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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. 

Дисертація присвячена системному й обґрунтованому дослідженню 

теоретичних основ та особливостей форм організації праці слідчих органів 

внутрішніх справ, а також аналізу актуальних проблем чинного 

законодавства України і пошуку шляхів їх вирішення. У дисертаційному 

дослідженні здійснено правову характеристику сутності праці слідчих, 

виділено структуру організації їх праці, надано визначення і проаналізовано 

порядок підготовки (перепідготовки) слідчих органів внутрішніх справ, 

порядок проведення їх атестації, а також вплив індивідуальних особливостей 

особи-слідчого на роботу підрозділів у цілому. 

На основі комплексного аналізу наукових робіт і діючих нормативно-

правових актів надано визначення таких понять: «організація праці слідчих», 

«професійне зростання слідчих», «професійна підготовка слідчих», 

«первинний досвід слідчого», «перепідготовка слідчих» та інших. 

Здійснено аналіз характеристики роботи слідчих в умовах боротьби із 

сучасною злочинністю і факторів, що впливають на таку працю, а також 

положень чинного законодавства щодо регулювання зазначеного питання. 

Визначено особливості праці слідчих в умовах розвитку ринкових 

економічних процесів і євроінтеграційних процесів в Україні та розроблено 

рекомендації щодо оптимізації роботи слідчих у таких умовах. Здійснено 

аналіз специфіки впливу організаційних особливостей взаємодії підрозділів 

ОВС України на хід досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

виходячи з реалій, що існують в Україні на сьогоднішній день. На підставі 
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системного аналізу положень національного законодавства сформульовані 

форми і види такої взаємодії, а також виведені основні принципи, яким вона 

повинна відповідати. 

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 із 

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, що розкривається через вміння 

слідчого планувати свою роботу, розподіляти робочий час з метою його 

ефективного використання. 

Зроблено висновок про те, що при диференціації нормування праці 

слідчих слід враховувати наступне: 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. 

Виявлено специфічні форми організації праці слідчих органів 

внутрішніх справ та досліджено специфіку їх правового регулювання, а 

також виокремлено його недоліки. 

Встановлено основні принципи здійснення слідчої діяльності слідчими 

органів внутрішніх справ. Сформовано найбільш повний перелік вимог з 
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урахуванням професійних і особистих якостей, яким має відповідати особа, 

котра претендує на посаду слідчого.  

Виділено особливості професійного зростання слідчих органів 

внутрішніх справ. Проаналізовано та запропоновано доповнити порядок 

проходження слідчими органів внутрішніх справ підготовки 

(перепідготовки), а також встановлено характерні ознаки атестації 

зазначених працівників. Надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення 

зазначених процедур. 

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 

й професійного учасника кримінального провадження. 

Наголошено, що на даний час рівень професійної підготовки осіб, які 

займають посади слідчих в органах внутрішніх справ, є недостатньо високим, 

адже зазначені особи в більшості випадків мають тільки практичні навички 

без теоретичної бази знань, що призводить до неефективного проведення 

досудового розслідування через значні порушення КПК України, які 

допускаються під час проведення слідчих (розшукових) дій, що, в свою 

чергу, робить зібрані фактичні дані недопустимими доказами. 

Аргументовано, що необхідним є впровадження окремої Програми 

проходження здобувачами вищої освіти обов’язкового стажування на посаді 

слідчого під керівництвом слідчого-наставника, котра б забезпечила 

практичну 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 



5 

отримання (відновлення) теоретичних знань особами, які вже працюють на 

посадах слідчих. Для підвищення кваліфікації слідчих Національної поліції 

України запропоновано запровадити бальну систему їх професійної 

підготовки. 

Здійснено класифікацію форм організації праці слідчих за такими 

критеріями: 1) за способом встановлення і виконання планових завдань: 

а) індивідуальні (безпосередньо надаються слідчим під час здійснення 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень); б) колективні; 2) за 

характером виконаної роботи: 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) позапроцесуальна 

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. 

Аргументовано, що на форми організації праці слідчих впливають такі 

їх індивідуальні якості: 1) досвід слідчої діяльності (понад три роки); 

2) організаційні здібності; 3) досвід формування ділових 

внутрішньоколективних відносин; 4) високий рівень знань норм 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства. 
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Доведено, 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. 

Резюмовано, що професійна підготовка та перепідготовка – це  

важливий етап 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 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. 

Здійснено аналіз нормативно-правових актів, що регулюють 

проведення атестації слідчих органів внутрішніх справ та надано 

доктринальне визначення вказаного поняття. Виокремлено недоліки, що 

існують у системі проведення атестації слідчих органів Національної поліції 

України, і розроблено рекомендації щодо їх усунення та підвищення 

ефективності правового регулювання вказаного питання. 
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Внесено пропозиції стосовно закріплення 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. 

Ключові слова: слідчий, Національна поліція України, слідча 

діяльність, організація праці, професійне зростання слідчих, професійна 

підготовка слідчих, первинний досвід слідчого, перепідготовка слідчих, 

атестація. 

 
ANNOTATION 

Rybak N.V. Legal regulation of the forms of labor organization 

and professional growth of investigators of the bodies of Internal affairs of Ukraine 

in modern conditions. On the right of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.05 - labor law; the 

right to social security. Kyiv National Taras Shevchenko University. - 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 Ministry of Internal affairs, 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, the procedure of their attestation, as 
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well as the influence of the individual features of the person-investigator on the 

work of the units in general was analyzed. 

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 » was given. 

The analysis of the characteristics of the work of investigators in the 

conditions of combating modern crime and the factors influencing such work, as 

well as the provisions of the current legislation on the regulation of the issue, were 

made.  The peculiarities of investigators &apos;labor in the conditions of 

development of market economic processes and European integration processes in 

Ukraine were determined and recommendations on optimization of 

investigators&apos; work in such conditions were developed as well. The analysis 

of the specific features of the organizational peculiarities of interaction between the 

units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the course of pre-trial 

investigation of criminal offenses is carried out. This analysis was based on the 

realities existing in Ukraine to date. On the basis of systematic analysis of the 

provisions of the national legislation the forms and types of such interaction, as 

well as the basic principles that it should answer were formulated. 

It has been established that the following aspects for the work of 

investigators are typical, such as social (which consists in the fact that investigators 

act as a separate professional group, whose activities the society relates to the 

elimination of criminal acts, the search for perpetrators and bringing them to 

justice, protection of victims from the offense), communicative (which should be 

understood through the readiness of the investigator during the investigation of 

criminal offenses, the search for the persons who committed it and the search for 

evidence to interact with different persons (witnesses, notions, victims, etc.), the 
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organizational aspect (can be characterized by the ability to plan their work, 

allocate time, in order to effectively use it). 

It was concluded that in order to improve working conditions, it is necessary 

to: a) take into account the categories of proceedings that are being investigated; b) 

in investigative departments, where the specialization of investigation of crimes 

(against life and health of the person in the sphere of transport, in the sphere of 

illegal circulation of narcotic drugs, in the sphere of economy) is practiced, also it 

is necessary to establish separate scientifically substantiated norms; c) when 

determining the amount of work on the investigator it is necessary to take into 

account the specifics of a particular region, d) reduce the amount of time during 

which the investigator is a part of the investigative task force, through the creation 

of specialized investigative task teams. These teams will be engaged exclusively in 

the operational response to statements and reports of crimes, as well as the 

documentation of criminal acts (depending on the staffing of the 

investigator&apos;s unit and the specifics of the region); e) increase the number of 

positions of assistant staff of investigators; e) ensure the effective functioning of 

the mentoring institute, which will facilitate the implementation of the workload by 

young specialists and, accordingly, reduce the number of violations. 

Besides, the specific forms of organization of labor of investigators of 

Ukraine were revealed and the specifics of their legal regulation were investigated, 

as well as deficiencies of their legal regulation were revealed. 

The basic principles of carrying out investigative activities by investigators 

of the bodies of internal affairs in the conditions of modern Ukraine are 

established. The most complete list of requirements has been formed, taking into 

account the professional and personal qualities that the person applying for the post 

of investigator must answer. The concept of "primary investigative experience" is 

defined, the stages of formation and the order of its receipt are determined. 

The peculiarities of professional growth of investigators of Ukraine are 

highlighted. It was analyzed and proposed to supplement the procedure for the 

training (re-training) by the investigating units of the National Police of Ukraine, 
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as well as the characteristic attributes of attestation of mentioned workers were 

defined. Specific suggestions for improving these procedures are provided. 

It is proved that the effectiveness of the investigator&apos;s work and his 

ability to achieve the task of criminal proceedings, to conduct a quick and effective 

pre-trial investigation directly depends on the organization of such work and the 

permanent process of professional growth of the investigator, as an individual and 

a professional participant in criminal proceedings. 

It is pointed out that nowadays the level of professional training of persons 

who hold positions of investigators in internal affairs bodies is not high enough. 

This is so due to the fact, that people, who work there in most cases, have only 

practical skills without good theoretical knowledge base. The mentioned facts lead 

to an ineffective pre-trial investigation due to significant violations of the Criminal 

Procedure Code of Ukraine which can be made during investigative (search) 

actions, which, in turn, makes the collected actual data unacceptable evidence. 

It has been argued that it is necessary to introduce (improve) programs on 

practical training of students who have completed higher education in the law 

specialty in pre-trial investigation bodies under the guidance of experienced 

persons working as investigators. It was also noted that planning of educational 

activities (seminars, trainings, round tables, open discussions, etc.) is a necessary 

moment in order to obtain (restore) theoretical knowledge among those people, 

who have been already working in the positions of investigators. 

It was stated that the forms of organization of labor investigators can be 

divided by the way of establishing and carrying out scheduled tasks, taking into 

account the work done, on: individual (directly by investigator in the course of 

carrying out procedural actions and making procedural decisions) and 

collective (an investigator in the investigative task force group, a group of 

investigators in the criminal proceedings). It is also noted that depending on the 

management method in the collective form of organization of labor, 

investigators can identify the following types of organization, namely: completely 

independent (investigator, acting during a pre-trial investigation within the 
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framework of the current legislation, however, at his own discretion and he is 

personally responsible for conducting pre-trial investigations and all procedural 

actions), with partial independence (an investigator, acts as a member of a group of 

investigators in a criminal proceeding and performs separate procedural actions on 

the instructions of the senior group of investigators, but at his own discretion) and 

completely not independent (the investigator, in the group of investigators carries 

out separate, imperative instructions of the senior group of investigators). 

It is determined that the main feature of the modern model of organization of 

labor of investigators during the pre-trial investigation in Ukraine is their constant 

interaction with other structural units of the relevant law enforcement agencies, in 

particular, at the stage of pre-trial investigation with operational units. Under the 

interaction in this case, we understand the common execution of investigative 

(search) actions or any other procedural actions, within the competence of the 

applicable Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as other acts of criminal 

procedural law, in order to conduct a quick, complete and impartial pre-trial 

investigation of criminal offenses. 

It is defined that in the course of his professional activity, the investigator 

has some special abilities, such as: constructiveness, the main components of 

which are memory, thinking, rich imagination, intuition, based on special 

intelligence; organizational structure, which refers to the support of the investigator 

when making decisions on the "collective mind of a large number of employees" 

and communicative abilities as well. That is why, the individual aspect helps the 

investigator to properly organize his work and achieve the desired results in his 

work. 

It is proved that the main task of professional training of investigators is to 

master them with a certain amount of theoretical knowledge and practical skills. 

These skills are necessary for them to work properly in investigative bodies and 

allow them to fulfill their tasks, ability to get out of any situation and be a 

professional in their business. 
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It is summarized that vocational training and retraining is an important stage in 

the professional growth of investigative bodies of internal affairs. They are defined as 

a purposeful and specially organized process for the systematic updating of already 

acquired or new knowledge and skills that affect the level of professionalism of 

investigators. Thus, the perspective directions of professional training and retraining 

are: permanent and purposeful organizational and managerial work aimed at 

improving the professional skills of investigators; conducting a proper exercises for 

the purpose of mastering the necessary amount of practical and theoretical knowledge 

by investigators; an active and conscious attitude of investigating officers towards 

improving their professional skills; improvement of forms and methods of 

investigation of crimes, introduction of the newest methodology for investigating 

certain categories of crimes. 

It is noted that a significant number of normative acts, which determine the 

essence of the concept of attestation of investigators of the Ministry of Internal 

Affairs, have been adopted and signed today. Nevertheless, none of them contains 

a clear procedure for formulating the purpose of this attestation, the order and 

terms of its conduct. Besides, there are no grounds for its implementation, which 

slows the professional growth and development of the private and command 

personnel of the units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 

Taking into account the lack of consolidation of these components, it is 

proposed to develop national, specialized methodological recommendations 

regarding the procedure for conducting attestation of investigators of the Ministry 

of Internal Affairs of Ukraine at the level of normative legal documents. This will 

allow to determine the concrete grounds for its implementation, to optimize the 

procedure for its implementation and to give an objective assessment of the 

professional structure of these bodies.  

Key words: investigator, investigative activity, bodies of internal affairs, 

organization of work, professional growth of investigators, professional training of 

investigators, initial experience of investigator, retraining of investigators, 

attestation.   
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ВСТУП 

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. 
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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. 

