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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Історично склалось, що в більшості
випадків кожна з розвинутих та сучасних держав світу в період свого
становлення,як демократичної країни вирішувала багато проблем, пов’язаних
із формуванням необхідної законодавчої бази, організацією сильної,
незалежної, сучасної правоохоронної системи, яка буде ефективно протидіяти
викликам, котрі породжує злочинність, а також швидко пристосовуватись до
змін у суспільстві, з метою швидкого реагування і розроблення моделі
розслідування суспільно-небезпечних діянь, які з’являються. Курс, яким
сьогодні рухається Україна, зумовлює проведення великої кількості реформ
діючого законодавства, в тому числі і законодавства, що регулює трудову
діяльність працівників правоохоронних органів у процесі здійснення
покладених на них функцій.

Прийняття Кримінального процесуального кодексу України у 2012 році,
Закону України «Про національну поліцію» не лише сприяли зміні правового
статусу слідчого, а й значно підвищили його значення як професійного
учасника кримінального провадження. На даний момент слідчий є однією з
найбільш важливих юридичних професій, адже саме він відповідальний за
здійснення досудового розслідування і саме від ефективності його діяльності
під час здійснення розслідування залежить забезпечення прав і свобод людини
та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ. Водночас, правове
регулювання трудової функції слідчого має багато особливостей, які
обумовлені складністю та напруженістю його праці, необхідністю термінового
виконання покладених на слідчих посадових обов’язків.

Реформування законодавства та євроінтеграційний курс України
обумовлюють подальші зміни правового регулювання праці, що, в свою чергу,
зумовлює перегляд підходів до організації праці слідчих органів внутрішніх
справ, набору ними професійних та особистих якостей, а також підвищення
ефективності їх професійного зростання.

Науково-теоретичну основу дисертації складають роботи таких авторів, як:
В.М. Андріїв, М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук,
В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, М.В. Вітрук, Л.Д. Воєводін, О.А. Губська,
Л.Л. Денисова, М.П. Дибань, В.С. Гуславський, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин,
М.М. Клемпарський, В.В. Криворучко, А.Т. Комзюк, Л.В. Котова,
К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, Л.В. Могилевський, С.С. Лукаш,
С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, Є.Ю. Подорожній, П.І. Орлов, О.В. Тищенко,
В.Г. Фатхутдінов, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко
та інші. Разом з тим, роботи вказаних науковців присвячені переважно
загальним питанням правового регулювання праці працівників
правоохоронних органів та не в повній мірі розкривають особливості й
сутність організації праці слідчих в Україні на сучасному етапі розвитку, не
враховують законодавчі зміни, що на даний час відбулися у сфері їх
професійного розвитку, що й обумовлює актуальність обраної теми.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними
темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних
стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації
в Україні норм міжнародного та європейського права».

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня
2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної
академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою
загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня
2016 року.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження
полягає в тому, щоб з урахуванням надбань правової науки, результатів аналізу
нормативно-правових актів, як основи правового регулювання діяльності
слідчих, дослідити особливості правового регулювання форм організації праці
та умови професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ.

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно вирішити такі
основні завдання:

- визначити поняття та особливості праці слідчих в умовах боротьби із
сучасною злочинністю;

- з’ясувати структуру, історичне і соціальне значення організації праці та
професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ України;

- визначити та охарактеризувати комплекс вимог до рівня професійної
підготовки слідчих у сучасних умовах;

- охарактеризувати сучасний стан національного та міжнародного
регулювання організації праці та професійного зростання слідчих;

- виокремити особливості та здійснити класифікацію форм організації
праці слідчих в сучасних умовах;

- з’ясувати вплив організаційних та індивідуальних особливостей
діяльності слідчих органів внутрішніх справ України на форми організації їх
праці;

- виділити особливості правого регулювання окремих форм організації
праці слідчих;

- з’ясувати умови набуття первинного досвіду професійно-слідчої
діяльності;

- визначити особливості професійної підготовки та перепідготовки
слідчих, як етапів їх професійного зростання;

- запропонувати шляхи удосконалення правового регулювання праці
слідчих органів внутрішніх справ України з урахуванням міжнародного
досвіду.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із
здійсненням трудової діяльності слідчими органів внутрішніх справ.

Предметом дослідження є правове регулювання форм організації праці
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та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ у сучасних
умовах.

Методи дисертаційного дослідження. Методологічною основою
дослідження є як загальнонаукові, так і спеціальні методи, застосування яких
обумовлюється системним підходом, що надасть можливість досліджувати
проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми.

Під час розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі
спеціально-юридичні методи дослідження, як: формально-юридичний
(підрозділи 2.1, 3.2), порівняльно-правовий (підрозділи 1.4, 3.3), аналітичний
метод (підрозділи 1.1, 1.3, 2.2), структурно-функціональний (підрозділ 2.3),
статистичний (підрозділ 1.3), системний (підрозділ 3.1), історико-правовий
(підрозділ 1.2).

