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Сучасне кримінально-процесуальне 
законодавство України в межах здійс-
нюваної правової реформи спрямо-
ване на підвищення ролі інституту 
спеціальних знань, без яких не може 
бути ефективно проведене досудове 
розслідування у кримінальному про-
вадженні економічної спрямованості. 
Аналіз слідчої та судової практики 
свідчить, що успіх у розслідуванні 
злочинів, пов’язаних із криміналь-
ним банкрутством, значною мірою 
визначається узгодженою взаємодією 
слідчого з учасникам кримінального 
провадження, особливо з обізнаними 
особами, які володіють спеціальним 
знаннями в окремих галузях багато-
гранної економіки. Необхідність залу-
чення різнорідних спеціалістів для 
надання допомоги слідчому у кримі-
нальному провадженні була усвідом-
лена практиками ще у другій половині 
ХIХ ст. У цьому зв’язку не дивно, що 
в наукових працях, і насамперед у пра-
цях учених-криміналістів, проблема 
застосування спеціальних знань стала 
досить активно розроблятися.

На наш погляд, питання правового 
забезпечення використання спеці-
альних знань на досудовому слідстві 
не тільки не вичерпані, але і потре-
бують подальшого вдосконалення 
і розроблення. Зокрема, теоретич-
ного аналізу потребують питання 
правової реґламентації застосування 
спеціальних знань, визначення форм 
застосування спеціальних знань під 

час розслідування злочинів, пов’яза-
них із кримінальним банкрутством. 
Актуальність обраної проблематики 
визначається тим, що питання впливу 
результатів використання окремих 
форм спеціальних знань на проце-
суальні рішення в такому дослід-
ницькому зрізі ще не порушувались 
у сучасній юридичній літературі.

Загальні організаційно-тактичні 
аспекти застосування спеціальних 
знань у кримінальному провадженні 
розглядались у наукових працях із 
кримінального процесу, криміна-
лістики і теорії судової експертизи 
такими українськими вченими, як: 
А.Ф. Волобуєв, В.Г. Гончаренко, 
І.В. Гора, Г.Л. Грановський, М.В. Дань-
шин, А.В. Журавель, Н.С. Карпов, 
Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.К. Лиси-
ченко, О.М. Моїсєєв, Г.М. Надгор-
ний, І.В. Постіка, М.В. Салтевський, 
Е.Б. Сімакова-Єфремян, К.О. Чаплин-
ський, В.Ю. Шепітько, В.М. Шер-
стюк та інші.

Окремі проблеми використання 
спеціальних знань у процесі розслі-
дування кримінальних правопору-
шень були предметом дисертаційних 
досліджень Є.Є. Демидової («Тактика 
допиту обізнаних осіб», 2013 р.), 
В.І. Дячука («Використання спеціаль-
них знань при розслідуванні дорож-
ньо-транспортних пригод», 2010 р.), 
А.В. Мировської («Використання 
спеціальних знань при розслідуванні 
фальшивомонетництва», 2012 р.), 
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П.Ю. Кравчука («Використання спе-
ціальних знань під час розслідування 
грабежів і розбоїв», 2015 р.), К.А. Сад-
чикова («Використання спеціальних 
знань на стадії досудового розслі-
дування (процесуальний аспект)», 
2017 р.), В.О. Яремчук («Залучення 
спеціаліста до проведення слідчих 
дій (організація і тактика)», 2014 р.) 
та інших.

Треба зазначити, що злочини, 
пов’язані із кримінальним банкрут-
ством, досліджували такі вітчизняні 
вчені, як: Ю.Б. Грек, О.О. Круглова, 
Н.М. Ляпунова, О.Г. Фролова, пере-
важно на рівні кандидатських дисерта-
цій, які стосувалися кримінально-пра-
вових і кримінологічних аспектів.

Метою статті є визначення й дослі-
дження окремих форм застосування 
спеціальних знань, їхньої ролі в роз-
критті та розслідуванні злочинів, пов’я-
заних із кримінальним банкрутством. 
Як свідчить слідча та судова практика, 
несвоєчасне застосування спеціаль-
них знань породжує численні правові, 
організаційні й інші проблеми залу-
чення спеціалістів на стадії досудового 
слідства та використання результатів 
їхньої роботи у процесі доказування. 
Саме ця обставина і зумовила необхід-
ність розгляду деяких загальних поло-
жень використання спеціальних знань 
у даній роботі.