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 
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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 

та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ у сучасних 
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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. 
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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); 

–  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; 
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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 організацію професійної підготовки слідчих Національної 

поліції України», запропоновано його зміст; 
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– 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, 
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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 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 

196 сторінок, з яких основного тексту 163 сторінки, список використаних 

джерел включає 185 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 

ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

1.1 Характеристика праці слідчих в умовах боротьби із сучасною 

злочинністю 

 

Соціально-економічний розвиток України на сучасному етапі 

пов’язаний з багатоплановими перетвореннями в усіх сферах 

функціонування суспільства, що обумовлюють корінні зміни в характері і 

умовах праці людей. Спрямованість українського суспільства на посилення 

захисту прав і свобод громадян, боротьба із злочинністю вимагає 

кваліфікованого не лише правового, але й психологічного забезпечення 

діяльності співробітників правоохоронних органів.  

У сучасних умовах одним із важливих напрямків діяльності держави є 

забезпечення прав і свобод учасників саме кримінального процесу. Так, 

особою, яка безпосередньо покликана сприяти реалізації прав суб’єктів 

кримінального судочинства, щодо яких ведеться кримінальне провадження та 

в інтересах яких воно провадиться, виступає слідчий, котрий відіграє 

надзвичайно важливу роль у процесі боротьби із злочинністю. Це пов’язано з 

тим, що у кримінальному судочинстві він є першопрохідцем пізнавальної 

діяльності у процесі розкриття та розслідування злочинів. Тільки слідчий за 

результатами своєї, іноді навіть дуже виснажливої творчої та практичної 

праці, самостійно і вперше в кримінальній справі приймає надзвичайно 

важливі процесуальні рішення щодо встановлення істинних обставин 

учинення злочину та особи, що його вчинила. Тому не випадково питання 

щодо з’ясування особи слідчого стало предметом дослідження у нашій 

роботі. 
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Для початку, виходячи з психологічної характеристики, пропонуємо 

надати визначення поняття «слідчий».  

Воно знаходить своє відображення у Положенні про органи досудового 

розслідування ОВС України, затвердженого наказом Міністерствавнутрішніх 

справ України(далі – Положення) № 570 від 06.07.2017 [1, п. 1VI р.]. У 

даному Положенні під поняттям «слідчий» розуміють службову особу органу 

Національної поліції України, уповноважену в межах компетенції, 

передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Чинне кримінальне процесуальне законодавство на сьогодні також дає 

визначення поняття «слідчий», розмежовуючи при цьому відомчу 

приналежність слідчих. Так, у п. 17 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального 

кодексу України закріплено, що слідчий – це службова особа органу 

Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро 

розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, 

підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, 

передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень [2]. 

Своє бачення щодо визначення поняття «слідчий» в різні часи 

висловлювали численні науковці. Так, М.В. Жогін вважає, що слідчий – 

посадова особа державного апарату, обов’язки якої визначаються боротьбою 

із злочинністю. Практично це виражено в тому, що слідчий у межах своєї 

компетенції зобов’язаний запобігати злочинам, які готуються, та переривати 

злочини, які вчиняються, перевіряти заяви, повідомлення, що надходять до 

нього, та інші сигнали про скоєні злочини,а також при наявності ознак 

злочину порушувати кримінальні справи, проводити попереднє слідство. 

Слідчий також зобов’язаний брати участь у проведенні заходів щодо 

попередження злочинів та правової пропаганди на території, яка ним 
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обслуговується [3с. 18-20]. Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов під 

поняттям «слідчий» розуміють посадову особу, на яку покладено обов’язок 

провадження досудового слідства [4, с. 10]. 

На основі аналізу особистості слідчого та вимог до його посади більш 

повно та детально надав визначення слідчого  І.В. Озерський, який зауважив, 

що слідчим є посадова особа, яка має вищу юридичну освіту, необхідний 

рівень професійної підготовки та є придатною за психологічними і 

медичними критеріями до здійснення досудового слідства. Також ця особа 

повинна прийняти присягу певного відомства (МВС, СБУ, ПМ ДПС, 

прокуратури), де є слідчий апарат [5, с. 24]. 

Проте вважаємо, що при визначенні поняття «слідчий» слід 

обов’язково враховувати його компетенцію щодо виконання основного 

завдання з розслідування кримінальних правопорушень.    

Якщо вести мову про сучасний науковий підхід до визначення даного 

питання, то в науковій літературі, здебільшого, панує думка, що слідчий – це 

службова особа, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої 

Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати досудове 

розслідування кримінальних правопорушень. 

На підставі вищевикладених наукових позицій пропонуємо визначити 

поняття «слідчий» таким чином: «Слідчий – це посадова особа, яка в силу 

своїх повноважень, визначених Кримінальним процесуальним кодексом 

України, здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень». 

Питання щодо віднесення слідчого до суб’єктів, які виконують 

функцію кримінального переслідування, в теорії процесу є суперечливим. 

Так, ряд вчених зазначають, що ще з радянських часів домінує думка, що 

слідчий виконує функцію розслідування злочинів, зміст якої становлять 

підфункції обвинувачення, захисту і вирішення справи. З позицій сучасного 

ж погляду на модель вітчизняного кримінального процесу, яка стає дедалі 

ближчою до змагальної, такий погляд на зміст функції слідчого вичерпав 

себе. Адже змагальність процесу передбачає участь у ньому протилежних за 
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інтересами сторін. Інтерес слідчого як державного органу, покликаного 

боротися із злочинністю, полягає у викритті винного, пред’явленні йому 

обвинувачення і направленні кримінальної справи з обвинувальним 

висновком прокурору для підтримання ним державного обвинувачення. 

Поєднання в одній особі трьох процесуальних функцій (обвинувачення, 

захисту і вирішення справи) неминуче зумовить домінування якоїсь однієї з 

них [6, с. 29]. 

Отже, можна сказати, що слідчий є учасником кримінального процесу, 

який прийняв відповідно до закону кримінальне провадження та вирішує 

завдання кримінального процесу шляхом здійснення розслідування. Слідчий 

визначає, чи є конкретний випадок злочином. Якщо це злочин, то він 

встановлює осіб, які скоїли його або причетні до його скоєння, а також 

обставини скоєння злочину.  

Також відзначимо, що процесуальне положення та соціально-рольова 

функція слідчого 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. Отже, екстремальність 

умов праці визначила високий ступінь значущості його інтелектуальних, 

вольових та комунікативних якостей. 

Тому, на наш погляд, аналіз правового регулювання форм організації 

праці та професійного зростання слідчих необхідно почати із характеристики 

праці слідчих в умовах боротьби із сучасною злочинністю. 

Перш за все, уявляється доцільним з’ясувати зміст поняття «праця». 

Так, в науковій літературі неодноразово зазначають, що праця – це  

цілеспрямована діяльність людей із створення благ, необхідних для 

задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому. Оскільки  

трудова діяльність складає основу, сутність усієї різноманітної людської 

життєдіяльності, то праця – це не тільки джерело всякого багатства, але й 
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першопричина розвитку людини. Це специфічна властивість людини, яка 

якісно відрізняє її існування від тваринного світу [7, с. 222]. 

Аналіз значного масиву літератури свідчить, що трудовий аспект ролі 

праці в життєдіяльності людини активно досліджували такі українські вчені: 

А.М. Алексюк, І.О. Баклицький, Г.І. Ващенко, Г.С. Костюк, В.А. Роменець, 

В.В. Рибалка, С.Ф. Русова, Д.О. Тхоржевський та інші. Цим проблемам 

присвятили свої наукові розвідки і польські вчені. Як свідчать джерела, 

помітний вплив на теорію і практику розвитку особистості засобом праці 

здійснив видатний науковець Т.В. Новацький. 

Оцінюючи науковий доробок Т.В. Новацького, академік І.А. Зязюн 

зазначає:«Він один із перших у світі педагогів-дослідників побачив у 

перманентній освіті через усе життя пошук цивілізаційних досягнень 

людського інтелекту і людської почуттєвості, що через різновиди досвіду 

сягають глибинних пластів творчого потенціалу людини» [8, с. 173]. 

Так, Т.В. Новацький аналізує саме поняття «праця», застосовуючи 

історико-філософський, культурологічний, психолого-педагогічний підходи. 

На основі детального вивчення доробку попередників вчений доводить, що 

їм характерна неоднозначність у формулюванні сутності поняття «праця». 

Так, він зазначає, що Ф. Аквінський працею вважав усі дії, які мають за мету 

заробіток. Провідна ідея вченого сформульована так: праця – головна 

цінність, вона є основою багатства людини і суспільства. Варто зазначити, 

що саме такий підхід характерний для багатьох учених і сьогодні.  

На основі глибокого аналізу, критичного осмислення різних 

формулювань поняття «праця» Т.В. Новацький із притаманним йому 

застереженням доходить такого висновку: «Праця є тим видом активності 

людини, який охоплює дії, що слугують для задоволення матеріальних і 

духовних потреб людини» [9, с. 171]. 

Показовим є те, що незалежно від поглядів польського вченого 

В.О. Сухомлинський практично у такому ж контексті розглядає сутність 

поняття «праця». Видатний вчений-педагог з цього приводу зазначає: «Праця 
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– свідомий, цілеспрямований процес, у якому в однаковій мірі беруть участь 

розум і руки» [10, с. 7]. Розвиваючи свою думку, він стверджує: «Праця – 

специфічна діяльність, яка властива тільки людині. У праці як 

цілеспрямованому поєднанні розуму і рук лежить природна умова розвитку 

суспільного виробництва і розвитку самої людини». 

У понятті «праця» можна виділити два основних аспекти: зміст і 

мотиви. Перший – це зусилля людини спрямовані на перетворення ресурсів 

природи, другий – сили, які спонукують людину працювати. Звідси випливає 

наступне визначення праці:«Праця – це процес перетворення ресурсів 

природи в матеріальні, інтелектуальні і духовні блага, здійснюваний або 

керований людиною, або за примусом (адміністративним або економічним), 

або за внутрішнім переконанням, або за тим й іншим». 

В усіх галузях виробництва, на кожному підприємстві зміст праці 

втілений у тій або іншій професії, які розрізняються за функціями і 

використовуваними при цьому знаряддями праці. Тільки кількісний розподіл 

фізичних і розумових функцій не може служити вирішальним критерієм для 

визнання того або іншого виду праці розумовоюабо фізичною. Усякий 

процес праці вимагає визначених розумових і фізичних зусиль. Розходження 

в змісті праці засновано на виділенні тієї функції, яка для результативності 

даного виду праці має вирішальне значення [11, с. 184]. 

У залежності від розходжень у змісті праця класифікується на такі 

види: творчу і репродуктивну (стереотипну), фізичну і розумову, просту і 

складну, виконавчу і організаторську (управлінську), самоорганізовану і 

регламентовану. 

Отже, праця – це діяльність людей, яка характеризується такими 

трьома основними ознаками: усвідомленням дій, енергозатратністю, 

наявністю корисного суспільно визнаного результату. Усвідомлення дій 

означає, що людина свідомо ставиться до того чи іншого виду діяльності, 

свідомо обирає свій життєвий шлях, свою професію та протягом усього 

життя формується як спеціаліст. Енергозатратність праці проявляється в 
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тому, що на здійснення трудової діяльності витрачається додаткова фізична 

та розумова енергія. Результативність  – цетой певний підсумок,яким 

завершується будь-яка діяльність. Інколи кажуть, що сам факт наявності дій, 

процесу їх здійснення і є результатом. Та для праці характерний не просто 

результат, важливо те, що вона є суспільно корисною. 

Щодо професійної діяльності слідчого, то його праця – це значною 

мірою творча праця з великою часткою індивідуального, специфічного у 

кожній суспільній події, що досліджується. Праця слідчого – досить творча 

діяльність, ефективність якої немислима без оволодіння не тільки 

професійними знаннями юриспруденції, але й необхідним обсягом знань 

пізнавального процесу, логіки, психології та інших наук. 

Для початку необхідно визначити, чим же виступає праця слідчого на 

даному етапі розвитку. Так, Ганс Гросс наголошував: «…праця слідчого не є 

мистецтвом, але є майстерною діяльністю, що складається з низки окремих 

дій або прийомів»[12, с. 9]. 

Як відомо, робота слідчого з розслідування злочинів повинна 

здійснюватися в суворій відповідності з нормами кримінального 

процесуального закону. Аналіз цих норм показує, що вони часто 

сформульовані з урахуванням ряду теоретичних положень наукової 

організації праці. Зв’язаність із законом робить роботу більш важкою, але 

зате й більш надійною та оптимальною. Чим жорсткіше слідчий виконує 

закон, тим краще захищені інтереси суспільства. 

Характеризуючи працю слідчих в умовах боротьби із сучасною 

злочинністю, варто зазначити, що вона обумовлюється специфікою його 

повноважень, адже слідчий – це службова особа, яка відповідно до своїх 

повноважень розслідує кримінальні правопорушення з метою охорони прав 

та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у 

кримінальному процесі. Слідчий розкриває злочини, викриваючи при цьому 

винних та забезпечуючи правильне застосування закону з тим, щоб кожний, 
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хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності, а жоден невинний 

не був покараний чинним законодавством України. 

Повноваження слідчого визначаються обсягом належних йому прав і 

обов’язків, його процесуальними взаємовідносинами з прокурором і 

керівником слідчого підрозділу. 