Формально-юридичний метод дослідження дозволив визначити поняття,
правову природу та особливості організації праці слідчих в умовах розвитку
ринкової економіки, її структуру, основні завдання та принципи, а також
природу та значення професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ
України (підрозділи 2.1, 3.2). Порівняльно-правовий метод покладено в основу
аналізу законодавства у досліджуваній сфері в Україні, а також аналізу
відповідних норм вітчизняного та європейського законодавства (підрозділи 1.4,
3.3). Аналітичний метод надав можливість сформулювати понятійний апарат
дослідження (підрозділи 1.1, 1.3, 2.2). Структурно-функціональний метод
дозволив визначити особливості набору професійних якостей, яким повинен
відповідати слідчий в умовах сьогодення (підрозділ 2.3). Метод статистичного
аналізу було використано під час роботи зі статистичними даними, що
сформовані Генеральною прокуратурою України, Національною поліцією
України та іншими правоохоронними органами у сфері дослідження (підрозділ
1.3). Системний аналіз було покладено в основу виділення різноманітних форм
та видів організації праці слідчих (підрозділ 3.1). Використання історико-
правового методу дозволило дослідити історичний розвиток правового
регулювання праці слідчих органів внутрішніх справ України, а також
встановити її соціальне значення.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане
дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній юридичній науці трудового
права комплексним дослідженням форм організації праці та професійного
зростання слідчих органів внутрішніх справ. У результаті проведеного
дослідження сформульовано ряд наукових положень і висновків, зокрема:

уперше:
- комплексно охарактеризовано поняття та особливості організації праці

слідчих, що зумовлені наявністю особливої мети, а саме досягнення завдань
кримінального провадження, що породжує виникнення специфічних елементів
такої організації (нормування праці, організація робочих місць, ефективне
використання робочого часу, оптимізація режимів праці й відпочинку,
раціоналізація трудових процесів, запровадження оптимальних прийомів і
методів праці тощо);
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- здійснено класифікацію форм організації праці слідчих за способом
встановлення і виконання планових завдань, а також в залежності від
характеру виконаної роботи;

- запропоновано визначення поняття «професійна підготовка слідчих
органів внутрішніх справ» під яким слід розуміти організований та
систематичний процес, спрямований на формування і розвиток у слідчого
системи знань, умінь, навичок та професійних психологічних якостей, які
забезпечують ефективне розв’язання завдань, успішне подолання
психологічних труднощів слідчої діяльності, а також правильне врахування її
психологічних аспектів;

- сформульовано висновок стосовно того, що досвід професійно-слідчої
діяльності – це сукупність знань, умінь та навичок, набутих та удосконалених
слідчим у процесі трудової діяльності, та засвоєння вже набутої практики,
напрацьованої іншими працівниками слідчих підрозділів щодо проведення як
окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, так і
проведення досудового розслідування в цілому;

удосконалено:
- розуміння професійних психологічних якостей та вимог, що ставляться

до осіб, які претендують на зайняття посади слідчого підрозділів Національної
поліції України, до яких, окрім нормативно існуючих, запропоновано додати
наступні вимоги: уміння самоудосконалюватись та саморозвиватись, творчо
мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях; бути
соціально активною особистістю;

- розуміння сутності слідчої діяльності як основної трудової функції
слідчого, що комплексно поєднує в собі соціальний, комунікативний та
організаційний аспекти;

- поняття «атестація слідчих», під яким запропоновано розуміти
діяльність спеціально створених суб’єктів (атестаційних комісій), яка полягає
у проведенні оцінювання ділових, професійних, особистих якостей, освітнього
та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки слідчих на підставі глибокого і
всебічного вивчення осіб, що працюють на посадах слідчих (або претендують
на неї шляхом переведення), з врахуванням особливостей організації їх праці,
шляхом тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та
тестування на загальні здібності й навички;

- зміст професійного зростання слідчих та виокремлено його такі
складові: а) трудовий потенціал самого слідчого, як особистості; б) мета
професійного зростання; в) професійний розвиток слідчого; г) соціальне
визнання (статус), яке є зовнішнім проявом професійного зростання слідчого
та виявляється у певних соціальних атрибутах і у визначених законом
випадках забезпеченням правовими гарантіями;

дістали подальшого розвитку:
- пропозиції щодо удосконалення правового регулювання організації

праці слідчих Національної поліції України шляхом прийняття Міністерством
внутрішніх справ України наказу «Про затвердження Положення про
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організацію професійної підготовки слідчих Національної поліції України»,
запропоновано його зміст;

- пропозиції щодо перспектив набуття слідчими органів внутрішніх
справ первинного досвіду слідчої діяльності шляхом запровадження
обов’язкового стажування для осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а
також осіб, які починають працювати на вказаних посадах, призначення їх
наставників або залучення їх разом з досвідченими слідчими-наставниками до
роботи у слідчих групах;

- розуміння засад диференціації нормування праці слідчих з
урахуванням: а) категорій проваджень, за якими провадиться розслідування;
б) географічних та кліматичних особливостей конкретного регіону, де
здійснюється провадження; в) кількості часу, протягом якого слідчий
перебуває у складі слідчо-оперативної групи; г) кількості посад штатних
помічників слідчих; ґ) забезпечення дієвого функціонування інституту
наставництва, в тому числі шляхом встановлення надбавок до посадових
окладів слідчих-наставників у розмірі 15 відсотків від окладу;

– обґрунтування доцільності закріплення обов’язкової періодичної для
всіх слідчих атестації задля попередження розвитку у останніх професійних
деформацій та сприяння підвищенню їх професійних навичок.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – у подальших наукових дослідженнях
теоретичних та практичних проблем правового забезпечення діяльності
слідчих органів внутрішніх справ;

– у правотворчості – для підготовки і внесення змін та доповнень до
нормативних актів, які спрямовані на забезпечення організації праці слідчих;

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення практики
застосування норм чинного законодавства щодо правового регулювання
організації праці та професійного зростання слідчих;

– у навчальному процесі – при підготовці лекційних та семінарських
занять з навчальних курсів: «Трудове право», «Правове регулювання праці
окремих категорій працівників», у науково-дослідній роботі студентів,
слухачів та курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі
підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної
літератури.