Для виявлення противоправної 
економічної діяльності та збору дока-
зів у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства, як свідчить судова 
практика, необхідні не тільки юри-
дичні знання, а й спеціальні пізнання 
в галузі бухгалтерського обліку, 
фінансів, ціноутворення, оподатку-
вання, а також вмілого застосування 
методів фінсово-економічного конт-
ролю у процесі провадження окремих 
слідчих (розшукових) дій. У сучасній 
науці кримінально-процесуального 
права та криміналістики приділя-
ється значна увага класифікації форм 
використання спеціальних знань, але 
і досі немає єдиної думки щодо проце-
суальної реґламентації, змісту та кла-

сифікації форм спеціальних знань 
у процесі розслідування злочинів. Це 
пояснюється тим, що форми викори-
стання спеціальних знань належним 
чином не врегульовані кримінальним 
процесуальним законодавством.

Переходимо до аналізу форм спе-
ціальних знань, які застосовуються 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства та зазначимо, що 
ступень урегулювання процесуаль-
ним законом конкретної форми участі 
фахівця в розслідуванні є досить умов-
ним, оскільки для процесу встанов-
лення істини у справі доказом можуть 
бути визнані будь-які фактичні дані. 
У криміналістичній і процесуаль-
ній літературі науковці традиційно 
виокремлюють нормативно-правову 
(процесуальну) і ненормативно-пра-
вову (непроцесуальна) форми викори-
стання спеціальних знань.

Ми згодні, що одним з основних 
завдань на початковому етапі досу-
дового провадження є правильне 
застосування спеціальних знань для 
одержання найповнішої інформа-
ції про осіб, які скоїли злочин, і про 
обставини його скоєння [5, с. 115]. На 
наш погляд, найбільш повний пере-
лік форм спеціальних знань визначив 
В.І. Шиканов: а) безпосереднє вико-
ристання спеціальних знань слідчим, 
прокурором і складом суду, тобто 
тими особами, на яких у процесуаль-
ному порядку покладений обов’язок 
щодо збирання й оцінювання судових 
доказів; б) використання спеціальних 
знань обізнаних осіб без залучення їх 
до участі у слідчих діях (консульта-
ції, отримання різного роду довідок зі 
спеціальних питань); в) використання 
результатів позасудових (відомчі, адмі-
ністративні) розслідувань, а також 
результатів досліджень окремих об’єк-
тів, що проводяться під час зазначе-
них розслідувань або за інших умов; 
г) використання спеціальних знань 
обізнаних осіб, залучених до вико-
нання процесуальних функцій спеці-
аліста; ґ) використання спеціальних 
знань обізнаних осіб, притягнутих  
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до виконання процесуальних функцій 
судового експерта; д) використання 
спеціальних знань перекладачів і осіб, 
що розуміють знаки німого або глу-
хого; е) призначення ревізій у порядку, 
передбаченому законом; є) проведення 
за завданням слідчого або суду техніч-
них та інших обстежень [7, с. 7].

На позначення всіх осіб, які 
мають спеціальні знання, не зацікав-
лені в результатах справи та залу-
чаються слідчим або судом у різ-
них формах і порядку для сприяння 
у встановленні істини, найчастіше 
вживається термін «фахівці» («спеці-
алісти»). Усі професійні знання, що 
використовуються слідчим у розслі-
дуванні кримінального банкротства, 
залежно від суб’єкта їх застосування 
можна поділити на два види. Пер-
ший вид – власне професійні знання 
слідчих та оперативних працівників. 
Очевидні їх важливість і незамінність 
у слідчій роботі. Як показують кри-
міналістичні дослідження, найпоши-
ренішою причиною помилок слідчих 
є несвоєчасне застосування спеціаль-
них економічних знань, відсутність 
методичних рекомендацій щодо умов 
та порядку використання спеціальних 
економічних (бухгалтерських) знань 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства, складність розслі-
дування злочинів цієї групи.