Так, форми реалізації наданих слідчому повноважень у кримінальному 

процесі України характеризуються наступними діями, які уповноважений 

проводити слідчий: 

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених 

КПК України; 

2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у 

випадках, встановлених КПК України; 

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; 

4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з 

клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; 

6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 

7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим 

Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за 

наявності підстав, передбачених статтею 284 КПК України; 

8) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України [2, ч. 2 

ст. 40]. 

Отже, як бачимо, слідчий відіграє дуже важливу роль у кримінальному 

процесі в умовах боротьби із злочинністю, адже його повноваження, які 

визначені Кримінальним процесуальним кодексом України, фактично є 
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одним із найважливіших «інструментів», завдяки яким у державі і 

здійснюється боротьба зі злочинністю. 

Для належної характеристики слідчої діяльності варто зупинитися на 

праці слідчого, виходячи з наступних аспектів: 

1. Соціальний аспект. Слідчі виступають як відокремлена професійна 

група, з діяльністю якої суспільство пов’язує подолання злочинних діянь, 

пошук винних осіб і притягнення їх до відповідальності, захист потерпілих 

від правопорушення. Слідчі належать до першої ланки системи органів, 

діяльність яких спрямована на боротьбу із злочинністю, і знаходяться в 

безпосередньому контакті з її представниками. Ефективність розслідування 

передбачає ефективний захист та втілення справедливості у соціальні 

відносини, забезпечення стабільності суспільного розвитку, задоволення 

індивідуальних потреб та інтересів. 

2. Комунікативний аспект. Розуміння професіонала як особистості з 

притаманним їй стилем індивідуальної діяльності, що формується під час її 

професіоналізації, властивий підходу Є.О. Клімова. У сфері професіології 

цей дослідник відомий як автор поширеної ідеї типологізації різних 

професій, серед п’яти основних кластерів яких він виділяє і групу професій 

типу «людина – людина» [13, с. 8]. Це, наприклад, професії лікаря, педагога, 

судді, продавця тощо. Слідчий також відноситься до цієї категорії професій, 

тому що спілкування з різними категоріями громадян є одним з основних 

шляхів отримання інформації. Тобто до слідчих ставляться професійні 

вимоги стосовно входження в контакт, управління психологічним станом 

інших людей, вміння направляти розмову в необхідне русло. 

3. Організаційний аспект. Вміння планувати свою роботу, розподіляти 

час з метою його ефективного використання дуже важливе для кожної 

роботи. Однак планування робочого часу для діяльності слідчого, організація 

себе та інших на відпрацювання версії, концентрацію зусиль слідчої бригади 

або оперативно-слідчої групи є необхідними умовами реалізації своїх 

повноважень. Характерною рисою слідчої роботи є також її індивідуальність. 
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Слідчий як головний виконавець провадження по справі особисто виконує 

переважну більшість різноманітних за своїм характером дій. Організація 

особистої індивідуальної роботи – більш проста справа, ніж, скажімо, 

організація колективної пращі. Виникає необхідність розподілу обов’язків, 

погодженості та координації дій, налагодження взаємної інформації, 

узгодження та контролю за виконанням [14, с. 385].  

Розглядаючи працю слідчих, варто вказати і на принципи, на яких має  

базуватись їх робота, а саме: а) принцип законності, зміст якого полягає в 

тому, що вся професійна діяльність слідчого органів ОВС України повинна 

відбуватися відповідно до вимог Конституції України, чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, а також 

інших нормативно-правових актів, які регламентують його професійну 

діяльність; б) принцип об’єктивності, згідно з яким усі процесуальні рішення 

приймаються лише на підставі фактичних даних; в) принцип системності, 

згідно з яким усі дії слідчого мають підкріплювати та посилювати одна одну, 

створюючи можливість максимально повного отримання доказової 

інформації; г) принцип рівності громадян перед законом, який обумовлює 

прийняття процесуальних рішень незалежно від громадського, посадового та 

матеріального стану учасників кримінального процесу; ґ) принцип 

гуманності, який потребує поваги до особистості під час здійснення 

професійної діяльності, стверджує неприпустимість приниження людської 

честі та гідності; д) принцип комплексності, який полягає у всебічному 

дослідженні обставин, які мають значення для встановлення об’єктивної 

істини у справі, в тому числі з використанням методів різних наук та із 

залученням фахівців різних галузей; е) принцип науковості, який передбачає 

знання слідчим і використання в процесі своєї професійної діяльності 

наукових досягнень, за допомогою яких можна підвищити її ефективність; 

є) принцип планування, який дає можливість уникнути непродуманих дій, 

усунути дублювання і розпорошення зусиль з урахуванням особливостей 

кримінальної справи, заяви або повідомлення про злочин; ж) принцип 
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економічності, згідно з яким забезпечення досягнення слідчим наміченої 

мети має відбуватися з найменшою витратою сил, засобів та часу[15, с. 159]. 

Характеризуючи роботу слідчих, акцентуємо увагу йна умовах, у яких 

доводиться працювати слідчому. Так, неукомплектованість слідчих органів  

ОВС призводить до перенавантажень та погіршення якості професійної 

діяльності. Крім того, за потреби одночасного проведення значного обсягу 

слідчих дій, взаємодії з оперативними та експертними підрозділами, у зв’язку 

з проявами протидії, появою нових видів злочинів навантаження на слідчих, 

за експертними оцінками, значно перевищує «обґрунтовані норми» [8, 

с. 174]. 

Так, до причин збільшення навантаження на слідчих відносять, 

здебільшого, наступні: 

–збільшення кількості кримінальних проваджень; 

– скорочення загального штату слідчих підрозділів шляхом об’єднання 

відділів поліції в регіонах;   

– звуження компетенції слідчих у прийнятті рішення щодо проведення 

певних процесуальних дій (виїмка, призначення експертиз) та віднесення 

компетенції прийняття таких рішень до слідчих суддів; 

– необхідність продовження строків досудового розслідування за 

нерозкритими кримінальними провадженнями;  

– витрату слідчим переважної більшості робочого часу на «технічну 

роботу», яка не потребує слідчої кваліфікації, тощо[16, с. 16]. 

Ще однією негативною умовою є ненормований робочий день, 

оскільки установлена законодавством норма тривалості робочого часу на 

рівні 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП України) слідчих найчастіше «не 

стосується».  

Вказана проблема виникає внаслідок неналежного правового 

регулювання робочого часу як слідчих, так і працівників поліції в цілому. 

Так, за загальним правилом, для працівників поліції встановлюється 

п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а в органах та 
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підрозділах поліції, у яких за характером та умовами роботи запровадження 

п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний 

робочий тиждень з одним вихідним днем. У статті 12 Закону України «Про 

Національну поліцію» закріплено, що поліція забезпечує безперервне та 

цілодобове виконання своїх завдань. Тому керівники поліції користуються 

таким положенням у законодавстві та, здебільшого, без належного 

фіксування дають вказівки підлеглим, у тому числі і слідчим, щодо 

проведення роботи понад норму тривалості робочого часу, незважаючи 

навіть на те, що відповідно до положень ст. 91 Закону України «Про 

Національну поліцію» для слідчих, як і для інших поліцейських, 

установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями [17, 

с. 263]. 

Отже, як бачимо, умови праці слідчих органів ОВС досить нелегкі. 

Тому з метою вирішення досліджуваної проблеми, на нашу думку, 

необхідно:  

а) враховувати категорії проваджень, за якими провадиться 

розслідування;  

б) у слідчих відділах, де практикується спеціалізація розслідування 

злочинів (проти життя та здоров’я особи, у сфері транспорту, у сфері 

незаконного обігу наркотичних засобів, у сфері економіки), встановити 

окремі науково обґрунтовані нормативи; 

 в) при визначенні навантаження на слідчого враховувати особливості 

конкретного регіону;  

г) зменшити кількість часу, протягом якого слідчий перебуває в складі 

слідчо-оперативної групи, за рахунок створення спеціалізованих слідчо-

оперативних груп, які б займалися виключно оперативним реагуванням на 

заяви та повідомлення про злочини, а також документуванням злочинних дій 

(залежно від штатної чисельності слідчого підрозділу та специфіки регіону);  

ґ) збільшити кількість посад штатних помічників слідчих;  
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д) забезпечити дієве функціонування інституту наставництва, що 

сприятиме забезпеченню виконання навантаження молодими спеціалістами 

й, відповідно, зменшенню кількості порушень [18, с. 70]. 

Варто зазначити, що слідчий – виключно важливий і відповідальний 

учасник кримінального судочинства. У нього складні завдання і досить 

великі повноваження. Його посада вимагає не лише знання різних розділів 

юриспруденції, але й загостреного почуття справедливості, розуміння 

психології людини, щоб правильно оцінювати і кваліфікувати ті або інші 

спонукання і вчинки. Ефективність діяльності слідчих органів внутрішніх 

справ залежить від багатьох факторів: правових, матеріально-технічних, 

соціальних тощо [19, с. 67]. 

Виділяють такі психологічні особливості професії слідчого: державний 

і політичний характер праці слідчого; її правова регламентація; протидія 

зацікавлених осіб; наявність владних повноважень; зберігання службової 

таємниці; своєрідність суспільно-психологічної атмосфери розслідування; 

різнобічність і творчий характер; дефіцит часу; своєрідність зовнішніх умов і 

наявність перевантажень у діяльності слідчого; її виховний вплив; підвищена 

відповідальність за рішення, які приймаються; процесуальна самостійність 

слідчого [20, с. 125].  

О.А. Добрянський також вказує на наявність тактичного простору в 

слідчій діяльності, а також достатньо високий соціальний престиж професії, 

який впливає й на вибір молоддю професії слідчого. Проте частина молодих 

людей недостатньо обізнана з умовами екстремальності цієї професії. Слідча 

діяльність пов’язана із щоденною копіткою працею, яка має забезпечувати 

якісне оформлення кримінальних справ тощо. Проте дискусійним є питання 

про наявність чи відсутність екстремальних умов у діяльності слідчого [21, 

с. 188]. 

На думку Н.С. Карпова, професія слідчого належить до категорії 

професій, які пов’язані з роботою в умовах підвищеної відповідальності за 

життя, здоров’я і долю людини, а тому помилки слідчого, що спричинені 
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наявністю прогалин у його професійній підготовці, можуть мати тяжкі й 

непоправні наслідки [22, с. 22]. 

Так, наразі існує різноманіття явищ і обставин соціального характеру, 

які впливають на діяльність слідчого. Такі явища та обставини можна 

розділити на дві групи чинників:  

1. Трудова адаптація слідчого. Вона характеризується стажем слідчої 

роботи, рівнем професійної підготовки, станом матеріально-технічного 

забезпечення слідчого апарату  тощо. 

2. Відомчий вплив на стан слідчої роботи. Він пов’язаний з рівнем 

контролю роботи слідчих збоку керівництва, прокуратури тощо.  

При визначенні чинників, які впливають на роботу слідчого в умовах 

боротьби із сучасною злочинністю, та престижу цієї професіїварто, в першу 

чергу, відзначити психологічні чинники, оскільки слідча діяльність у цілому 

та більшість ситуацій розслідування злочинів завжди є психологічно 

напруженими. До груп психогенних факторів, що діють на слідчого під час 

виконання професійних дій, можна віднести:  

– множинність і різноманітність операцій, що одночасно виконуються 

(дотримання всіх елементів процесуальної процедури слідчої дії, 

забезпечення виконання наміченої програми, контроль над поведінкою 

учасників слідчої дії, повноцінне використання криміналістичних технічних 

засобів фіксації ходу і результатів проведеної дії і т.д.);  

– дефіцит часу на ухвалення рішення;  

– раптовість виникнення екстремальної ситуації;  

– психотравмуючі видовища, звуки, запахи (трупи, кров, тілесні 

ушкодження, страждання людей і т.п.);  

– моральний, психологічний тиск та інші форми протидії з боку 

правопорушників (іноді з боку потерпілих);  

– відповідальність за прийняті рішення в справі, особливо в ситуаціях 

тактичного ризику, переживання неможливості досягнення цілей 

розслідування внаслідок об’єктивних перешкод;  
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– конфлікт як результат напруженості, що виникає під час 

нагромадження протиріч у справі, страх перед можливим осудом із боку 

колег та інших громадян;  

– психічна і фізична стомленість, іноді навіть виснаженість. 

Окрім зазначеного, варто звернути увагу й на інші чинники складності 

слідчої роботи. Так, Н.В. Оніщенко під час свого дослідження з’ясував, що 

більшість слідчих бажають перейти на іншу роботу за умови, що вона буде 

менш складною та напруженою. Як причини невдоволеності слідчих своєю 

професією, що провокують виникнення в них бажання змінити роботу, були 

виділені наступні: недостатня грошова винагорода; низьке матеріально-

технічне забезпечення діяльності; недостатня оцінка важкості праці слідчих; 

напружений характер праці; низька вірогідність підвищення за 

службою;постійний контакт із криміногенним контингентом [23, с. 8]. 

