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СПІВВІДНОШЕННЯ	СПЕЦІАЛЬНИХ	ЗНАНЬ		
З	УМІННЯМИ	ТА	НАВИЧКАМИ	

Проблеми	 використання	 спеціальних	 знань	 у	 розслідуванні	 та	 судовому	 розгляді	
кримінальних	проваджень	постійно	привертали	до	себе	увагу	вчених	 і	практиків.	Питання	
щодо	 природи	 спеціальних	 знань	 сьогодні,	 як	 на	 протязі	 багатьох	 років	 залишаються	
актуальними.	Вчені	намагаються	розкрити	поняття	спеціальних	знань,	відзначити	їх	обсяг,	
особливі	риси	та	ознаки,	проте	дотепер	жодна	з	позицій	дослідників	не	є	загальновизнаною,	
що	 свідчить	 про	 необхідність	 подальшого	 розроблення	 даної	 проблематики.	 З’ясування	
характеру	спеціальних	знань,	їх	обсягу	й	структури	важливо	з	багатьох	позицій,	у	тому	числі	
для	визначення	функцій	та	компетенції	обізнаних	осіб.	Визначивши	зміст	спеціальних	знань	
та	їх	обсяг,	можна	судити	про	ступінь	оволодіння	ними	конкретною	особою,	тобто	отримати	
уявлення	 про	 її	 компетентність.	 Процесуальне	 законодавство	 України	 не	 розкриває	 змісту	
поняття	 «спеціальні	 знання».	 В	 ст.	69	 КПК	 України	 йдеться	 про	 використання	 наукових,	
технічних	або	інших	спеціальних	знань,	до	того	ж	їх	використання	зумовлюється	потребою	
вирішення	певних	питань	під	час	проведення	експертизи.	

З’ясування	структури	спеціальних	знань	важливо	як	в	теоретичному,	так	і	практичному	
аспектах.	 Одним	 зі	 спірних	 питань	 структури	 спеціальних	 знань	 є	 їх	 співвідношення	 з	
навичками	і	вміннями	обізнаних	осіб.	

Вперше	 Е.	Б.	Мельникова	 у	 1964	 р.	 включила	 у	 спеціальні	 знання	 навчання,	 спеціальну	
(професійну)	 підготовку,	 практичний	 досвід	 та	 вміння.	 У	 80-х	 роках	 пришлого	 століття	
Г.	І.	Грамович	підтримав	запропоновану	формулу	суть,	якої	зводиться	до	того,	що	спеціальні	
знання	 включають	 знання,	 уміння	 та	 навички.	 На	 сьогоднішній	 день,	 дана	 сполучення	
підтримана	вітчизняними	та	закордонними	правниками:	 І.	В.	Гоцмановою,	Ю.	М.	Грошевим,	
О.	В.	Каплиною,	 А.	В.	Кудрянцевою,	 І.	В.	Пирогом,	 І.	М.	Сорокотягіним,	 О.	Г.	Шило	 та	 ін.	
А.	В.	Нестеров	в	понятті	спеціальних	знань	замінює	«уміння»	на	«прийоми»,	а	О.	П.	Гришина	
додає	 «професійний	 досвід».	 Разом	 з	 тим,	 аналіз	 наданих	 науковцями	 визначень	 поняття	
«спеціальні	 знання»	 свідчить	 про	 те,	 що	 не	 всі	 автори,	 серед	 яких	 Т.	Д.	Телегіна,	
В.	Д.	Юрчишин	 та	 ін.,	 включають	 в	 їх	 структуру	 практичні	 навички,	 вміння,	 досвід.	
Розглянемо	цей	компонент	спеціальних	знань	більш	детально.	

У	психології	зазначається,	що	ніяка	діяльність	людини	не	могла	б	існувати,	якби	не	було	
умінь	 і	 навичок.	 За	 висловленням	 відомого	 психолога	 С.	Л.	Рубінштейна	 під	 навиком	
розуміють	 спосіб	 виконання	 дії,	 що	 у	 результаті	 тривалих	 вправ	 автоматизується.	 Навик	
характеризується	зменшенням	або	відсутністю	свідомого	контролю	і	регуляції.	Наприклад,	у	
експерта	 виробляються	 навички	 поводження	 з	 об’єктами	 дослідження,	 маніпуляції	 з	
обладнанням,	відбором	проб	для	аналізу	та	ін.,	у	спеціаліста	–	навички	пошуку	та	вилучення	
слідів	злочину,	оперування	із	технічними	засобами	тощо.	Однозначного	визначення	терміна	
вміння	 немає.	 Найбільш	 прийнятою	 є	 характеристика	 вміння	 як	 можливості	 здійснювати	
будь-яку	 дію,	 операцію,	 розв’язати	 проблему.	 Стосовно	 експерта	 це	 означає	 здатність	
вирішити	 завдання,	 відповісти	 на	 поставлене	 питання,	 у	 спеціаліста	 –	 здатність	 провести	
фотозйомку,	упакувати	об’єкти	із	слідами	злочину.	Умінням	називають	і	реалізовану	спробу	
діяльності,	та	високу	професійну	майстерність.	Вміння	на	відміну	від	навичок	утворюються	
в	результаті	координації	навичок,	їх	об’єднання	в	системи	за	допомогою	дій,	які	знаходяться	
під	 свідомим	 контролем.	 Вміння	 та	 навички	 взаємопов’язані	 і	 взаємозумовлені.	 Психологи	
вважають,	що	вміння	на	відміну	від	навичок	завжди	спираються	на	активну	інтелектуальну	
діяльність	 і	 обов’язково	 включають	 в	 себе	 процеси	 мислення.	 Якщо	 говорити	 про	 вміння	
експерта,	 то,	 насамперед,	 слід	 вказати	 на	 те,	 що	 він	 знає,	 як	 провести	 дослідження,	 тобто	
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володіє	 знаннями	 про	 об’єкт	 дослідження	 і	 способи	 вилучення	 з	 нього	 необхідної	
інформації.	 Тому	 в	 поняття	 вміння	 необхідно	 включити	 знання	 про	 об’єкти	 і	 методи,	
методики	 дослідження.	 З	 іншого	 боку,	 вміння	 завжди	 є	 застосуванням	 знань,	 тобто	
недостатньо	 просто	 знати	 щось	 про	 предмет,	 необхідно	 опанувати	 цілим	 рядом	 дій	 та	
операцій	для	того,	щоб	застосувати	ці	знання.	Таким	чином,	уміння	–	це	цілеспрямовані	дії	
(операції,	дослідження)	з	об’єктом	на	основі	знання	про	нього.	У	цьому	сенсі	виконання	дії	на	
основі	навичок	стає	автоматичним.	У	свідомості	обізнаної	особи,	наприклад,	висуваються	на	
передній	план	цілі,	заради	яких	виконуються	дії,	і	умови,	в	яких	вони	протікають,	а	також	їх	
можливі	результати.	