Як свідчить слідча практика, відсут-
ність у слідчих права безпосереднього 
використання у процесі доказування 
у кримінальній справі інформації, 
що виходить за межі їхніх власних 
професійних знань, компенсується 
залученням до розслідування суб’єк-
тів, для яких такі знання є професій-
ними. Ці знання належать до другого 
виду у криміналістиці та йменуються 
спеціальними. Їхня цінність полягає 
передусім у тому, що вони відкрива-
ють, по суті, необмежені можливості 
для всебічного використання досяг-
нень науки й техніки в інтересах кри-
мінального судочинства. Ми згодні 
з авторами, які вважають, що допо-
мога спеціаліста потрібна для дослі-

дження слідів та ознак, доступних 
безпосередньому спостереженню. Він 
діє під безпосереднім керівництвом 
слідчого, результат його діяльності 
не є самостійним джерелом доказів, 
а фіксується у процесуальному акті, 
складеному слідчим або приєднаному 
ним до справи, – це головні відмінно-
сті спеціаліста від експерта [8, с. 123].

У процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства необхідно залучати 
спеціалістів, які мають фахові знання 
з галузей: 1) економічного розвитку 
підприємств; 2) бухгалтерського 
і податкового обліків; 3) банківських 
та кредитно-фінансових операцій;  
4) аудиторської діяльності тощо. 
Знання цих спеціалістів використову-
ються як у нормативно-правовій (про-
цесуальна), так і в ненормативно-пра-
вовій (непроцесуальна) формі.

Так, Б.М. Дердюк зазначає, що 
у процесі досудового розслідування 
злочинів поширені ситуації, коли слід-
чому доводиться самому вибирати, 
яку саме процесуальну дію потрібно 
провести [3, с. 173]. На наш погляд, до 
нормативно-правової (процесуальна) 
форми належать: 1) залучення спеці-
аліста-економіста до участі у слідчих 
(розшукових) діях: огляд приміщень 
(огляд складських приміщень, огляд 
кімнат розташування бухгалтерського 
апарату, огляд кабінетів керівництва 
підприємства, огляд архівних кімнат 
підприємства тощо); огляд докумен-
тів; обшук; залучення експерта для 
проведення економічних досліджень; 
2) залучення спеціаліста-економіста 
у процесі застосування заходів забез-
печення кримінального провадження 
із кримінального банкрутства: тим-
часового вилучення майна; тимчасо-
вого доступу до речей і документів; 
арешту майна.

До ненормативно-правової (непро-
цесуальна) форми можна віднести: 
1) консультативну діяльність спе-
ціаліста на досудовому слідстві; 
2) довідково-консультативну діяль-
ність; 3) проведення попереднього 
дослідження. Треба зазначити, що  
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консультація може надаватись як 
в усній, так і в письмовій формах. Як 
зазначає Д.В. Куриленко, під час досу-
дового розслідування спеціаліст, який 
брав участь у проведенні слідчої (роз-
шукової) дії, дає письмові пояснення, 
що приєднуються до протоколу як 
додатки (ч. 2 ст. 105 Кримінального 
процесуального кодексу (далі – КПК) 
України). Якщо у протоколі фік-
суються наочні, очевидні дані, що 
сприймали всі учасники слідчої (роз-
шукової) дії, то в поясненнях, на наш 
погляд, можуть вказуватися не тільки 
особливості використання технічних 
засобів, але й довідкові дані, кон-
сультації спеціаліста, які є джерелом 
орієнтуючої інформації для слідчого 
(оперативного працівника) у пошуку 
знаряддя злочину, злочинця, предме-
тів його одягу та взуття, транспорт-
ного засобу тощо [4, с. 24]. Згідно із 
ч. 1. ст. 71 КПК України, спеціаліст, 
який залучається до кримінального 
провадження, може надавати кон-
сультації під час досудового розсліду-
вання і судового розгляду з питань, 
що потребують відповідних спеціаль-
них знань і навичок. Спеціаліст як 
консультант – фігура в судочинстві 
відносно нова, і цей аспект діяльно-
сті обізнаної особи задіян далеко не 
повною мірою [2, с. 211]. «Консульта-
ція» у тлумачному словнику розгля-
дається як порада фахівця з якого-не-
будь питання, а «надання пояснення» 
автори словника розуміють як роз’яс-
нення про що-небудь, щоб зробити 
його ясним і зрозумілим; з’ясовування 
ситуації, розкриття причин дії, явища; 
розкриття особливостей речі, явища, 
з указанням на їхні ознаки [1, с. 451]. 
Ми згодні, що у процесі розслідування 
злочинів консультації спеціаліста – 
це науково обґрунтовані роз’яснення 
і поради, які засно вані на спеціальних 
знаннях спеціаліста, повідомляються 
в усній або письмовій формі та потре-
бують відображення у процесуальних 
документах [6, с. 200].