Погоджуємось із думкою професора Н.С. Карпова, який на базі 

отриманих результатів опитування більшості правоохоронців встановив, що 

одним із недоліків діяльності щодо протидії злочинності є наявність випадків 

отримання «спонсорської допомоги», так званої комерціалізації діяльності 

правоохоронних органів [22, с. 23]. Такою допомогою може бути придбання 

так званими «меценатами» комп’ютерів, технічного обладнання, 

канцелярських засобів для облаштування певного підрозділу прокуратури, 

органів досудового розслідування ОВС тощо. Варто лише здогадуватися, 

чого такі особи потребуватимуть навзамін. Наведене є психотравмувальним 

чинником у роботі слідчого, позаяк указівки керівника щодо зупинення чи 

закриття  кримінальної справи зводять копітку працю нанівець. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що у професійній діяльності 

слідчого основним видом пізнання виступає формально-логічне мислення. 

Проте на початковій стадії досудового розслідування слідчий не завжди 

може використати формально-логічний спосіб мислення для вирішення 

поставленого завдання. Найчастіше це обумовлено дефіцитом інформації, 

невизначеністю орієнтирів пошуку рішення. 
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Ситуація невизначеності орієнтирів пошуку – це слідча ситуація, в 

якій: 1) орієнтирів пошуку для правильного вирішення слідчого завдання 

недостатньо; ці орієнтири носять невизначений характер; 2) орієнтири 

пошуку визначені, але їх недостатньо для логічного вирішення; 3) орієнтирів 

пошуку вистачає, але усі вони носять невизначений характер. Орієнтир 

пошуку – інформативна ознака, об’єктивний орієнтир або ознака проблемної 

ситуації, яка в сукупності з іншими направляє пошук рішення поставленої 

задачі. 

Отже, серед чинників, які негативно впливають на професію слідчого, 

можна виділити як психологічні аспекти, котрівизначаються характером 

самої слідчої роботи, великими навантаженнями, необхідністю ухвалювати 

складні самостійній рішення, за які доведеться нести відповідальність, 

невисоким престижем роботи, так і питання грошової оплати праці й іншої 

винагороди за неї.  

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок про те, 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 із злочинністю, пошук винних осіб у 

скоєнні злочинів і притягнення їх до відповідальності, захист потерпілих від 

правопорушення; 2) комунікативний, який слід розглядати через призму 

готовності слідчого під час проведення розслідування кримінальних 

правопорушень, пошуку осіб, що його вчинили, та відшукання доказів 

контактувати, взаємодіяти з низкою осіб: як із працівниками правоохоронних 

органів та суду, так із іншими особами (свідками, понятими, потерпілими 

тощо);  3) організаційний, що розкривається через вміння  слідчого 

планувати свою роботу, розподіляти робочий час з метою його ефективного 

використання. 

Також слід звернути увагу на те, що професійні психологічні якості 

слідчого як працівника, які сприяють адаптації слідчих до особливих умов їх 

праці, нівелюють вплив на професійну діяльність слідчих зацікавлених 
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осіб,оптимізують використання ними владних повноважень, сприяють 

зберіганню службової таємниці, забезпечують різнобічність і творчий 

характер праці тощо. 

 

 

1.2 Структура, історичне і соціальне значення організації праці та 

професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ 

 

Професія слідчого має свої особливості, адже саме в цій людині 

повинно поєднуватися неупереджене виконання законів, прийняття 

правомірних рішень, які не залежать від особистих поглядів та переконань. 

Слідчий – це освічена та високоморальна особистість. Так склалося 

історично, що слідчі користуються повагою й авторитетом у суспільстві, 

причому не тільки у «мирного населення», потерпілих та колег, але й серед 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Тому, як свідчить практика, 

професія слідчого вимагає неабияких знань та умінь у своїй повсякденній 

діяльності.  

Так, у науковій літературі загальновизнано, що ефективне 

розслідування злочину неможливе без чіткої організації праці. Організація 

притаманна будь-якій цілеспрямованій діяльності й полягає в такому 

впорядкуванні цієї діяльності, за якого її мета досягається найбільш 

оптимально. При цьому характеристика факторів, що забезпечують 

організованість, а також їх роль у власне організації праці визначені видом 

людської діяльності, специфікою (особливостями) досліджуваної галузі [24, 

с. 3]. 

Уперше наукова теорія організації праці була розроблена Ф. Тейлором. 

Подальший її розвиток полягав у переході до концепцій «збагачення праці», 

«автономних груп», «гуманізації праці», які потім продовжили свій розвиток 

у складі більш широких економіко-соціологічних і політико-ідеологічних 

теорій «демократії в промисловості», «соціальної інтеграції». Сьогодні праця 
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людей, яка у процесі виробництва організовується під впливом розвитку 

продуктивних сил і виробничих відносин, поділяється на два 

блоки:природно-технічний і соціально-економічний. Вони тісно пов’язані 

між собою, постійно взаємодіють і визначають зміст організації праці. 

Питання організації праці достатньо повно розглянуто в працях таких 

вчених: Р.С. Бєлкіна, В.Д. Берназа, С.О. Величкіна, В.Д. Зеленського, 

Г.Г. Зуйкова, Л.М. Карнєєвої, В.І. Ключанського, В.О. Коновалової, 

Л.І. Скібіцької, Л.В. Балабанова, О.М. Ларіна та інших науковців-

криміналістів. Проте серед них не досягнутозгоди щодо структурних 

елементів, які необхідно включати в поняття «організація праці». 

Здебільшого організацію праці визначають як систему заходів, що 

забезпечує раціональне використання робочих кадрів, яка включає відповідне 

розміщення людей у процесі виробництва, поділ на ланки, методи виконання 

робіт, нормування й стимулювання праці, організацію робочих місць, їх 

обслуговування й необхідні умови праці. Отже, як бачимо, організація 

праці – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами 

виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих 

кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є 

об’єктивною необхідністю і невід’ємною складовою трудової діяльності 

людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих 

структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. 

Так, поняття «організація праці» має багато тлумачень. Саме це 

найчастіше призводить до того, що дослідники питання організації праці 

спілкуються «різними» мовами.  

Проте на сьогоднішній день ані в науковій літературі, ані в 

законодавчих актах не надано єдиного визначення поняття «організація праці 

слідчих ОВС». У зв’язку з цим пропонуємо на основі загального визначення 

поняття «організація праці», яке наведене вище, синтезувати вужче поняття, 

з урахуванням особливостей праці слідчих органів ОВС.  
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Отже, під поняттям «організація праці слідчих ОВС» пропонуємо 

розуміти систему заходів, яка забезпечує раціональне використання 

працівників ОВС, що включає відповідне за діяння слідчих у процесі 

здійснення досудового розслідування, доручення проведення досудових 

розслідувань кримінальних правопорушень залежно від професійних умінь 

та навичок, методи виконання 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). 

З урахуванням вказаного слід відмітити, що проведення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні значною мірою залежить від 

чіткої і старанної організації процесу слідчої роботи. Від процесу організації 

слідчої діяльності залежить якість виконаної слідчої роботи. Якісна 

організація слідчої роботи відіграє важливу роль у слідчій діяльності. Від 

уміння слідчого правильно спланувати свою роботу, організувати взаємодію, 

налагодити контакт із колегами, керівником, прокурором, експертом, а також 

громадськістю залежатиме ефективність слідчої діяльності. При цьому в 

слідчій практиці існують ситуації, коли через об’єктивні і суб’єктивні 

чинники робота слідчого може повторюватися. Наприклад, проведення 

повторних слідчих дій з одним учасником, однієї і тієї ж самої слідчої дії з 

різними учасниками, повторної або додаткової слідчої дії внаслідок 

допущення помилок при виконанні слідчих дій, які потрібно виправити. 

Через ситуацію, що може скластися, слідчий повинен шляхом конкретних дій 

організувати свою роботу з метою вирішення поставлених завдань і 

отримання позитивного результату. 

Особливість організації праці слідчих, що зумовлена наявністю 

особливої мети, а саме досягнення завдань кримінального провадження та 

проведення швидкого, повного та ефективного досудового розслідування, 

породжує виникнення специфічних елементів такої організації, зокрема:  
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– поділ і кооперування праці, що передбачає науково обґрунтований 

розподіл слідчих за професійними вміннями і навичками та їх взаємодію з 

іншими підрозділами ОВС в залежності від виду кримінального 

правопорушення, його складності, набору слідчих (розшукових) дій, які 

потрібно провести тощо;  

– нормування праці, що передбачає ретельний розрахунок витрат часу 

на вчинення окремих процесуальних дій або прийняття процесуальних 

рішень з огляду на те, що слідчий під час проведення досудового 

розслідування обмежений встановленими в КПК України імперативними 

строками;  

– організацію та обслуговування робочих місць, що включає їх 

раціональне планування й оснащення відповідно до антропометричних і 

фізіологічних даних слідчого та його естетичних смаків, а також ефективну 

технічну (електронну) систему, яка забезпечить слідчому доступ до різних 

баз даних і значно скоротить час пошуку відповідної інформації;  

– організацію взаємодії з іншими підрозділами ОВС, в тому числі і 

співробітниками оперативних підрозділів, експертами-криміналістами, 

залежно від складності та особливостей виду слідчої задачі, яка потребує 

вирішення;  

– ефективне використання робочого часу, оптимізація режимів праці й 

відпочинку;  

– раціоналізацію трудових процесів, упровадження оптимальних 

прийомів і методів праці;  

– планування та облік праці, що передбачає оптимальний розподіл 

ресурсів для досягнення поставленої мети, діяльність(сукупність процесів) 

пов’язану із постановкою задач, а також дій у майбутньому;  

– мотивацію праці, що являє собою процес стимулювання працівників 

до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей;  

– зміцнення дисципліни праці. 
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Зважаючи на специфіку мети слідчої діяльності та на саму соціальну 

роль, яку відіграють слідчі ОВС, а саме боротьбу зі злочинністю та 

розслідування кримінальних правопорушень,зазначимо, що організація праці 

останніх повинна відповідати та будуватися з урахуванням певних 

специфічних принципів, які будуть притаманні тільки вказаній категорії осіб.  

Враховуючи великий обсяг наукового доробку щодо питання 

принципів організації праці на підприємстві, вважаємо недоцільним 

наведення загального теоретичного матеріалу.  

На основі аналізу наукового доробку та нормативно-правових актів 

слід вказати, що організація праці слідчих органів ОВС повинна 

здійснюватися з дотриманням основних принципів, серед яких виділяють 

наступні: 

1) принцип розвитку особистості слідчого, який полягає в тому, що 

праця слідчого органу органів ОВС повинна бути організована таким чином, 

щоб останні могли розвивати індивідуальні, професійні та комунікативні 

якості; 

2) принцип безпеки. Зважаючи на специфіку роботи слідчого і 

постійні ризики для його життя та здоров’я, які виникають у процесі протидії 

злочинності, варто зазначити, що слідчий, а також його близькі родичі 

повинні бути забезпечені певним набором гарантій, встановленим на рівні 

законодавства на випадок травмування або загибелі слідчого під час 

виконання своїх службових обов’язків;  

3) принцип справедливості. Оплата праці кожного працівника 

слідчих ОВС України повинна відповідати складності, значущості для 

суспільства та держави того кримінального правопорушення, яке перебуває у 

його провадженні, а також частинці тієї праці, що виконує слідчий у складі 

груп слідчих під час здійснення досудового розслідування. 

Окремо слід зазначити, що питання безпосередньої організації праці 

слідчих в Україні належним чином врегульоване Інструкцією з організації 

взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
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підрозділами ОВС України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх 

виявленні та розслідуванні. Основним завданням взаємодії слідчих ОВС 

України з іншими структурними підрозділами апарату центрального органу 

управління поліцією, міжрегіональними територіальними органами ОВС та 

їх територіальними (відокремленими) підрозділами, територіальними 

органами поліції та їх територіальними (відокремленими) підрозділами є 

запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення та розслідування, 

притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, які їх 

учинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 

відновлення порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб [25]. 

Положення вказаної Інструкції чітко передбачають дії слідчого щодо 

взаємодії з іншими органами і підрозділами ОВС України  при надходженні 

до органу, підрозділу поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення та реагуванні на них, при направленні оперативним 

підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до 

органу досудового розслідування, створенні слідчо-оперативних груп для 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, організації роботи 

слідчо-оперативної групи під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій та 

виконанні заходів забезпечення кримінального провадження, при зупиненні 

досудового розслідування, при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

учинених проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої 

недоторканності особи, дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів, у сфері господарської та службової діяльності, учинених 

членами організованих груп та злочинних організацій, за фактами 

повідомлення про загрозу безпеці людей, знищення чи пошкодження об’єктів 

власності, про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими 

речовинами, у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних 
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мереж і мереж електрозв’язку (кіберзлочинів), на стадії судового розгляду 

кримінальних проваджень. 