Апробація результатів дисертації. Основні результати, отримані в
результаті даного дослідження, оприлюднені в тезах доповідей на науково-
практичних конференціях: «Реформування національного та міжнародного
права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року);
Актуальні проблеми реформування системи законодавства України
(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції
знайшли відображення у п’ятьох статтях, опублікованих у наукових
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фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої
держави, а також у двох тезах доповідей і повідомлень на науково-
практичних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації,
вступу, трьох розділів, що логічно поєднують десять підрозділів, висновків і
списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить
203 сторінки, з яких основного тексту 169 сторінок, список використаних
джерел включає 186 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано
стан її наукової розробки. Визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та
методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову
новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а
також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність
публікацій за темою дисертації.

Розділ 1 «Соціально-правова характеристика організації праці та
професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ» містить чотири
підрозділи.

У підрозділі 1.1 «Характеристика праці слідчих в умовах боротьби із
сучасною злочинністю» надано загальну характеристику праці слідчих,
визначено чинники, що впливають на ефективність праці слідчих, та їх роль в
умовах боротьби із сучасною злочинністю.

Встановлено, що для слідчої діяльності характерні наступні аспекти:
1) соціальний, який полягає у тому, що слідчі виступають як відокремлена
професійна група, з діяльністю якої суспільство пов’язує боротьбу зі
злочинністю, пошук винних осіб у скоєнні злочинів і притягнення їх до
відповідальності, захист потерпілих від правопорушення; 2) комунікативний,
який слід розуміти як готовність слідчого під час проведення розслідування
кримінальних правопорушень, пошуку осіб, що його вчинили та відшукання
доказів контактувати і взаємодіяти з низкою осіб, як із працівниками
правоохоронних органів та суду, так із іншими особами (свідками, понятими,
потерпілими тощо); 3) організаційний аспект, що розкривається через вміння
слідчого планувати свою роботу, розподіляти робочий час з метою його
ефективного використання.

Охарактеризовано умови праці, в яких доводиться працювати слідчому,
та зроблено висновок про те, що неукомплектованість слідчих підрозділів
Національної поліції України призводить до перенавантажень працівників та
погіршення якісних показників їх професійної діяльності.

Акцентовано увагу на професійних психологічних якостях слідчого як
працівника, які сприяють адаптації слідчих до особливих умов їх праці,
нівелюють вплив на професійну діяльність слідчих зацікавлених осіб,
оптимізують використання ними владних повноважень, сприяють зберіганню
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службової таємниці; забезпечують різнобічність і творчий характер їх праці
тощо.

У підрозділі 1.2 «Структура, історичне і соціальне значення організації
праці та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ» надано
визначення поняття «організація праці слідчих». Визначено, що особливість
організації праці слідчих на кожному історичному етапі зумовлена наявністю
особливої мети їх діяльності. Зауважено на тому, що організація праці відіграє
досить важливе історичне та соціальне значення у боротьбі зі злочинністю, в
тому числі й організованою. Чим краще буде організована робота слідчого,
тим більше існує шансів на швидке розкриття злочину, і, відповідно, зниження
рівня злочинності.

На підставі статистичних показників обґрунтовано, що ефективність
праці слідчого, його спроможність вирішувати завдання кримінального
провадження і проводити швидке та ефективне досудове розслідування
напряму залежить від організації такої праці та постійного процесу
професійного зростання слідчого. Сформульовано також визначення
зазначених понять.

Уточнено зміст професійного зростання слідчих та виокремлено
наступні його складові: а) трудовий потенціал самого слідчого, як особистості,
який є визначальною засадою професійного зростання та характеризується
сукупністю фізичних й інтелектуальних здібностей, завдяки яким досягаються
певні результати у виробничій діяльності, та його здатність удосконалюватися
у міру розвитку науково-технічного прогресу; б) мета професійного зростання,
сутність якої полягає у досягненні певного рівня професіоналізму;
в) професійний розвиток слідчого, який спрямований на виявлення
потенційних здібностей задля їх розвинення та постійного вдосконалення з
метою відповідності професійним вимогам, які постійно підвищуються;
г) соціальне визнання (статус), яке є зовнішнім проявом професійного
зростання слідчого та виявляється у певних соціальних атрибутах і у
визначених законом випадках забезпеченням правовими гарантіями.

У підрозділі 1.3 «Вимоги до рівня професійної підготовки слідчих органів
внутрішніх справ у сучасних умовах» надана характеристика чинного
законодавства України, яке визначає вимоги до професійного рівня осіб, які
претендують на зайняття посад слідчих. Охарактеризовано зовнішні фактори,
що впливають на професійну діяльність слідчих, з метою уточнення переліку
професійних вимог, яким повинна відповідати професійна підготовка слідчих
ОВС в умовах сьогодення. Вказано, що підготовка такого професійного
учасника кримінального провадження як слідчий, має охоплювати формування
у працівників уміння самоудосконалюватись та саморозвиватись, творчо
мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях; бути
соціально активною особистістю тощо.

Дисертантом запропоновано впровадження окремої Програми
проходження здобувачами вищої освіти обов’язкового стажування на посаді
слідчого під керівництвом слідчого-наставника, яка б забезпечила практичну
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підготовку студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Право» зі
слідчо-криміналістичною спеціалізацію. Також зауважено, що необхідним є
планування обов’язкових заходів з підвищення кваліфікації слідчих (навчання
за професійними програмами підвищення кваліфікації слідчих, участь у
семінарах, тренінгах, круглих столах, відкритих обговореннях, на
міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних, науково-
методичних конференціях тощо) з метою отримання (відновлення)
теоретичних знань особами, які вже працюють на посадах слідчих. З метою
оцінювання підвищення кваліфікації слідчих Національної поліції України
запропоновано запровадити бальну систему їх професійної підготовки.