На наш погляд, консультативна 
діяльність спеціаліста надає мож-

ливість слідчому оперативно отри-
мати інформацію стосовно наукових 
та практичних положень, коменту-
вання (роз’яснення) окремих інфор-
мативних пози цій, встановлення 
нових фактів, на їх підставі дозволяє 
спланувати першочерговість прове-
дення тих чи інших слідчих (розшу-
кових) для з’ясування обставин кри-
мінального провадження.

Використання спеціальних знань 
у кримінально-процесуальному дока-
зуванні у процесі розслідування зло-
чинів, пов’язаних із кримінальним 
банкрутством, має свою специфіку. 
Аналіз слідчої та судової практики 
дозволяє визначити, що консульта-
тивна діяльність спеціаліста у процесі 
розслідування злочинів, пов’язаних 
із кримінальним банкрутством, вико-
ристовується в усній і письмовій фор-
мах. Усна консультація спеціаліста 
надається передусім у процесі про-
ведення слідчих (розшукових) дій, 
інших процесуальних дій. Зазвичай 
під час розслідування кримінального 
банкрутства використовуються спеці-
альні знання спеціалістів-бухгалтерів, 
спеціалістів-економістів, спеціалістів 
з аудиторської практики, інспекторів 
(ревізорів) тощо.

Спеціалісти, які залучаються 
у процес розслідування злочинів із 
кримінального банкрутства, надають 
консультації: 1) нормативно-право-
вого характеру. Наприклад, надають 
роз’яснення, на підставі яких норма-
тивних актів здійснювалась господар-
ська діяльність, окремі господарські 
операції тощо; 2) методичного харак-
теру. Роз’яснення змісту виконаних 
окремих фінансово-господарських 
операцій, розкриття змісту документів 
бухгалтерського обліку, роз’яснення 
положень і результатів, викладених 
в актах документальних перевірок 
тощо; 3) діагностичного характеру. 
Надають оцінку повноти дослідження, 
проведеного під час документальної 
перевірки; про правильність скла-
дання окремих бухгалтерських доку-
ментів; 4) прогностичного характеру. 
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Визначають обсяг документів, що під-
лягають вилученню, або здійснюють 
підготовку документів і питань до про-
ведення допиту керівника, головного 
бухгалтера, суб’єкта підприємництва 
й інших осіб, які брали участь у здійс-
ненні фінансово-господарських опера-
цій, визначення виду судово-економіч-
ної експертизи та питань до неї.

І це неповний перелік консульта-
ційної допомоги, яку надає спеціаліст. 
На наш погляд, організація викори-
стання спеціальних знань є комп-
лексом управлінських, методичних, 
тактичних і кримінально-процесу-
альних засобів, прийомів та методів, 
спрямованих на вирішення завдань 
кримінального судочинства у процесі 
розслідування кримінального бан-
крутства.

У слідчій та судовій практиці 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства слідчий застосо-
вує таку форму, як витребування. 
Зазвичай слідчий робить запити на 
ті документи, що складаються спеці-
алістами поза кримінальним провад-
женням. Значення для слідства таких 
документів часом важко переоцінити. 
Їх підготовка здійснюється, хоча за 
рамками кримінальної процесуаль-
ної діяльності, але в установленому 
законодавством порядку. Підготовку 
й складання цих документів здійсню-
ють спеціалісти за межами криміналь-
ного процесу в адміністративному 
порядку. У процесі розслідування 
кримінального банкрутства слідчій 
зазвичай витребує відомості довід-
кового характеру з різних держав-
них органів, а саме: 1) з державних 
реєстраційних органів – установчі 
документи підприємства (засновниць-
кий договір, статут), а також довідку 
про включення до ЄДРПОУ, сві-
доцтво про державну реєстрацію, 
реєстр власників акцій (за наявно-
сті) тощо; 2) з Державної податко-
вої служби – баланс підприємства 
(форма № 1, для суб’єктів малого 
підприємництва – форма № 1-м); 
звіт про фінансові результати (форма 