Сьогодні ж слідча практика диктує нові умови та потреби організації 

слідчої роботи в умовах її повторення. Так, слідчі під час виконання 

покладених на них завдань повинні належним чином організувати роботу, 

спрямувавши свою діяльність на виконання наступних заходів: 

1) підбір відповідних фахівців, оскільки під час розслідування злочинів 

дуже часто необхідна допомога фахівців із різних галузей знань, що 

визначається характером їх діяльності. Допомога таких фахівців може 

використовуватися за кількома напрямами: 

а) для підготовки матеріалів; 

б) для участі в якості експерта при проведенні окремих слідчих дій 

(обшук, тимчасовий доступ до речей та документів, огляд документів, 

товарів, сировини, допити і т.д.); 

в) для отримання рекомендацій та порад з різних питань будь-якої 

діяльності;  

г) для отримання висновків за матеріалами; 

2) створення слідчо-оперативних груп. Виходячи із аналізу матеріалів 

кримінального провадження, а також виконання значного обсягу слідчих 

(розшукових) дій, може прийматися рішення про створення слідчо-

оперативної групи, склад якої визначається в кожному випадку окремо. При 

цьому враховується характер і обсяги заходів, які потрібно здійснити, заходи 

безпеки на випадок активної протидії з боку підозрюваних, технічне і 

спеціальне забезпечення та ряд інших факторів;  

3) організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказані 

заходи здійснюються з метою оперативного отримання необхідної для 

проведення досудового розслідування кримінального провадження 

інформації та створення доказової бази; 

4) підбір та вивчення актуальної спеціальної літератури. Спрямування 

розслідувань орієнтує слідчого на ознайомлення та глибокий аналіз значної 
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кількості діючих нормативних актів, інструкцій, а також інших документів, 

які регламентують діяльність у тій чи іншій ситуації; 

5) обмін інформацією між учасниками кримінального процесу. 

Вказаний організаційний захід дозволяє слідчому отримати різнобічну 

інформацію про злочин, зважити оперативні дані, оцінити висновки 

експертів. Це дасть можливість прийняти оптимальні рішення з кожного 

питання. 

Безперечно, всі ці питання повинні знайти своє відображення в плані 

проведення роботи слідчого. Форма такого плану може бути довільною, але є 

декілька практичних рекомендацій щодо його складання Так, по-перше, всі 

заходи, які планує провести слідчий, повинні бути систематизовані за 

окремими розділами (організаційні, оперативно-розшукові, робота із 

свідками, проведення експертиз і т.д.), по-друге, за кожним заходом завжди 

необхідно чітко визначати виконавця, термін виконання та відмічати 

результат роботи [26, с. 24]. 

Отже, як бачимо, саме планування роботи вважається конкретним 

заходом, спрямованим на покращення організації роботи слідчих, надання їм 

практичної допомоги в розслідуванні злочинів, розповсюдженні і 

впровадженні передового досвіду, підвищення рівня процесуального 

контролю за діяльністю слідчих працівників, розроблення та вдосконалення 

тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, застосування в 

практичній діяльності сучасних наукових методів, криміналістичної техніки і 

оргтехніки, підвищення рівня професійної підготовки слідчих. 

Таким чином, на основі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

організація праці слідчих органів ОВС – це поєднання і розподіл праці в 

колективі, професійний підбір кадрів, забезпечення їх ефективної діяльності 

та умов для реалізації творчих можливостей. Іншими словами, це сукупність 

засобів та дій, за допомогою яких слідчий здійснює раціональний вибір, 

розстановку сил, знарядь і засобів, якими він володіє, а також створення і 

використання оптимальних умов для досягнення поставлених цілей.  



36 

Повертаючись до питання даного підрозділу щодо значення організації 

праці, зазначимо, що у вказаному контексті належне необхідно віддати і 

науковій думці М.Б. Махсми, який не останню роль відводить науковій 

організації праці у підвищенні суспільного виробництва. Він зазначає, що 

організація праці на підприємстві повинна забезпечувати раціональне 

поєднання і розподіл праці в колективі, професійний підбір кадрів, їх 

ефективну діяльність і умови для реалізації їх творчих можливостей. 

Організація праці повинна забезпечувати найбільш ефективне використання 

трудових, матеріальних ресурсів [27, с. 63-64].  

Адаптуючи вказану позицію науковця до теми дисертаційного 

дослідження і зважаючи на виключне значення слідчого для кримінального 

провадження, можна стверджувати, що чим краще буде організована робота 

слідчого, тим більше існує шансів на швидке розкриття злочину, і відповідно, 

зниження рівня злочинності. Адже досягти високих кінцевих соціально-

економічних результатів можна лише при хорошій організації, яка є 

об’єктивно необхідною і невід’ємною складовою трудової діяльності 

людини.  

Тільки у випадку правильної організації праці як окремого слідчого 

підрозділу ОВС, так і всього підрозділу модна домогтися того, що праця 

слідчих набуде ознак ефективності, адже тільки за такої умови можна 

забезпечити найголовнішу соціальну функцію слідчої діяльності – захист 

особи, суспільства і держави від кримінального правопорушення. 

Для кращого розуміння значення організації праці слід звернутися до 

статистичних даних щодо кількості злочинів за останні роки. 

За даними Генеральної прокуратури в Україні у 2018 році було 

зареєстровано 487 133 кримінальних правопорушення, що більш ніж на 36 

тис. менше у порівнянні з 2017 роком. Цифри величезні, але загальний рівень 

злочинності в країні знизився. Найбільше було скоєно крадіжок – майже 238 

тисяч, проте це на 25 тисяч менше, ніж роком раніше. Найменше серед усіх 

злочинів було умисних вбивств – трохи більш ніж 5 557, що є втричі більше 
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за попередній звітний період. Також зменшилася за рік на 400 кількість 

злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю (майже 7 тисяч). 

Крім того, стали частіше здійснювати службові злочини та підробляти 

документи [28]. 

При цьому відповідно до інформації з офіційного сайту Національної 

поліції України загальна чисельність поліції, що утримується за рахунок 

коштів Державного бюджету України, до 01 січня 2019 року не може 

перевищувати 140 тисяч осіб. Штатна чисельність поліцейських, які 

утримуються за рахунок Державного бюджету, на 01 січня 2019 року 

становила 116,1 тисяч одиниць [29]. 

Штатна кількість слідчих на кінець 2016 року, за словами заступника 

Голови Національної поліції України О.І.Вакуленка, становила 11 тисяч 

слідчих та їх керівників [30].  

20.11.2012 набув чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс 

України [2]. Ця подія стала важливим етапом у розвитку досудового 

розслідування. Проте новий КПК неодноразово зазнавав критики збоку як 

науковців, так і практиків, які відзначають його позитивні та негативні 

моменти щодо діяльності слідчих підрозділів. Але на цьому ми детально 

зупинимось в інших підрозділах дисертаційного дослідження. 

На виконання вимог пункту 21 Перехідних положень Кримінального 

процесуального кодексу України [2] щодо приведення відомчих нормативно-

правових актів у відповідність із цим Кодексом поступово було прийнято ряд 

підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів 

досудового розслідування, їх структуру та чисельність.  

Інформація про загальну структуру та чисельність Міністерства  

внутрішніх справ України відображена в Законі України «Про загальну 

структуру і чисельність Міністерства  внутрішніх справ України» [31, с. 153].  

Також наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про 

організацію діяльності органів досудового розслідування Національної 

поліції України» від 06.07.2017 № 570 затверджено Положення про органи 



38 

досудового розслідування Національної поліції України. Частинами 1 та 2 

розділу I вказаного Положення визначається, що органи досудового 

розслідування Національної поліції України (далі – органи досудового 

розслідування) є структурними підрозділами апарату центрального органу 

управління поліції, її територіальних органів – головних управлінь 

Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, 

областях та місті Києві, територіальних (відокремлених) підрозділів 

головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та 

місті Севастополі, областях та місті Києві  (далі – територіальні 

(відокремлені) підрозділи поліції), які згідно з кримінальним процесуальним 

законодавством забезпечують досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної 

поліції. Органами досудового розслідування є: 

1) Головне слідче управління Національної поліції (далі – ГСУ); 

2) слідчі управління головних управлінь Національної поліції в 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві 

(далі – слідчі управління); 

3) слідчі відділи (відділення) територіальних (відокремлених) 

підрозділів поліції [1]. 

Тобто, як вбачається з наведеного, система організації праці, що існує 

на сьогоднішній день, після проведення великої кількості реформ та зміни 

нормативно-правових актів, які регулювали вказані правовідносини, є 

достатньо ефективною, адже відповідно до статистичних даних рівень 

злочинності знижується, а сама система побудови підрозділів ОВС позбулася 

багатьох бюрократичних відгалужень. Покращилось також матеріально-

технічне забезпечення слідчих ОВС та оплата їх праці. 

Проте на сьогоднішній день на практиці існує ціла низка проблем, які 

виявляються під час проведення слідчими ОВС досудового розслідування. 

Разом з тим, варто констатувати, що більшість із них виникає не за рахунок 

неефективної організації праці слідчих ОВС, складної структури самих 
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органів, низького матеріально-технічного забезпечення, а через 

некомпетентність та правові деформації свідомості самих слідчих ОВС.   

З огляду на вказане, варто зауважити, що для ефективного здійснення 

слідчими своїх функцій разом з організацією праці повинно бути забезпечено 

і їх професійне зростання як професіоналів. 

Слід звернути увагу на те, що в науковій літературі не надано 

визначення поняття «професійне зростання слідчих органів ОВС». Тому 

пропонуємо під поняттям «професійне зростання слідчих органів ОВС» 

розуміти 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. 

Так, у ході професійного зростання людина отримує знання, необхідні 

для вирішення професійних завдань. У неї формуються відповідні уміння і 

навички, виробляються способи компенсації недостатньо виражених, але 

важливих для професійної діяльності якостей. Деякі якості отримують свій 

розвиток у процесі тренування [32]. 

З точки зору О.Є. Подвербних професійне зростання – це становлення 

та розвиток працівника як творчої особистості, підкріплене довготривалим 

вкладенням капіталу в робочу силу з орієнтацією на її безперервне 

професійне зростання [33, с.38]. Отже, на основі вищевикладених думок 

можна зробити висновок, що професійне зростання – це сукупність засобів, 

методів і способів розвитку особистості працівника протягом його 

професійного життя, завдяки якому відбувається становлення та розвиток 

працівника як професіонала або як кваліфікованого спеціаліста певного виду 

діяльності. 

Як і будь-яке правове явище, професійне зростання здійснюється за 

допомогою певних форм, під якими слід розуміти сукупність засобів, методів 

і способів розвитку особистості працівника протягом його професійного 
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життя, завдяки якому відбувається становлення та розвиток працівника як 

професіонала або як кваліфікованого спеціаліста певного виду діяльності. 

Так, до форм забезпечення професійного зростання працівника, 

визначених українським законодавством, відноситься професійна підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації. Професійна підготовка – це 

процес становлення та розвитку працівника на первинному професійному 

шляху за допомогою навчання у професійно-технічних закладах та 

безпосередньо на виробництві; професійна перепідготовка – це процес 

оновлення знань, умінь та навичок працівника з метою оволодіння новою 

професією в результаті вивільнення працівника у зв’язку з 

перепрофілюванням або реорганізацією підприємства, зміни професії або 

зміни способів виробництва, що були викликані науково-технічним 

прогресом; підвищення кваліфікації – це процес розширення та оновлення 

знань, умінь, навичок працівника з метою підняття на вищий ступінь 

професійного розвитку, вдосконалення якості виконуваних завдань [34, 

с. 417]. 

Однак явище професійного зростання є неоднорідним та складається з 

певних елементів, до яких належать наступні: 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 в 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 можливостей його 

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, а також у визначених законом випадках – у 

забезпеченні правовими гарантіями. 
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Тобто ефективність праці слідчого і його спроможність досягати 

завдання кримінального провадження, проводити швидке та ефективне 

досудове розслідування безпосередньо залежить від організації такої праці та 

постійного процесу професійного зростання слідчого як особистості та 

професійного учасника кримінального провадження. Адже тількипри умові 

дотримання структури організації праці дії слідчого, що вчиняються ним під 

час виконання його трудової функції,набувають ознаки раціональності у 

контексті витрати процесуального часу на вчинення таких дій. 

Якщо вести мову про професійне зростання слідчих, то доцільно 

зазначити, що особистісний і професійний розвиток працівника МВС та 

МНС України визначається як цілісний, соціально і психологічно 

детермінований, багаторівневий процес, під час якого здійснюється 

становлення професійної особистості, формується її професійна свідомість, 

пізнавальний, мотиваційний і моральний аспекти активності, досвід тощо. 

Виходячи з цього, можемо стверджувати, що професійне зростання 

слідчих органів ОВС визначається суб’єктивними й об’єктивними чинниками 

індивідуального розвитку і професійного довкілля, а також безпосередньо 

пов’язане з навчанням у спеціалізованих закладах освіти та у системі 

професійної підготовки. 

Питання організації праці слідчого та його професійного зростання 

регулюється відомчими нормативними актами. Це знаходить підтвердження 

в наказі Міністерства внутрішніх справ України «Про організацію діяльності 

органів досудового розслідування Національної поліції України» від 

06.07.2017 № 570, яким затверджено Положення про органи досудового 

розслідування Національної поліції України [1]. В Головному слідчому 

управлінні Національної поліції (далі – ГСУ) передбачені посади слідчого-

методиста та слідчого-криміналіста. Вони покликані сприяти слідчим не 

тільки в організації розслідування злочинів, а й у їх професійному зростанні 

шляхом вивчення передового досвіду і наукових методів розслідування 

злочинів, внесення пропозицій керівництву органів досудового 
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розслідування про необхідність їх узагальнення, розповсюдження, 

упровадження в практичну діяльність. Слідчий-методист  надає практичну і 

методичну допомогу в організації роботи органів досудового розслідування. 