У підрозділі 1.4 «Національне та міжнародне регулювання організації
праці та професійного зростання слідчих» визначено особливості
національного та міжнародного регулювання організації праці слідчих у
сучасних умовах на рівні держав-членів Ради Європи (резолюція
Парламентської Асамблеї Ради Європи від 08.05.1979 № 690 «Декларація про
поліцію», рекомендації Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям
Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики») . Досліджено
питання імплементації міжнародних стандартів нормування праці слідчих у
законодавство України. Виявлено проблеми, які виникають у зв’язку із
вказаною імплементацією, і запропоновано шляхи їх вирішення.

Разом з тим, констатовано, що сьогодні процесуальне навантаження
серед працівників правоохоронних органів мають саме слідчі Національної
поліції України, у зв’язку із чим мають місце окремі дисциплінарні
правопорушення під час здійснення останніми своїх функцій. Серед основних
порушень, які існують у діяльності слідчих під час виконання ними своєї
трудової функції можна назвати наступні: порушення засади розумності
строків під час проведення досудового розслідування; низька «доказова»
результативність; помилки у визначенні підслідності; низька узгодженість дій
між оперативними підрозділами та слідчими.

На основі аналізу статистичних даних ООН щодо кількості поліцейських
у країнах Європейського Союзу та статистичних даних щодо кількості їх в
Україні зроблено висновок, що після проведення реформ МВС України різко
знизилась чисельність (з розрахунку на 100 тис. населення) не тільки
поліцейських загалом, а й пропорційно і слідчих, які працюють у
територіальних (відокремлених) підрозділах Національної поліції і
уповноваженні здійснювати досудове розслідування. Так, у зв’язку із
форсуванням процесу реформування правоохоронних органів, копіюванням
моделі їх побудови з країн-сусідок (Польща, Литва) та внаслідок прийняття
Стратегії розвитку органів Національної поліції України (яка схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1118-
р) на даний час в Україні виникла проблема щодо великого навантаження на
слідчих, які залишилися працювати на займаних посадах. Кількість
кримінальних проваджень, які в середньому припадають на одного слідчого
Національної поліції України, є надмірною (наприклад, у мегаполісі це більше
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300 проваджень на одного слідчого), що, в свою чергу, виключає можливість
ефективної реалізації трудової функції стосовно проведення повного,
швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Розділ 2 «Особливості форм організації праці слідчих органів
внутрішніх справ» містить три підрозділи.

У підрозділі 2.1 «Поняття, особливості та класифікація форм
організації праці слідчих органів внутрішніх справ у сучасних умовах» надано
авторське визначення поняття «форми організації праці слідчих», визначено їх
завдання та принципи, яким вони повинні відповідати.

Форми організації праці слідчих класифіковано за такими критеріями:
1) способом встановлення і виконання планових завдань на: а) індивідуальні
(безпосередньо надаються слідчим під час здійснення процесуальних дій та
прийняття процесуальних рішень); б) колективні; 2) характером виконаної
роботи на: а) участь слідчого у проведенні слідчих (розшукових) дій (огляду
місця події, обшуку тощо); б) участь в інших процесуальних діях
(підтримання клопотання про обрання запобіжного заходу під час досудового
розслідування, повідомлення про підозру тощо); в) участь у діях, які не є
процесуальними, але пов’язані з досудовим розслідуванням (прес-
конференції, брифінги тощо); г) позапроцесуальну діяльність (участь у
освітніх та наукових заходах, тощо).

Зазначено, що залежно від способу управління при колективній формі
організації праці слідчих виокремлюють такі види її організації, а саме:
повністю самостійні (слідчий діє під час досудового розслідування на
власний розсуд та несе персональну відповідальність за всі процесуальні
дії); з частковою самостійністю (слідчий діє у складі групи слідчих у
кримінальному провадженні та виконує окремі процесуальні дії за
вказівкою старшого групи слідчих, однак на власний розсуд) та повністю
несамостійні (слідчий, у складі групи слідчих виконує окремі, імперативні
вказівки старшого групи слідчих).

Визначено особливості та характерні ознаки таких форм організації
праці слідчих.

У підрозділі 2.2 «Вплив організаційних та індивідуальних особливостей
діяльності слідчих органів внутрішніх справ на форми організації їх праці»
досліджено організаційні особливості професійної діяльності слідчих органів
внутрішніх справ та вплив на організацію їх праці, а також вплив
індивідуальних особливостей окремого слідчого на роботу слідчих підрозділів
в цілому.

Встановлено особливості слідчої діяльності, до яких віднесені наступні:
а) виражається у поєднанні колективних та індивідуальних дій; б) під час
виконання своїх професійних обов’язків слідчі несуть індивідуальну
відповідальність; в) взаємодія слідчих з іншими органами або організаціями
здійснюється у формі офіційних та неофіційних міжособистісних відносин;
г) рівень взаємодії в слідчих підрозділах між працівниками визначають відомчі
та процесуальні акти.
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Підкреслено, що основної рисою сучасної моделі організації праці
слідчих під час здійснення досудового розслідування в Україні є їх постійна
взаємодія з іншими структурними підрозділами відповідних правоохоронних
органів, зокрема на стадії досудового розслідування з оперативними
підрозділами. Зауважено, що процесуальними й організаційними формами
організації роботи слідчих, які використовуються при розслідуванні
кримінальних правопорушень, є такі: а) організація «чергових» груп для виїзду
на місце злочину; б) створення «цільових» слідчо-оперативних груп (як в
межах одного територіального підрозділу поліції, так і під контролем
Головного управління Національної поліції); в) спільне планування
розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.; г) виконання слідчим
обов’язкових вказівок, щодо проведення досудового розслідування та
вчинення певних процесуальних дій; ґ) спільне виконання слідчими та
працівниками оперативних підрозділів окремих слідчих (розшукових) дій у
рамках кримінального провадження. Запропоновано створити постійно діючі
СОГ для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.