Знання,	 вміння	 і	 навички	 –	 невіддільні	 і	 функціонально	 зв’язані	 частини	 будь-якої	
цілеспрямованої	діяльності	З	наведених	міркувань	виходить,	що	знання,	навички	та	вміння	–	
взаємопов’язані,	 але	 різні	 категорії.	 Навички	 та	 вміння	 виробляються,	 розвиваються	 на	
основі	 знань,	 а	 потім	 використовуються	 із	 застосуванням	 вже	 наявних	 знань	 для	
розв’язання	певних	завдань.	Як	зазначає	О.	В.	Гусєв	вміння	та	навички	конкретної	людини	за	
допомогою	 теоретичного	 уявлення	 про	 практичне	 виконання	 роботи	 об’єктивно	
реалізовуються	 зовні	 суб’єкта-носія	 спеціальних	 теоретичних	 знань	 (відомостей)	 про	 цей	
вид	діяльності.	Таким	чином,	навички	та	вміння	характеризують	здатність	обізнаної	особи	
застосовувати	знання,	котрими	вона	володіє.		

На	підставі	викладеного	вважаємо,	що	включення	в	поняття	«спеціальних	знань»	вмінь	
та	навичок	є	зайвим	й	не	відповідає	прийнятим	у	педагогіці	та	психології	положенням.	Тому	
цілком	вірним	є	роз’єднання	законодавцем	спеціальних	знань	та	навичок	їх	застосування	у	
спеціаліста	в	кримінальному	провадженні	(ст.	71	КПК	України).	
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ДЕЯКІ	ОСОБЛИВОСТІ	ВИКОРИСТАННЯ	НА	ДОСУДОВОМУ	
РОЗСЛІДУВАННІ	ВИСНОВКУ	ЕКСПЕРТА,	В	ЯКОМУ	
РЕАЛІЗОВАНО	ПРАВО	НА	ЕКСПЕРТНУ	ІНІЦІАТИВУ	

Судові	 експертизи	 є	 важливим	 джерелом	 доказів	 та	 у	 значній	 мірі	 допомагають	 у	
встановленні	 істини	 в	 кримінальному	 провадженні.	 Як	 свідчить	 практична	 діяльність,	
розслідування	переважної	більшості	злочинів	не	відбувається	без	призначення	і	проведення	
того	 чи	 іншого	 виду	 експертиз.	 Зважаючи	 на	 зниження	 в	 останні	 часи	 якості	 здійснення	
досудового	 розслідування,	 що	 пов’язано	 з	 труднощами	 у	 реалізації	 реформ	 кримінального	
процесуального	 законодавства,	 системи,	 функцій	 і	 кадрового	 забезпечення	 органів	
кримінальної	юстиції,	все	більшої	актуальності	набувають	питання	налагодження	належної	
взаємодії	 між	 слідчими	 та	 експертними	 підрозділами,	 підвищення	 ефективності	
використання	в	доказуванні	результатів	судових	експертиз.	Одним	із	аспектів	відповідного	
напряму	 науково-дослідної	 та	 практичної	 діяльності	 є	 проблеми	 використання	 висновків	
судових	 експертиз	 в	 цілому	 і,	 зокрема,	 тих,	 в	 яких	 знаходить	 відображення	 експертна	
ініціатива	у	формі	викладення	експертом	обставин,	з	приводу	яких	йому	не	були	поставлені	
питання	слідчим.	

Важливим	етапом	роботи	з	експертним	висновком	є	його	реалізація	з	метою	досягнення	
цілей	 кримінального	 провадження.	 Проблеми	 тактики	 використання	 доказів	 під	 час	
розслідування	 злочинів	 у	 вітчизняній	 криміналістичній	 літературі	 загалом	 висвітлені	
достатньо,	 однак	 тактика	 використання	 експертних	 висновків,	 на	 наш	 погляд,	 потребує	
подальшого	удосконалення.	
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