Він розробляє проекти документів з питань вдосконалення досудового 

розслідування. Слідчий-криміналіст, у свою чергу, покликаний надавати 

практичну і методичну допомогу слідчим у розслідуванні тяжких та 

особливо тяжких злочинів.  

 

 

1.3 Вимоги до рівня професійної підготовки слідчих органів 

внутрішніх справ у сучасних умовах 

 

Процес реформування правоохоронної системи України сформулював 

нові засади кадрової політики. Запровадження інноваційних підходів до 

комплектування підрозділів ОВС України вселяє надію на фундаментальні 

зміни в цьому питанні. Закон України «Про Національну поліцію» не тільки 

змінив підхід до кадрових процедур, але й до інституту поліції в цілому. 

Позитивні наслідки реформування Міністерства органів внутрішніх справ 

України у сфері кадрових відносин з кожним днем підвищували рівень 

суспільної довіри до поліції, який характеризувався більш об’ємною 

взаємодією з громадськістю та наданням «сервісних» поліцейських послуг. 

Позитивним у Законі України «Про Національну поліцію» стало введення 

конкурсу на посади, створення поліцейських комісій, включення до їх складу 

представників громадськості, передбачення системної атестації кадрів із 

застосуванням сучасних форм оцінювання й контролю, що має сприяти 

підвищенню професіоналізму поліцейських, ефективності виконання 

покладених на них завдань і функцій, ступеня задоволення потреб й рівня 

довіри суспільства й, загалом, переходу до сервісного характеру діяльності 

даного публічного інституту. Належна професійна підготовка як 

поліцейських у цілому, так і слідчих зокрема продовжує на сьогодні 
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залишатися актуальним питанням, адже незрозумілою наразі для суспільства 

залишається тенденція до зростання злочинності в країні.   

Так, у науковій літературі під поняттям професійної підготовки 

розуміють систему організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують 

формування у особистості професійної направленості, знань, умінь, навичок і 

професійної готовності [35]. Професійна підготовка є одним із видів освіти. 

Професійна освіта забезпечує здобуття громадянами професії, 

перепідготовку, підвищення їх виробничої кваліфікації, професійно-

прикладну фізичну підготовку відповідно до їх покликань, інтересів, 

здібностей [36, с.75].  

Специфіка професійної підготовки співробітників органів ОВС, 

особливості теоретичних та методичних підходів до навчання майбутніх 

правоохоронців досліджувалися у працях О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша, 

В.Г. Андросюка, Л.І. Казміренко, Г.О. Юхновця, В.С. Медвєдєва, 

Г.М. Бирюкова, В.Л. Васильєва, М.Я. Швець, П.І. Орлова, К.І. Белякова.  

Свою думку щодо визначення поняття професійної підготовки 

висловлює і О.В. Крушельницька, яка вважає, що професійна підготовка – це 

становлення та розвиток працівника як творчої особистості, підкріплене 

довготривалим вкладенням капіталу в робочу силу з орієнтацією на її 

безперервне професійне зростання. 

Як зазначає Е.Ф. Зєєр, у ході професійної підготовки формуються 

стосунки особи, мотиви трудової і професійної діяльності, трудові установки, 

рівень домагання, самооцінка, а також професійно важливі якості особи [37, 

с. 256]. 

Більш широкий підхід до визначення поняття професійної підготовки 

застосовувався російськими науковцями. Згідно з їх формулюванням 

професійна підготовка – це сукупність спеціальних знань, вмінь та навичок, 

якостей, трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечують можливість 

успішної роботи у певній галузі, а також процес доведення тим, хто 

навчається, відповідних знань та вмінь [38, с. 342].  
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І.М. Шопіназ цього приводу говорить: «Мета професійної підготовки, 

яка формується зовні системи освіти, обумовлена потребами суспільства та 

особистості і являє собою «замовлення» на підготовку спеціалістів. До того 

ж, професійна підготовка повинна віддзеркалювати не лише сучасний стан 

науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, але й перспективи їх 

розвитку. Формування мети професійної підготовки має починатися з 

визначення вимог практичної діяльності та трансформації їх у педагогічні 

цілі» [39, с. 148]. 

На підставі аналізу думок вчених пропонуємо визначити професійну 

підготовку як організований та систематичний процес, спрямований на 

формування і розвиток системи знань, умінь, навичок та професійно 

значущих психологічних якостей, які забезпечують ефективне розв’язання 

професійних завдань, успішне подолання психологічних труднощів 

службової діяльності, а також правильне врахування її психологічних 

аспектів під час проведення всього досудового розслідування кримінальних 

правопорушень[40, с. 81]. 

Розглядаючи професійну підготовку, можемо виділити дві її форми: 

підготовка у системі професійно-технічної освіти та підготовка 

безпосередньо на виробництві. 

Підготовка такого професійного учасника кримінального провадження 

як слідчий має відповідати ряду вимог: він повинен уміти самостійно 

оновлювати знання, творчо мислити, ставити проблеми та вирішувати їх, 

приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях; бути соціально 

активною особистістю. І.М. Шопіна до завдань професійної підготовки 

відносить: оволодіння загальними та спеціальними знаннями, вміннями та 

навичками; формування, розвиток та корекцію професійно важливих якостей 

особистості і профілактику професійних деформацій; формування та 

підтримання оптимальної професійної мотивації [39, с. 148]. 
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Отже, зазначимо, що у процесі професійної підготовки, крім 

формування системи професійних знань, умінь і навичок, набувається досвід 

розв’язання типових професійних завдань. 

При цьому можна стверджувати, що для повної відповідальності 

займаній посаді працівник повинен мати такий рівень професійної 

підготовки, який би гарантував виконання найскладніших робіт у межах 

певної компетенції. 

Наступним важливим моментом у нашій роботі є доцільність 

визначення вимог щодо рівня професійної підготовки слідчих органів ОВС у 

сучасних умовах.  

Так, наразі законодавцем закріплені норми, які регламентують порядок 

проведення конкурсу (добору) в Національну поліцію України. Вказані 

положення знаходять своє відображення в статтях 47-57 Закону України 

«Про Національну поліцію» [17] та наказі Міністерства внутрішніх справ 

України № 1631 від 25.12.2015 «Про організацію добору (конкурсу) та 

просування по службі поліцейських», яким затверджено Порядок діяльності 

поліцейських комісій [41]. Але у вказаних нормативно-правових актах 

вимоги визначення рівня професійної підготовки є загальними для всіх 

поліцейських, тобто вонислідчих у даному випадку не виокремлюють.  

Ще 2008 року народний депутат України Г.Г. Москальвніс на розгляд 

Верховної Ради України проект ЗаконуУкраїни «Про статус слідчих» [42]. На 

жаль, його не булоприйнято. З того часу відбуваються постійні дискусії з 

приводу необхідності прийняття зазначеного нормативного документа. Проте 

ми підтримуємо пропозицію стосовно 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 

атестації, особливості нормування праці, робочого часу та часу відпочинку, 

матеріальне та грошове забезпечення слідчих за ефективність роботи, як 
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індивідуально так і у складі підрозділу, закріплював би їх процесуальну 

самостійність під час здійснення досудового розслідування тощо. 

02.12.2014 у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону 

«Про систему досудового слідства України та статус слідчих» (номер 

реєстрації 1187), але лише 18.09.2018 даний Проект був включений до 

порядку денного Верховної Ради України. 

Так, у його ст. 10 передбачено вимоги, що пред’являються до слідчого. 

Таким вимогами є наступні: 

1. Слідчим може бути громадянин України, який має вищу юридичну 

освіту, необхідний рівень знань, достатній для здійснення досудового 

розслідування, за умови, якщо він склав кваліфікаційні іспити та Присягу 

слідчого і пройшов спеціальну перевірку. 

2. Слідчий не може обіймати будь-які інші посади, виконувати іншу 

оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої у вільний від 

роботи час. 

3. Не може бути слідчим особа, яка має судимість, цивільна 

дієздатність якої обмежена або яка визнана в установленому порядку 

недієздатною чи стан здоров’я якої на підставі висновку відповідно 

лікарської чи військово-лікарської комісії не дає можливості виконувати 

обов’язки слідчого. 

4. На слідчих поширюються інші обмеження і вимоги, встановлені 

Законом України «Про запобігання корупції». 

5. Порядок прийняття слідчого на службу до відповідного державного 

органу, уповноваженого цим Законом на здійснення досудового 

розслідування (далі – відповідного відомства), призначення його на посаду та 

проходження лікарської чи військово-лікарської комісії встановлюється 

згідно із цим Законом нормативно-правовими актами відповідних відомств з 

урахуванням особливостей проходження служби в цих відомствах [43]. 

Однак дані вимоги мають певну недосконалість, зокрема 

формулювання «вища юридична освіта» жодного разу не зустрічається в 
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Законі України «Про освіту», як і самі законопроекти не дають визначення 

вказаного поняття. Тому існує велика вірогідність того, що із прийняттям 

одного із вказаних законів(без надання визначення цього поняття або 

внесення відповідних змін до Закону України «Про освіту») кандидати на 

посаду слідчих зіткнуться з тими ж проблемами, що і кандидати на 

отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Вважаємо, що дані вимоги все ж є основними та беззаперечними, так 

би мовити, офіційною стороною кандидата на посаду слідчого. Але ж дана 

професія – творча, багатогранна, тому і вимог до слідчого існує набагато 

більше, ніж описано вище. 

Відповідно, доцільним буде у даному контексті звернути увагу також 

на психологічні та моральні якості слідчого, адже з огляду на основне 

завдання їх діяльності та специфіку діяльності, саме наявність вказаних 

якостей зможе забезпечити відсутність професійної деформації слідчого та 

розвитку правового нігілізму. 

Проте варто також зазначити, що до кандидатів на посаду слідчого 

ставляться досить високі вимоги, а саме:наявність вищої юридичної освіти, 

знання специфіки роботи системи правоохоронних органів, знання 

процесуального законодавства та навички його застосування, розвинений 

інтелект, уміння використовувати у мисленні закони логіки, високий рівень 

комунікативності, моральної культури тощо [44, с. 317-318]. 

Вважаємо, що всі вказані якості повинні бути притаманними 

майбутньому слідчому. Професія юриста пріоритетна серед інших професій, 

досить складна, мобільна і вимагає постійного самовдосконалення. Та 

законодавча база, якою оперували і яку тлумачили в стінах університету, в 

майбутньому на 30-50% може бути не корисною внаслідок постійних змін 

чинного законодавства. 

Тому є підстава стверджувати, що майбутнього юриста треба готувати 

до постійної самостійної роботи, самовдосконалення через призму нових 

«неакадемічних» форм і методів викладання [45, с. 200]. 
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Підготовка слідчих для ОВС здійснюється профільними вищими 

учбовими закладами України, зокрема Харківським національним 

університетом внутрішніх справ, Дніпропетровським національним 

державним університетом внутрішніх справ, Національним юридичним 

університетом ім. Ярослава Мудрого та іншими. 

Діяльність даних навчальних закладів регулюється, зокрема, Законами 

України «Про освіту» [46], «Про вищу освіту» [47], «Про Національну 

поліцію» [17], наказом МВС України від 14.02.2008 № 62 «Про затвердження 

Положення про вищі навчальні заклади МВС»[48].  

Таким чином, вищі навчальні заклади,які підпорядковані Міністерству 

внутрішніх справ України, засновані і діють згідно із законодавством 

України, реалізовують відповідно до наданої ліцензії (ліцензій) освітньо-

професійні програми підготовки фахівців за певними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, забезпечують навчання, виховання та професійну 

підготовку осіб з урахуванням нормативних вимог у галузі вищої освіти з 

метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави, а також 

здійснюють наукову і науково-технічну діяльність [48]. 

Важливу роль відіграє і розвинений інтелект та професійне мислення 

самого слідчого. Не зупиняючись детально на вивченні наукових праць щодо 

ролі інтелекту в житті кожної особи та його розвитку, а також сутності 

«професійного мислення», спробуємо адаптувати найпоширеніше визначення 

вказаної категорії до теми нашого дослідження. 

Специфічність професійного мислення здебільшого пов’язана з 

орієнтуванням фахівця у предметі своєї діяльності, а також з 

використовуваними знаряддями, засобами впливу на цей предмет, тобто 

технологічним боком професійної діяльності. Дослідники підкреслюють 

зв’язок предметного змісту й технології професійної дії з формами й логікою 

професійного мислення. Специфічний предмет ніби «диктує» спосіб його 

осмислення [49, с. 267]. 
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Відповідно, пропонуємо розуміти поняття «професійне мислення 

слідчого» як інтелектуальну діяльність щодо розв’язування задач, 

пов’язаних, насамперед, із здійсненням досудового розслідування у 

кримінальному провадженні. Оскільки специфіка професійної діяльності 

слідчого зумовлена особливостями задач, що їх розв’язують різні 

спеціалісти, якість професійної діяльності або рівень професіоналізму 

слідчого (як того, що діє самостійно, так і у складі СОГ) залежить від типу 

мислення. Високий рівень професіоналізму слідчого пов’язаний з 

теоретичним (не емпіричним), творчим, часто інтуїтивним мисленням і 

розвиненим практичним інтелектом. Підготовка професіонала вимагає 

обов’язкового аналізу специфіки професійних задач і стратегії їхнього 

розв’язування, оскільки процес мислення полягає саме в цьому.  