№ 2, для суб’єктів малого підприєм-
ництва – форма № 2-м); звіт про рух 
грошових коштів (форма № 3); звіт 
про власний капітал (форма № 4); 
примітки до річної фінансової звітно-
сті (форма № 5); звіт про наявність 
та рух основних фондів, амортизацію 
(знос) (форма № 11-ОЗ); матеріали 
проведених документальних пере-
вірок тощо; 3) з Державної митної 
служби –документи, що відобража-
ють зовнішньоекономічну діяльність, 
як-от: картка обліку підприємства 
в митниці, зовнішньоекономічний 
контракт (доповнення та зміни до 
контракту, специфікації); транспортні 
документи залежно від типу тран-
спортного засобу (TIR Carnet, CMR, 
Bill of lading (морський коносамент), 
AWB, ТТН); комерційні документи 
(інвойс (рахунок-фактура, профор-
ма-інвойс)); документи, що підтвер-
джують вартість доставки товару до 
кордону України (необхідні залежно 
від умов поставки товару згідно із 
правилами Інкотермс); документи, 
що підтверджують вартість страху-
вання товару (необхідні залежно від 
умов поставки товару згідно із пра-
вилами Інкотермс), документи, що 
підтверджують країну походження 
товару; дозвільні документи (необ-
хідні залежно від коду товару згідно 
з УКТ ЗЕД); митна декларація країни 
відправлення (необхідно для митного 
режиму «Імпорт»); документи, що 
підтверджують право власності на 
товар і його вартість (необхідно для 
митного режиму  «Імпорт») тощо; 4) з 
Державної аудиторської служби – 
звіт результатів аудиту, акти пере-
вірки державних закупівель, акти 
проведених документальних реві-
зій; 5) з банків та інших фінансових 
установ – довідки про рух коштів на 
банківських рахунках, довідки щодо 
операцій за рахунками, тільки у спра-
вах щодо виявлення необґрунтованих 
активів та збору доказів їхньої необ-
ґрунтованості, довідки про надання 
і рух кредитних коштів тощо. Іноді 
в довідках немає відомостей про  
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кримінальне правопорушення. Зде-
більшого це довідки разового харак-
теру, що містять відповіді на запити 
слідчого. Вони можуть, наприклад, 
засвідчувати або роз’яснювати поло-
ження відомчих наказів та інструк-
цій, аналіз яких потребує спеціальних 
знань. Документи цієї групи можна 
поділити на ті, які складаються спе-
ціально за запитом слідчого, і ті, які 
були складені раніше.

Узагальнюючи вищевикладене, 
можемо зробити висновок, що до 
нормативно-правової форми у процесі 
розслідування кримінального банкрут-
ства можна віднести участь спеціаліс-
та-економіста у слідчих (розшукових) 
діях: огляд приміщень (огляд склад-
ських приміщень, огляд кімнат роз-
ташування бухгалтерського апарату, 
огляд кабінетів керівництва підприєм-
ства, огляд архівних кімнат підприєм-
ства тощо); огляд документів; обшук; 
залучення експерта для проведення 
економічних досліджень; участь спе-
ціаліста-економіста у процесі застосу-
вання заходів забезпечення криміналь-
ного провадження із кримінального 
банкрутства: тимчасового вилучення 
майна; тимчасового доступу до речей 
і документів; арешту майна. До ненор-
мативно-правової (непроцесуальна) 
форми належать: 1) консультативна 
діяльність спеціаліста на досудо-
вому слідстві; 2) довідково-консуль-
тативна діяльність; 3) проведення 
попереднього дослідження. Крім того, 
необхідно враховувати, що консульта-
тивна діяльність спеціаліста склада-
ється не тільки з усного роз’яснення 
особливостей оформлення господар-
ських операцій, але й попереднього 
дослідження окремих об’єктів (доку-
ментів), надання письмових довід-
кових даних, складання письмових 
висновків спеціаліста, які є джерелом 
орієнтуючої інформації для слідчого 
(оперативного працівника) у пошуку 
знаряддя злочину, злочинця, предме-
тів тощо.

Комплексне використання таких 
форм забезпечить об’єктивність, пов-

ноту і всебічність досудового розслі-
дування та сприятиме оперативному 
розкриттю злочинів, пов’язаних із 
кримінальним банкрутством. Засто-
сування слідчим спеціальних знань 
у процесі розслідування криміналь-
ного банкрутства особливо необхідне 
в пошуку доказів та їх оцінюванні. 
На початку досудового провадження 
спеціалісти-економісти залежно від 
слідчої ситуації допомагають слідчому 
виявляти ознаки злочину, а під час 
провадження досудового розсліду-
вання – з’ясувати окремі положення 
матеріалів ревізій та інших методів 
контролю за фінансово-господар-
ською діяльністю.

