідження у зв’язку з відсутністю вихідних даних як на-
слідок поверхневого, інколи навіть шаблонного проведен-
ня різних слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, 
огляду предметів та документів, слідчого експерименту 
та ін.); недостатня обізнаність особи, яка провадить досу-
дове розслідування чи здійснює судовий розгляд справи, 
у сфері науки і науково-технічної діяльності, що тягне за 
собою некоректний вибір виду (підвиду) та адресата реалі-
зації експертизи; неправильне або неточне формулювання 
завдань експертного дослідження через призму недотри-
мання положень нормативно-правових актів у зазначеній 
сфері службової діяльності (наприклад, чинних інструкцій 
про призначення та проведення судових експертиз та екс-
пертних досліджень та науково-методичних рекомендацій 
із питань підготовки та призначення судових експертиз 
та експертних досліджень); недостатня взаємодія органів 
досудового розслідування із закладами, установами та ор-
ганізаціями у сфері проведення судових експертиз та екс-
пертних досліджень (відсутність спільних заходів коорди-
наційного та роз’яснювального характеру, непоінформова-
ність про об’єкти дослідження тощо).

На нашу думку, конкретні форми ініціативної діяльно-
сті експерта в напрямку забезпечення всебічності дослі-
дження умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні 
залежно від формату отримання інформації, необхідної 
для її реалізації. Зовнішній рівень притаманний саме кло-
потанню, яке проявляється у вигляді вичерпної інформа-
ції про доцільність та ризики збирання матеріалу для екс-
пертного дослідження, необхідності отримання додатко-
вої інформації через зміст окремих слідчих (розшукових) 
дій, ознайомлення з іншими матеріалами кримінального 
провадження тощо.

Водночас внутрішній рівень експертної ініціативи 
проявляється у прийнятті обґрунтованого рішення щодо 
самостійного уточнення предметної області судової екс-
пертизи чи експертного дослідження з метою встанов-
лення фактів причетності підозрюваного до вчиненого 
кримінального правопорушення та інших вагомих для 
кримінального провадження обставин.
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