Стосовно професії слідчого необхідно зауважити наступне: для того, 

щоб слідчий успішно справлявся із своєю роботою, одного бажання, знань, 

умінь, навіть розвинених пізнавальних якостей недостатньо. Йому потрібні 

також велика наполегливість, рішучість, самостійність, терпіння, витримка і 

самовладання, тобто необхідний цілісний і твердий характер. 

На наше переконання, слідчий має бути взірцем та гарантом виконання 

законів під час проведення досудового розслідування. Детальне розуміння 

інститутів права, дотримання прав і свобод учасників кримінального 

провадження, діючого законодавства, нетерпимість до корупційних проявів, 

наполегливість, загострене почуття справедливості повинні бути притаманні 

кожному слідчому, адже саме від слідчого під час проведення досудового 

розслідування залежить майбутня доля того чи іншого учасника 

кримінального провадження.  

Проте наразі професійна підготовка осіб, які займають посади слідчих 

органів ОВС, є дуже сумнівною, адже вони в більшості випадків мають 

тільки практичні навички, які не підкріплені теоретичною базою знань, що 

призводить до неефективного проведення досудового розслідування через 

значні порушення КПК, які допускаються під час проведення слідчих 
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(розшукових) дій, що, в свою чергу, робить зібрані фактичні дані 

недопустимими доказами.  

Також поширеними є ситуації, коли особа після завершення навчання у 

закладах вищої освіти призначається слідчим у конкретному кримінальному 

провадженні, однак має тільки теоретичні знання без досвіду їх практичного 

застосування, що також призводить до проведення неефективного 

досудового розслідування через незнання тактики розслідування конкретних 

видів кримінальних правопорушень.    

Тому доцільним буде впровадження окремої Програми проходження 

здобувачами вищої освіти обов’язкового стажування на посаді слідчого під 

керівництвом слідчого-наставника, яке б забезпечило практичну підготовку 

студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Право» із слідчо-

криміналістичною спеціалізацію. Також 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) для 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. 

Однією з найважливіших умов успішної професійної діяльності 

слідчого є його моральне обличчя та високі моральні якості. 

Професійна мораль слідчого –предмет слідчої етики, що є розділом 

судової етики як вчення про моральні начала здійснення правосуддя і 

діяльності з ним пов’язаної. Вивчення морального обличчя слідчого  –одне з 

основних завдань слідчої етики, оскільки від того, яким буде цей вигляд, 

залежить не лише справжня моральність слідчої діяльності, але і її 

об’єктивність.  
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У сучасній професійній етиці для розкриття рис, що становлять 

моральне обличчя представника тієї або іншої професії, звертаються до 

етичної категорії «моральна цінність». Моральні цінності слідчого  – це все 

те, що пов’язано з регулюванням його професійної діяльності і поведінки в 

побуті, з найпрофесійнішою діяльністю і вираженими в ній моральними 

стосунками. Серед таких моральних цінностей можна виділити цінності-

норми, цінності-цілі, цінності-якості [50, с. 135].  

На наш погляд, якщо застосовувати такі моральні цінності саме до 

слідчого та слідчої діяльності, то цінності-норми – це правила поведінки 

слідчих, які регулюють їх відносини з оточуючими (колегами по роботі, 

громадянами) та склалися на основі моральних принципів, що 

сформулювались у суспільстві. Необхідність поєднання особистих інтересів 

та інтересів осіб, з якими контактує слідчий під час проведення досудового 

розслідування, і є основою таких цінностей-норм.  

Проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях 

часто пов’язане з моральними конфліктами між громадськими і особистими 

інтересами слідчого. Так, наприклад, виходячи з громадських інтересів і 

виконуючи свій професійний обов’язок, слідчий затримує підозрюваного у 

вчиненні злочину. Тим самим він приносить збиток як інтересам цих осіб, 

так й інтересам їх близьких. 

Проте в даному випадку слідчий не може виходити з встановленої 

ієрархії або шкали цінностей. Тобто особиста свобода людини, щастя і спокій 

її близьких не повинні знецінюватися в порівнянні з інтересами 

розслідування і слідчий має діяти виключно в порядку кримінального 

процесуального законодавства. 

Очевидне і надзвичайно важливе значення для вибору поведінки в 

соціальній взаємодії мають психологічні установки її учасників 

(неусвідомлена готовність до дії відповідно до ситуації спілкування, яка 

спирається на минулий досвід поведінки в подібних ситуаціях). Виходячи із 

соціальної взаємодії з іншими учасниками, мотиваційний аспект відповідної 



52 

психологічної поведінки слідчого виявляється в бажанні керувати іншим, 

домагатися свого, здобувати перевагу, когнітивний – у небажанні розуміти 

іншого, подивитися на ситуацію його очима, а операціональний – в 

односпрямованості своїх впливів, монологічності поведінки. 

Говорячи про рівень спілкування слідчого, майже завжди ми маємо на 

увазі маніпулятивний рівень. На цьому рівні партнер для суб’єкта – суперник 

у грі, яку обов’язково потрібно виграти. Виграш означає вигоду, якщо не 

матеріальну, то житейську, психологічну, яка полягає в тому, щоб надійно 

пристосуватися «згори» і мати можливість безкарно завдавати йому уколи 

[51, с. 135]. 

Ми не погоджуємося із такою постановкою проблеми, оскільки на 

шляху до удосконалення системи МВС необхідно домогтися, щоб слідчий та 

інші учасники процесу (від потерпілого до обвинуваченого) були 

партнерами, особами, які хоча б частково прагнуть досягти певного 

спільного результату. На всіх стадіях розслідування, особливо в конфліктних 

ситуаціях, від слідчого вимагається емоційна стабільність, спокій, 

самовладання. Перераховані у даному розділі професійні якості слідчого є 

найважливішими, хоча і не вичерпними, проте цілком достатніми аби 

окреслити загальну картину професійних та психологічних властивостей, 

якими повинен володіти слідчий. У той же час, як би не відрізнялися названі 

групи якостей (моральні, інтелектуальні, характерологічні, 

психофізіологічні), вони органічно взаємозв’язані і представляють в особі 

слідчого цілісну єдність. Досягається ця єдність, у першу чергу, відданістю 

своїй нелегкій та копіткій роботі. Саме таке відношення слідчого до професії 

є найважливішою запорукою успіху. 
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1.4 Національне та міжнародне регулювання організації праці та 

професійного зростання слідчих  

 

В умовах сучасності питання про регулювання організації праці та 

професійного зростання слідчих, як й інших працівників органів ОВС та всіх 

працюючих громадян, є досить відкритим, адже економіка України та деяких 

інших країн стоїть на шляху переходу від адміністративно-командної до 

ринкової системи. Саме тому держави, котрі стали на шлях ринкової 

економіки, повинні пройтинелегкий шлях і, в першу чергу, привести своє 

законодавство у відповідність з вимогами ринкових відносин. Для цього 

мають бути прийняті нові закони в усіх сферах життя (податки, ринкові 

відносини, пенсійне, трудове, кримінальне, цивільне законодавство). 

Командно-адміністративна система управління дала збій та показала велику 

кількість недоліків, унеможливила зростання добробуту простих громадян, 

при цьому розвиток науково-технічного прогресу у світі викликав 

необхідність здійснення змін у суспільстві, переходу країн до ринкової 

економіки. Російський вчений В.В. Кулішин термін «ринкова економіка» 

визначає як «економічну систему, виробництво в якій ґрунтується на 

вільному підприємництві. Ринкова економіка є саморегулюючою. Контроль з 

боку держави досить обмежений. Він здійснюється законодавчою і судовою 

владою» [52, с. 131]. 

Отже, як бачимо, переходячи на шлях ринкової економіки, ми повинні 

докорінно змінити всі сфери нашого буття. 

Тому, виходячи з ситуації, яка склалася на сьогодні, зазначимо, що для 

широкого розуміння проблеми, яка є предметом нашого дослідження, 

необхідно проаналізувати національне та міжнародне регулювання 

організації праці і професійного зростання слідчих в умовах ринкової 

економіки,   

У сучасних умовах неможливо розраховувати на успіх у соціально-

трудовій політиці країни, ізолювавшись від світового співтовариства, тому 
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при переході до ринкової економіки дуже важливим є звернення до 

початкових цінностей, закладених у базових трудових нормах, 

рекомендаціях, правилах, що акумулюють досвід світового співтовариства та 

перевірені практикою їх застосування в багатьох країнах. 3 метою 

регулювання соціально-трудових відносин наша держава з урахуванням 

міжнародних, регіональних трудових стандартів створює власну законодавчу 

та нормотворчу систему, яка охоплює питання зайнятості, оплати праці, 

соціальної політики, умов та охорони праці, робочого часу, міграційної та 

демографічної політики тощо [53, с. 163]. 

Як вже було зазначено на початку, зазнає змін і трудове законодавство 

України, яке вважається застарілим, адже текст Кодексу законів про працю 

України затверджено ще Законом Української Радянської Соціалістичної 

Республіки «Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР» 

№ 322-VIII 1971 року [54, ст. 1]. Такої думки дотримуються і автори проекту 

Трудового кодексу України, які з цього приводу, зокрема, зазначають: 

«Необхідність прийняття Трудового кодексу України обумовлена 

докорінними змінами всієї системи суспільних відносин, що відбуваються в 

Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин та соціально-

економічних перетворень і тою чи іншою мірою пов’язані з працею. Виникла 

величезна низка проблем різної визначеності, що повинні вирішуватись 

засобами трудового права» [55; ст. 1].  

В Україні останнім часом все активніше намагаються перейти до умов 

ринкової економіки. У першу чергу, для цього потрібно здійснити 

вдосконалення законодавства. Але, на жаль, не дивлячись на всі намагання, 

більша частина законодавчих актів залишається застарілою та не відповідає 

дійсності. Не виключенням є і регулювання організації праці слідчих. 

Так, на даний час в Україні існує низка нормативно-правих актів, які 

регулюють діяльність правоохоронних органів, а саме: Конституція України, 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про 

Національну поліцію», Закон України «Про оперативно-розшукову 
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діяльність». Трудові правовідносини регулюються Законом України «Про 

Дисциплінарний статут Національної поліції України», КЗпП України (в 

частині вирішення питань, яка не врегульована спеціальним законодавством), 

та низкою відомчих нормативно-правових актів (наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 09.11.2016 № 1179 «Про затвердження Правил 

етичної поведінки поліцейських», наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 06.07.2017 № 570 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Національної поліції України»). 

З розвитком країни та євроінтеграційних процесів значного поширення 

в діяльності правоохоронних органів набули міжнародні конвенції та 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

(Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенція 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання тощо). 

При цьому не у всіх перелічених нормативних актах  норми, що 

стосуються безпосередньо праці слідчих, вказують на права і обов’язки 

слідчого як людини, громадянина, працівника. Так, слідчими безпосередньо 

застосовується Конституція України у разі: 1) коли із змісту норм 

Конституції не випливає необхідність додаткової регламентації її положень 

законом; 2) коли закон, який був чинним до введення в дію Конституції чи 

прийнятий після цього, суперечить їй; 3) коли правовідносини, що 

досліджуються у конкретній справі, законом України не врегульовано, а 

нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою або Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, суперечить Конституції України; 4) коли укази 

Президента України, які внаслідок їх нормативно-правового характеру 

підлягають застосуванню, суперечать Конституції України [56, с. 124].  

Кодекс законів про працю України вказує на права та обов’язки 

слідчих як осіб, що уклали трудовий договір. Так, згідно із ст. 21 КЗпП 

трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, 
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за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією 

угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 

особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Основними правами, якими користується слідчий, згідно з КЗпП України є: 

– право на відпочинок; 

– право на щорічні оплачувані відпустки; 

– право на здорові і безпечні умови праці; 

– право на об’єднання в професійні спілки та на вирішення 

колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, 

– право на участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією; 

– право на матеріальне забезпечення в порядку соціального 

страхування в старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати 

працездатності; 

– право на матеріальну допомогу в разі безробіття [57].  

Слідчі також мають право на всі гарантії і компенсації, передбачені 

Кодексом законів про працю України, повинні дотримуватися трудової 

дисципліни та несуть відповідальність, встановлену законом. 

Однак, з огляду на специфічне місце, яке займають слідчі серед інших 

працівників правоохоронних органів та з огляду на їх основну функцію, а 

саме проведення повного, швидкого та всебічного досудового розслідування 

для того, щоб кожен, хто вчинив злочин був притягнений до кримінальної 

відповідальності, слід зазначити, що основним нормативно-правовим актом, 

який регулює діяльність слідчих, є все ж таки Кримінальний процесуальний 

кодекс України. 

Права і обов’язки слідчих різних відомств при провадженні у 

конкретній кримінальній справі однакові. Належність слідчого до того чи 
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іншого відомства не впливає на його процесуальне становище. КПК наділяє 

всіх слідчих однаковим обсягом процесуальних повноважень. Слідчий, 

виступаючи самостійним суб’єктом провадження слідства, керується 

внутрішнім переконанням та вимогами закону при дослідженні обставин 

справи, самостійно приймає всі рішення щодо спрямування слідства та 

провадження процесуальних дій і несе повну відповідальність за їх законне і 

своєчасне виконання. Відповідно до норм чинного КПК саме слідчий несе 

відповідальність за здійснення швидкого, повного та всебічного досудового 

розслідування [2, ст. 88].  