На форми організації праці слідчих впливають такі їх індивідуальні
якості: 1) досвід слідчої діяльності (понад три роки); 2) організаційні
здібності; 3) досвід формування ділових внутрішньо-колективних відносин;
4) високий рівень знань норм кримінального та кримінально-
процесуального законодавства.

У підрозділі 2.3 «Особливості правого регулювання окремих форм
організації праці слідчих ОВС в Україні» здійснено аналіз положень діючих
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність слідчих органів
внутрішніх справ. Узагальнено форми організації праці слідчих, досліджено
засади їх правового регулювання та окремо приділена увага особливостям
індивідуальної діяльності слідчого, а також його діяльності у складі слідчих
оперативних груп. Наголошено, що у процесі реформування слідчих органів,
надзвичайно гостро стоїть проблема визначення в чинному законодавстві
України форм організації праці слідчих, в межах своїх повноважень, які
виконують функцію розслідування кримінальних злочинів.

Підтримана доцільність прийняття окремого Закону України, який би
регулював питання, пов’язані з організацією праці слідчого як працівника
правоохоронних органів з особливим статусом, та визначав би умови та форми
його праці, вимоги до кандидатів на посаду слідчого, умови проведення
підвищення кваліфікації та проведення атестації, особливості нормування
праці, робочого часу та часу відпочинку, матеріальне та грошове забезпечення
слідчих, визначав би їх процесуальну самостійність під час здійснення
досудового розслідування.

Розділ 3 «Професійне зростання слідчих ОВС у сучасних умовах»
містить три підрозділи.

У підрозділі 3.1 «Набуття первинного досвіду професійно-слідчої
діяльності» з’ясовано зміст поняття «досвід професійно-слідчої діяльності»,
під яким запропоновано розуміти сукупність знань, умінь, навичок, набутих та
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удосконалених слідчим у процесі повсякденної діяльності, та засвоєння вже
набутої практики, напрацьованої іншими співробітниками слідчих підрозділів
Національної поліції України щодо проведення як окремих процесуальних дій
та прийняття процесуальних рішень, так і проведення досудового
розслідування в цілому.

Зазначено, що процес набуття первинного досвіду слідчого повинен
відбуватись в умовах психологічної та емоційної підтримки, всебічного
розвитку особистісних якостей молодого спеціаліста, таких як інтуїція,
комунікативність, дисциплінованість, самоорганізація та віра в успіх і
справедливість своєї справи та верховенства права в умовах напруженого і
лімітованого часу.

Окремо автором звернено увагу на те, що «первинний досвід слідчого»
має свої специфічні елементи, серед яких: мотиваційний елемент (бажання та
цілі особи, що вперше зайняла посаду слідчого отримати знання, вміння та
навички щодо проведення досудового розслідування від інших
співробітників); інформаційний елемент (основні уявлення та поняття, а також
знання слідчим законів та інших нормативно-правових актів); операційний
елемент (уже сформовані уміння, навички, що склалися в процесі життєвих
ситуацій).

Акцентовано увагу на тому, що результати слідчої діяльності
знаходяться в прямій залежності від професійної підготовки слідчих
працівників, їх здатності вирішувати будь-які поставлені завдання, від рівня їх
знань, умінь та навичок у відповідній сфері, котрі вони отримують в процесі
набуття досвіду. Саме тому на сьогодні одним із головних питань
правоохоронних органів є питання професійної підготовки слідчих
працівників, постійне підвищення та вдосконалення їх навчання із
запозиченням передових та дієвих зарубіжних і вітчизняних методик.

У підрозділі 3.2 «Професійна підготовка та перепідготовка як етапи
професійного зростання слідчих ОВС» досліджено питання професійної
підготовки та перепідготовки як основних етапів професійного зростання
слідчого, запропоновано визначення вказаних понять, встановлено етапи,
завдання, мету та основні функції їх проведення, а також досліджено питання
підвищення кваліфікації слідчих.

В ході проведення дисертаційного дослідження встановлено, що
основною метою професійної підготовки є підвищення рівня навченості в
питаннях слідчої діяльності по розслідуванню злочинів, а також створення
сприятливих умов для адаптації молодих спеціалістів в органах Національної
поліції України. Зазначено, що основними завданнями професійної підготовки
слідчих є оволодіння ними певним обсягом теоретичних знань, практичними
вміннями та навичками, які необхідні їм для належної роботи в слідчих
органах, що дозволяє виконувати поставлені перед ними завдання, виходити з
будь-якої ситуації та бути професіоналом своєї справи.

Наведено основні функції підготовки слідчих органів Національної
поліції України, до яких можна віднести наступні: здійснення
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диференційованої, поетапної підготовки фахівців слідчих підрозділів;
залучення до слідчих органів осіб, здатних виконувати покладені на них
завдання щодо розкриття та розслідування злочинів; максимальний розвиток
здібностей та інтересів тих, хто навчається; формування професійної
мобільності слідчих в умовах реформування законодавства; формування
активної професійної та соціальної адаптації особистості.

Зауважено на тому, що перепідготовка слідчих здійснюється, як правило,
з метою одержання ними нових знань, умінь і навичок, що так необхідні їм під
час розслідування злочинів. Причому процес перепідготовки змушує
працівників слідчих органів значно розширити обсяг набутих знань, умінь та
навичок.