У статті висвітлюються основ-
ні форми використання спеціальних 
знань під час розслідування злочи-
нів, пов’язаних із кримінальним 
банкрутством. У процесі проведе-
ного аналізу визначено, що орга-
нізація використання спеціальних 
знань є комплексом управлінських, 
методичних, тактичних та кримі-
нально-процесуальних засобів, при-
йомів та методів, спрямованих на 
вирішення завдань кримінального 
судочинства у процесі розслідуван-
ня кримінального банкрутства.

Автором відзначається ефек-
тивність участі спеціаліста у 
проведенні таких слідчих (розшу-
кових) дій, як слідчий огляд, огляд 
документів, обшук, залучення 
експерта для проведення еконо-
мічних досліджень. Наголошуєть-
ся на обов’язковості залучення 
спеціаліста-економіста у процесі 
застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження із кри-
мінального банкрутства, особливо 
таких, як тимчасове вилучення 
майна, тимчасовий доступ до речей 
і документів, арешт майна.

Далі зосереджено увагу на пере-
вагах консультацій, отриманих від 
спеціалістів, та їх необхідності для 
оперативного отримання інфор-
мації, важливої для з’ясування  
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обставин учинення злочинів із кри-
мінального банкрутства. Відзнача-
ється, що консультативна діяль-
ність спеціаліста складається не 
тільки з усного роз’яснення, але 
й з отримання письмових довідко-
вих даних, складання письмових 
висновків спеціаліста, які є дже-
релом орієнтуючої інформації для 
слідчого (оперативного працівни-
ка) у пошуку знаряддя злочину, 
злочинця у процесі розслідування 
кримінального банкрутства. Звер-
тається увага на те, що органі-
зація використання спеціальних 
знань є комплексом управлінських, 
методичних, тактичних та кримі-
нально-процесуальних засобів, при-
йомів та методів, спрямованих на 
вирішення завдань кримінального 
судочинства у процесі розслідуван-
ня кримінального банкрутства.

У підсумку встановлено, що вико-
ристання таких форм забезпечить 
об’єктивність, повноту та всебіч-
ність досудового розслідування, 
сприятиме оперативному й ефек-
тивному розкриттю зло чинів, що 
спричинені неналежним виконанням 
професійних обов’язків працівника.

Ключові слова: досудове слід-
ство, консультативна діяльність, кри-
мінальне судочинство, кримінальне 
банкрутство, слідчі (розшукові) дії, 
спеціальні знання, спеціаліст, форми.

Marushev A. To the question 
of application forms special 
knowledge in the investigation 
process criminal bankruptcy

The article highlights the main 
forms of use of special knowledge in 
the investigation of crimes related to 
criminal bankruptcy. In the course of 
the analysis it was determined that 
the organization of the use of special 
knowledge is a set of administrative, 
methodological, tactical and criminal 
procedure tools, techniques and 
methods aimed at solving the problems 
of criminal proceedings in the process 
of criminal bankruptcy investigation.

The author notes the effectiveness 
of the specialist’s participation in 
such investigative (search) actions 
as investigative review, review of 
documents, search, involvement of an 
expert to conduct economic research. 
It is emphasized the need to involve a 
specialist economist in the application 
of measures to ensure criminal 
proceedings for criminal bankruptcy, 
especially such as temporary seizure 
of property, temporary access to 
property and documents, seizure of 
property.

Next, attention is focused on the 
benefits of consultations received from 
specialists and their need to promptly 
obtain information important for 
clarifying the circumstances of the 
commission of criminal bankruptcy 
crimes. It is noted that the consultative 
activity of the specialist consists not 
only of oral explanation but also of 
obtaining written reference data, 
drawing up written conclusions of 
the specialist, which are a source 
of indicative information for the 
investigator (operative) in search 
of a crime, criminal investigation. 
Attention is drawn to the fact that 
the organization of the use of special 
knowledge is a set of managerial, 
methodological, tactical and 
criminal procedure tools, techniques 
and methods aimed at solving the 
problems of criminal proceedings in 
the process of criminal bankruptcy 
investigation.

As a result, it was established 
that the use of such forms will 
ensure the objectivity, completeness 
and comprehensiveness of the pre-
trial investigation and will facilitate 
the prompt and effective detection 
of crimes caused by improper 
performance of professional duties of 
a medical or pharmaceutical worker.

Key words: pre-trial investigation, 
consultative activity, criminal 
proceedings, criminal bankruptcy, 
investigative (search) actions, special 
knowledge, specialist, forms.
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