Резюмовано, що професійна підготовка та перепідготовка є важливим
етапом професійного зростання працівника слідчих підрозділів Національної
поліції України, оскільки її визначають як цілеспрямований та спеціально
організований процес задля систематичного оновлення уже набутих чи нових
знань, умінь та навичок, які впливають на рівень професійності слідчих. Таким
чином, перспективними напрямками професійної підготовки та
перепідготовки є: постійна та цілеспрямована організаційно-управлінська
робота, яка спрямована на удосконалення професійної майстерності слідчих;
проведення належного рівня знань задля освоєння слідчими всього обсягу
необхідного обсягу практичних та теоретичних знань; активне та свідоме
ставлення працівників органів слідства до підвищення своєї професійної
майстерності; удосконалення форм і методів розслідування злочинів,
впровадження новітньої методики з розслідування певних категорій злочинів.

У підрозділі 3.3 «Правове регулювання атестації слідчих ОВС»
здійснено аналіз наукового доробку, а також нормативно-правових актів, що
регулюють проведення атестації працівників слідчих ОВС та надано
доктринальне визначення вказаного поняття. Визначено недоліки, що існують
у системі проведення атестації слідчих підрозділів органів Національної
поліції України і розроблено рекомендації щодо їх усунення та підвищення
ефективності правового регулювання вказаного питання.

Зауважено на відсутності нормативного визначення поняття «атестація
слідчих». Тому запропоновано розділ 1 Зальних положень наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 17.11.2015 № 1465 «Про затвердження
Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських» доповнити
такою нормою: «атестація поліцейських (слідчих Національної поліції) – це
діяльність спеціально створених суб’єктів (атестаційних комісій), яка полягає
у проведенні оцінювання ділових, професійних, особистих якостей, освітнього
та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і
всебічного вивчення осіб, що працюють поліцейськими (в т.ч. на посадах
слідчих) Національної поліції України (або претендують на неї шляхом
переведення), з врахуванням особливостей організації їх праці, шляхом
тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та тестування на
загальні здібності і навички.
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Внесено пропозиції щодо визначення у наказі МВС України від
17.11.2015 № 1465 періодичності проведення атестації поліцейських
(слідчих), а саме: чергової – один раз на п’ять років, позачергової – у
випадках призначення на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади
провадиться без проведення конкурсу; при переведенні до органу поліції
вищого рівня; у разі невиконання чи неналежного виконання поліцейським
(слідчим) службових обов’язків; при вирішенні питання про переміщення
поліцейського (слідчого) на нижчу посаду чи його звільнення через
службову невідповідність.

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та
нове вирішення наукової задачі щодо визначення сутності та з’ясування
особливостей правового регулювання форм організації праці та
професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ у сучасних
умовах з урахуванням вітчизняної практики та зарубіжного досвіду. У
результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків,
рекомендацій та пропозицій, орієнтованих на досягнення поставленої мети.
Серед них, зокрема, наступні:

1. Слідча діяльність як основна складова трудової функції слідчого
комплексно поєднує в собі наступні аспекти: 1) соціальний;
2) комунікативний; 3) організаційний. При цьому обґрунтовано, що
процесуальне положення та роль слідчого у суспільстві в ході трудової
діяльності передбачають необхідність відповідності його особистості певним
психологічним якостям, таким як організаторські здібності, самоорганізація,
гнучкість мислення, самостійність, спостережливість, відповідальність,
акуратність, пунктуальність, тактовність та емоційна стійкість. Крім того,
екстремальність умов праці визначила високий ступінь значущості його
інтелектуальних, вольових та комунікативних якостей.

При диференціації нормування праці слідчих запропоновано
враховувати: а) категорії проваджень, за якими провадиться розслідування;
б) географічні та кліматичні особливості конкретного регіону, де здійснюється
провадження; в) кількість часу, протягом якого слідчий перебуває у складі
слідчо-оперативної групи; г) кількість посад штатних помічників слідчих;
ґ) забезпечення дієвого функціонування інституту наставництва, в тому числі
шляхом встановлення надбавок до посадових окладів слідчих-наставників у
розмірі 15 відсотків від окладу.

2. Організація праці слідчих – це система заходів, яка забезпечує
раціональне використання працівниками робочого часу з метою ефективного
досягнення мети їх діяльності, базується на дорученні проведення досудових
розслідувань кримінальних правопорушень залежно від професійних умінь та
навичок, полягає в своєчасному залученні слідчими учасників проваджень до
проведення процесуальних дій, охоплює сучасні методи виконання
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процесуальних дій, а також планування проведення досудового розслідування,
організацію робочих місць, їх обслуговування й необхідні умови праці
(створення електронних баз даних, забезпечення доступу слідчого до
відповідних державних реєстрів тощо).

Професійне зростання слідчих – це сукупність засобів, методів і способів
розвитку особистості слідчого протягом його професійного життя, завдяки
якому відбувається становлення та розвиток працівника, як професіонала або
як кваліфікованого спеціаліста певного виду діяльності.

3. Доведено, що ефективність праці слідчого і його спроможність
вирішувати завдання кримінального провадження, проводити швидке та
ефективне досудове розслідування напряму залежить від організації такої
праці та постійного процесу професійного зростання слідчого, як особистості
та професійного учасника кримінального провадження. Лише під час чіткої
організації праці дії слідчого, що вчиняються ним під час виконання його
трудової функції, набувають ознаки раціональності, з огляду на витрати
процесуального часу на вчинення таких дій.

Внесено пропозиції щодо удосконалення переліку нормативно
визначених вимог, що ставляться до осіб, які претендують на зайняття посади
слідчого Національної поліції України та запропоновано доповнити їх такими:
уміння самоудосконалюватись та саморозвиватись, творчо мислити, приймати
оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях; бути соціально активною
особистістю.

4. Обґрунтована доцільність прийняття комплексного Закону України
«Про правовий статус слідчого», який би охоплював питання організації
праці слідчого як працівника правоохоронних органів з особливим
статусом та визначав би умови і форми його праці, вимоги до кандидатів
на посаду слідчого, умови проведення підвищення кваліфікації та
проведення атестації, особливості нормування праці, робочого часу та часу
відпочинку, матеріальне та грошове забезпечення слідчих за ефективність
роботи, як індивідуально так і у складі підрозділу, закріплював би їх
процесуальну самостійність під час здійснення досудового розслідування
тощо.

Обґрунтована необхідність прийняття Програми проходження
здобувачами вищої освіти обов’язкового стажування на посаді слідчого під
керівництвом слідчого-наставника, а також введення системи оцінювання
підвищення кваліфікації слідчих шляхом нормативного закріплення бальної
системи їх професійної підготовки, що базується на проходженні слідчими
обов’язкових заходів з підвищення кваліфікації.

5. Класифіковано форми організації праці слідчих за такими
критеріями: 1) способом встановлення і виконання планових завдань на:
а) індивідуальні (безпосередньо надаються слідчим під час здійснення
процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень); б) колективні:
повністю самостійні; з частковою самостійністю; та повністю
несамостійні; 2) характером виконаної роботи на: а) участь слідчого у
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проведенні слідчих (розшукових) дій; б) участь в інших процесуальних
діях; в) участь у діях, які не є процесуальними, але пов’язані з досудовим
розслідуванням; г) позапроцесуальну діяльність.

6. Зауважено, що процесуальними й організаційними формами
організації роботи слідчих, які використовуються при розслідуванні
кримінальних правопорушень, є такі: а) організація «чергових» груп для
виїзду на місце злочину; б) створення «цільових» слідчо-оперативних груп
(як в межах одного територіального підрозділу поліції, так і під контролем
Головного управління Національної поліції); в) спільне планування
розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.; г) виконання слідчим
обов’язкових вказівок, щодо проведення досудового розслідування та
вчинення певних процесуальних дій; ґ) спільне виконання слідчими та
працівниками оперативних підрозділів окремих слідчих (розшукових) дій у
рамках кримінального провадження. Запропоновано створити постійно
діючі СОГ для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.

7. Первинний досвід слідчого має свої специфічні елементи, серед яких:
мотиваційний елемент (бажання та цілі особи, що вперше зайняла посаду
слідчого, отримати знання, вміння та навички щодо проведення досудового
розслідування від інших співробітників); інформаційний елемент (основні
уявлення та поняття, а також знання слідчим законів та інших нормативно-
правових актів); операційний елемент (уже сформовані уміння, навички, що
склалися в процесі життєвих ситуацій).

8. Під поняттям «професійна підготовка слідчих Національної поліції
України» слід розуміти як безперервний процес оволодіння працівником
Національної поліції України відповідними знаннями, уміннями та навичками,
що так необхідні йому в процесі виконання своїх службових обов’язків по
розслідуванню та розкриттю злочинів. Тобто завдяки набутим знанням та
здатності вміло використати їх на практиці слідчий стає професіоналом своєї
справи та гідним правоохоронцем держави.

Перепідготовку слідчих органів Національної поліції України
визначено як один із видів навчання, що здійснюється з метою одержання
особами рядового та начальницького складу Національної поліції України
нової спеціальності або в разі їх переміщення на іншу роботу, виконання
якої вимагає нових знань, умінь та навичок. Зроблено акцент на тому, що
перепідготовка слідчих, як правило, здійснюється з метою одержання ними
нових знань, умінь і навичок, що так необхідні їм під час розслідування
злочинів. Причому процес перепідготовки змушує працівників слідчих
органів значно розширити обсяг набутих знань, умінь та навичок.

9. Внесено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання
організації праці слідчих Національної поліції України шляхом видання
Міністерством внутрішніх справ України наказу «Про затвердження
Положення про організацію професійної підготовки слідчих Національної
поліції України» такого змісту: І «Загальні положення»: визначення поняття
«професійна підготовка слідчих Національної поліції України», видів
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професійної підготовки. ІІ «Професійна підготовка слідчих»: закріплення умов
та порядку направлення слідчих на професійну підготовку, порядку організації
професійної підготовки слідчих. ІІІ «Підсумкова перевірка рівня професійної
підготовки слідчих».

10. Під поняттям «атестація слідчих» запропоновано розуміти діяльність
спеціально створених суб’єктів (атестаційних комісій), яка полягає у
проведенні оцінювання ділових, професійних, особистих якостей, освітнього
та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і
всебічного вивчення осіб, що працюють поліцейськими (в т.ч. на посадах
слідчих) Національної поліції України (або претендують на неї шляхом
переведення), з врахуванням особливостей організації їх праці шляхом
тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та тестування на
загальні здібності і навички.

Запропоновано виділити такі види атестації поліцейських (слідчих):
1) чергова (один раз на п’ять років); 2) позачергова (у випадках призначення
на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади провадиться без проведення
конкурсу; при переведенні до органу поліції вищого рівня; у разі
невиконання чи неналежного виконання поліцейським (слідчим) службових
обов’язків; при вирішенні питання про переміщення поліцейського
(слідчого) на нижчу посаду чи його звільнення через службову
невідповідність).
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АНОТАЦІЯ

Рибак Н.В. Правове регулювання форм організації праці та
професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ в сучасних
умовах. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. –
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки України. Київ, 2019.

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному дослідженню
теоретичних основ особливостей форм організації праці слідчих, а також
аналізу актуальних проблем, з огляду на чинне законодавство України, та
пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено правову
характеристику сутності праці слідчих, виділено структуру організації їх
праці, надано визначення та проаналізовано порядок підготовки
(перепідготовки) слідчих, порядок їх атестації, а також вплив індивідуальних
особливостей слідчого на роботу підрозділів у цілому.

На основі комплексного аналізу наукових праць та чинних
нормативно-правових актів, надано визначення таких понять: «організація
праці слідчих», «професійне зростання слідчих», «професійна підготовка
слідчих» тощо.

Здійснено аналіз характеристики праці слідчих в умовах боротьби із
сучасною злочинністю та факторів, що впливають на таку працю, а також
положень чинного законодавства щодо регулювання вказаного питання,
розроблено рекомендації щодо оптимізації праці слідчих в умовах сьогодення.
Сформовано найбільш повний перелік вимог, з урахуванням професійних та
особистих якостей, яким повинна відповідати особа, що претендує на посаду
слідчого Національної поліції України.

Виділено особливості професійного зростання слідчих, характерні
ознаки атестації вказаних працівників. Надано конкретні пропозиції щодо
удосконалення зазначених процедур.

Ключові слова: слідчий, Національна поліція України, слідча
діяльність, організація праці, професійне зростання слідчих, професійна
підготовка слідчих, первинний досвід слідчого, перепідготовка слідчих,
атестація.
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АННОТАЦИЯ

Рыбак Н.В. Правовое регулирование форм организации труда и
профессионального роста следователей органов внутренних дел в
современных условиях. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения.
– Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства
образования и науки Украины. Киев, 2019.

Диссертация посвящена системному и основательному исследованию
теоретических основ особенностей форм организации труда следователей
органов внутренних дел, а также анализу актуальных проблем, с учётом
действующего законодательства Украины, и поиска путей их решения. В
научной работе осуществлена правовая характеристика сущности труда
следователей, выделена структура организации их труда, дано определение и
проанализирован порядок подготовки (переподготовки) следователей, порядок
их аттестации, а также влияние индивидуальных особенностей следователя на
работу подразделений в целом.

На основе комплексного анализа научных работ и действующих
нормативно-правовых актов дано определение таких понятий: «организация
труда следователей», «профессиональный рост следователей»,
«профессиональная подготовка следователей», «первичный опыт
следователя», «первичный опыт профессионально-следственной
деятельности», «переподготовка следователей» и другие.

Осуществлен анализ характеристики работы следователей в условиях
борьбы с современной преступностью и факторов, влияющих на такой труд, а
также положений действующего законодательства по регулированию
указанного вопроса. Определены особенности труда следователей в условиях
развития рыночных экономических и евроинтеграционных процессов в
Украине и разработаны рекомендации по оптимизации работы следователей в
сегодняшних условиях. Осуществлено обобщение влияния организационных
особенностей взаимодействия подразделений на ход досудебного
расследования уголовных правонарушений исходя из реалий, существующих в
Украине на сегодняшний день. На основании системного анализа положений
национального законодательства сформулированы формы и виды такого
взаимодействия, а также выведены основные принципы, которым оно должно
соответствовать.

Выявлены специфические формы организации труда следователей и
исследована специфика их правового регулирования, а также выделены его
недостатки.

Установлены основные принципы осуществления следственной
деятельности следователями в сегодняшних условиях Украины. Сформирован
наиболее полный перечень требований, с учетом профессиональных и личных
качеств, которым должно соответствовать лицо, претендующее на должность
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следователя Национальной полиции Украины. Определено понятие
«первичный следственный опыт», сформированы этапы и порядок его
получения.

Выделены особенности профессионального роста следователей.
Сфорулированы и предложены дополнения и изменения действующего
законодательства в сфере регулирования форм организации труда и
профессионального роста следователей органов внутренних дел в контексте
порядка прохождения следователями Национальной полиции Украины
подготовки (переподготовки), аттестации. Предоставлены конкретные
предложения по совершенствованию указанных процедур.

Ключевые слова: следователь, Национальная полиция Украины,
следственная деятельность, организация труда, профессиональный ро
Правовое регулирование форм организации труда и профессионального
роста следователей органов внутренних дел ст следователей,
профессиональная подготовка следователей, первичный опыт следователя,
переподготовка следователей, аттестация.

ANNOTATION

Rybak N.V. Legal regulation of the forms of labor organization and
professional growth of investigators of the bodies of internal affairs in modern
conditions. – On the rights of the manuscript.

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality
12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019.

The dissertation is devoted to the systematic and thorough research of the
theoretical foundations of the peculiarities of the forms of organization of labor of
the investigation units of the National Police of Ukraine, as well as analysis of actual
problems, taking into account the current legislation of Ukraine, and the search for
ways to solve them. In the scientific work the legal description of the essence of
labor of investigators was carried out, the structure of the organization of their work
was given, the definition and analysis of the procedure of training (retraining)
investigators of the bodies of internal affairs of Ukraine, the procedure of their
attestation, as well as the influence of the individual features of the person-
investigator on the work of the units in general.

For the first time, on the basis of a comprehensive analysis of scientific works
and valid normative legal acts, the definition of «the organization of labor of
investigators of Ukraine», «professional growth of investigators of Ukraine»,
«professional training of investigators», «initial experience of the investigator», «the
primary the experience of professional-investigative activities», «retraining of the
investigating authorities of Ukraine», etc.

The peculiarities of professional growth of investigating bodies of the bodies
of internal affairs are highlighted. It was analyzed and proposed to supplement the
procedure for the conduct of the investigation units of the bodied of internal affairs
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of Ukraine for training (retraining), as well as the characteristic attributes of the said
employees. Specific suggestions for improving these procedures are provided.

Key words: investigator, bodies of internal affairs, investigative activities,
labor organization, professional growth of investigators, professional training of
investigators, initial experience of investigator, retraining of investigators,
certification.
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