Така точка зору  переважає і в країнах Європи, підтвердженням чого є 

позиція, висловлена Європейським судом з прав людини в одному із своїх 

рішень, а саме «… для того, щоб розслідування могло вважатися 

«ефективним», воно має в принципі вести до встановлення фактів у справі та 

встановлення і покарання винних осіб. Це не є обов’язком досягнення 

результату, але є одним із засобів. Органи досудового розслідування повинні 

вживати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають 

відношення до події, interalia, показань очевидців та експертних висновків 

тощо. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають можливість 

встановлення у ході розслідування причин заподіяння ушкоджень або винних 

осіб, ставлять під сумнів дотримання цього стандарту та вимог оперативності 

й розумної швидкості, які також передбачаються у цьому контексті з боку 

органів досудового розслідування …» [58]. 

Теоретично Кримінальний процесуальний кодекс наділяє всіх слідчих 

різних відомств однаковими повноваженнями, правами та обов’язками. 

Проте С.В. Губар, підходячи до цього питання з практичної сторони, вважає, 

що «завантаженість і обсяг роботи у слідчих цих органів не однаковий. 

Найбільше навантаження зараз лягає на слідчих органів ОВС. При уважному 

аналізі підслідності слідчих прокуратури і слідчих органів внутрішніх справ 

ми можемо дійти висновку, що розгалуження досудового слідства веде до 

зайвої паралельності, збільшення термінів розгляду справ і, як наслідок, 
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віддалення моменту судового розгляду справи і призначення покарання 

винному. Відомча відокремленість органів досудового розслідування досить 

часто призводить до неузгодженості їх дій, відсутності взаємодії між 

працівниками правоохоронних органів та слідчими прокуратури. Також це не 

сприяє впровадженню в процес розслідування науково-технічних засобів і 

спричиняє низку інших небажаних явищ, що, в свою чергу, знижує 

ефективність боротьби із злочинністю» [59, с.181].  

Проте з таким твердження науковця не можна погодитись. На даний 

час в Україні існує низка органів, які мають повноваження здійснювати 

досудове розслідування вчинених кримінальних правопорушень (відповідні 

органи Національної поліції, Служби безпеки України, Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань тощо). 

Однак їх компетенція щодо проведення досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях чітко розмежована чинним КПК України 

залежно від виду кримінального правопорушення, його тяжкості, суспільної 

небезпечності, об’єкта посягання, уваги суспільства до конкретного факту 

вчинення кримінального правопорушення, особи злочинця тощо. Вказані 

правоохоронні органи достатньо ефективно співпрацюють між собою. 

Але варто визнати, що проблеми, описані науковцем, все ж існують на 

рівні здійснення досудового розслідування підрозділами Національної 

поліції. Проте більшість з них (порушення засади розумності строків під час 

проведення досудового розслідування, низька «доказова» результативність, 

проблематика визначення підслідності тощо) виникають через внутрішні 

проблеми вказаного органу, такі як низький рівень кваліфікації слідчих, 

низький контроль безпосередніх керівників за своїми підлеглими, низький 

рівень матеріального забезпечення вказаних органів, що, в свою чергу, 

призводить до викривлення у слідчих правосвідомості та розвитку правового 

нігілізму [60, с.71].      

Однак звертаємо увагу на те, що при переході до ринкової економіки, 

трансформації ціннісних орієнтирів суспільства, зміні або появі нових та 
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розвитку існуючих правовідносин виникає необхідність у постійному 

оновленні та удосконаленні кримінального і кримінального процесуального 

законодавства України. 

Водночас чинний КПК, на відміну від КПК у редакції 1960 року, під 

час встановлення засад кримінального провадження та повноважень слідчих 

у процесі його здійснення направлений на забезпечення не лише 

невідворотності кримінального покарання, а й гарантування належного 

дотримання прав людини у кримінальному процесі, поваги до її особистості, 

ставлення до неї як до особи, вина якої у вчиненні злочину ще не доведена, а 

також забезпечення неупередженості та об’єктивності досудового 

розслідування і судового розгляду, передбачення існування ефективних 

процедур, які надаватимуть рівні процесуальні можливості стороні 

обвинувачення і стороні захисту та сприятимуть реальному утвердженню 

змагальності кримінального процесу [61]. 

Зважаючи на те, що в останні роки в Україні нормотворчі процеси 

спрямовані на демократизацію та євроінтеграцію, зазначимо, що 

реформуванню підлягають і правоохоронні органи.   

Слід вказати, що після проведення реформи МВС України різко 

знизилась чисельність не тільки поліцейських загалом, а пропорційно й 

слідчих, які працюють у територіальних (відокремлених) підрозділах ОВС і 

уповноваженні здійснювати досудове розслідування. 

Так, за даними ООН у сусідніх країнах, схожих з Україною за політико-

економічною ситуацією, поліцейських (з розрахунку на 100 тис. населення) 

удвічі-втричі менше, ніж в Україні: у Болгарії – 442, Чехії – 405, Словенії – 

386, Латвії – 370, Угорщині – 335, Польщі – 264, Словаччині – 260, Естонії – 

240. Відповідно, у таких країнах, як США – 233, Бразилія – 282, Франція – 

369, Іспанія – 494, Норвегія та Фінляндія –155,160. Загальносвітовий 

середній показник – 300 поліцейських на 100 тис. населення, а за 

рекомендацією ООН – 222 поліцейські[62]. 
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Відповідно до Стратегії розвитку органів Національної поліції України 

МВС повинне мати таку структуру, щоб жодним чином не асоціюватися з 

«міністерством поліції», виконуючи при цьому роль цивільного та відкритого 

«Homeoffice», в якому служба Національної поліції є лише складовою 

частиною Міністерства. МВС має бути органом загального ефективного 

управління рядом окремих служб, до яких можуть належати Національна 

поліція, Національна гвардія, прикордонна, міграційна, пожежно-рятувальна 

та інші служби (у разі їх утворення). Головною умовою побудови 

управлінських взаємовідносин між МВС та службами буде фінансова та 

організаційно-управлінська самостійність кожної із служб (як окремого 

центрального органу виконавчої влади), отримана в результаті реформування 

та розроблення власної стратегії розвитку. Кабінет Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ України буде здійснювати спрямування та 

координацію діяльності таких служб. Разом з демократичними засадами та 

самостійним статусом кожної служби у МВС існуватимуть чіткі та зрозумілі 

правила взаємодії. Такі правила в разі необхідності забезпечуватимуть 

злагоджену роботу різних служб для розв’язання проблем на національному 

рівні (формування нових підрозділів та робочих груп, відрядження 

персоналу, послідовність дій та використання ресурсів), а також взаємодію 

регіональних (територіальних) представників різних служб в їх повсякденній 

діяльності. Більшість ресурсів МВС будуть спрямовані на задоволення 

потреб населення на рівні територіальних громад, у зв’язку з чим витрати на 

управлінський апарат будуть зведені до мінімуму в результаті запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій управління [63]. 

Із вказаної Стратегії вбачається, що необхідно зменшити чисельність 

працівників органів ОВС, зокрема і слідчих. Проте ті слідчі, які мають 

залишитися на своїх посадах, повинні бути висококваліфікованими, у зв’язку 

із чим у них не мають виникати проблеми із перевантаженістю під час 

здійснення досудового розслідування. 
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У Грацьких рекомендаціях щодо доступу до правосуддя вказано, що 

доступ до юридичних професій та правоохоронної діяльності може бути 

покращено шляхом створення, за потреби, юридичної та інших навчальних 

програм. Взаємне визнання академічних та юридичних кваліфікацій між 

державами також може полегшити доступ до цих професій. Він може бути 

забезпечений за допомогою організації інших курсів та навчання, в тому 

числі мовних курсів. Це допомогло б особам, що належать до національних 

меншин, досягти необхідного рівня для проходження юридичної підготовки 

та здобуття поліцейської освіти. Серед інших заходів можуть бути наступні: 

надання студентам юридичних факультетів можливості отримати досвід 

шляхом безоплатної роботи та стажування в правових установах, а 

студентам, що є представниками більшості, – можливості працювати з 

громадами меншин [64]. 

Загалом погоджуючись з викладеним, зокрема щодо необхідності 

підвищення практичної підготовки студентів юридичних закладів вищої 

освіти в сучасним реаліях, все ж таки хочемо звернути увагу на те, що маємо 

на практиці внаслідок проведення реформ. 

Так, у зв’язку із форсуванням процесу реформування правоохоронних 

органів, копіюванням моделі їх побудови з країн-сусідок (Польщі, Литві) на 

даний час Україна зіткнулася із значним перевантаженням слідчих, які не 

були «оптимізовані» та залишилися працювати на займаних посадах. 

Кількість кримінальних проваджень, які в середньому припадають на 

одного слідчого органів ОВС, є надмірною, що, в свою чергу, виключає 

можливість проведення повного, швидкого та неупередженого досудового 

розслідування.  

Схожа ситуація характерна і для слідчих органів прокуратури України, 

СБУ та нещодавно створеного ДБР. 

Через значну перевантаженість органів досудового розслідування і, як 

вже зазначалося вище, іноді низьку теоретичну підготовку слідчих останнім 
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часом спостерігається порушення розумності строків проведення досудового 

розслідування, порушення прав людини під час його проведення. 

Зважаючи на це,вкажемо, що доцільно з урахуванням особливостей 

України проводити поетапне реформування органів МВС, зокрема й органів 

досудового розслідування, поєднане з одночасним підвищенням кваліфікації 

слідчих та правосвідомості суспільства взагалі. У випадку нехтування 

вказаним, на нашу думку, досягнення мети реформування органів досудового 

розслідування є неможливим. 

Однак повернемося до організації праці працівників органів досудового 

розслідування в Україні. Так, на працівників правоохоронних органів, що 

уповноважені здійснювати досудове розслідування та які мають спеціальні 

звання, поширюються правові та соціальні гарантії, передбачені Законом 

України «Про Національну поліцію». Він встановлює вимоги для осіб, які 

працюють в органах ОВС України, та загальні засади роботи слідчих. У 

складі поліції функціонують: 1) кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 

3) органи досудового розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна 

поліція; 6) поліція особливого призначення. Таким чином, слідчі входять до 

особового складу органів поліції, знаходяться на державній службі в органах 

ОВС. Слідчі як працівники поліції мають єдиний формений одяг – однострій, 

зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України, що видається 

безплатно, і відзнаки. Їм видається службове посвідчення. Слідчі, як і всі 

поліцейські, у своїй діяльності керуються принципом верховенства права, 

відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими 

цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. На 

службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, 

які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською 

мовою. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та 

кандидатів, які вступають на службу в поліцію, затверджує Міністерство 
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внутрішніх справ України [17]. Це є загальні засади, що стосуються праці 

слідчих як працівників поліції. 

Слідчий як працівник органів ОВС України повинен неухильно 

дотримуватися положень Дисциплінарного статуту, який визначає сутність 

службової дисципліни в ОВС України, повноваження поліцейських та їхніх 

керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а 

також порядок їх застосування та оскарження. 

Так, відповідно до положень статті 7 вказаного Статуту заохочення є 

засобом підтримання службової дисципліни, що полягає у відзначенні 

поліцейського за успішне виконання ним обов’язків, а також за інші заслуги 

перед державою та суспільством. До поліцейських можуть застосовуватися 

такі види заохочень: 

1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення; 

2) занесення на дошку пошани; 

3) заохочення грошовою винагородою; 

4) заохочення цінним подарунком; 

5) надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п’яти діб; 

6) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Національної 

поліції України; 

7) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства  

Національної поліції України; 

8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання; 

9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, 

передбаченого займаною штатною посадою; 

10) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства  

Національної поліції України «Вогнепальна зброя»; 

11) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства  

Національної поліції України «Холодна зброя». 

Разом з тим, згідно з положеннями статті 11 вказаного Закону за 

порушення службової дисципліни поліцейські незалежно від займаної посади 
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та спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до 

цього Статуту. Дисциплінарним проступком визнається протиправна винна 

дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні ним службової 

дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків 

поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, 

визначених законодавством для поліцейських, а також у вчиненні дій, що 

підривають авторитет поліції. Дисциплінарне стягнення є засобом 

підтримання службової дисципліни, що застосовується за вчинення 

дисциплінарного проступку з метою виховання поліцейського, який його 

вчинив, для безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою 

запобігання вчиненню нових дисциплінарних проступків. Дисциплінарне 

стягнення має індивідуальний характер та не застосовується до 

поліцейського, вина якого у вчиненні дисциплінарного проступку не 

встановлена у визначеному порядку або який діяв у стані крайньої 

необхідності чи необхідної оборони. До поліцейських можуть 

застосовуватися такі види дисциплінарних стягнень: 

1) зауваження; 

2) догана; 

3) сувора догана; 

4) попередження про неповну службову відповідність; 

5) пониження у спеціальному званні на один ступінь; 

6) звільнення з посади; 

7) звільнення із служби в поліції [65]. 

Враховуючи специфіку професії, вкажемо, що слідчим і їх близьким 

родичам також додатково гарантується законом захист їх життя та майна. 

Порядок надання захисту регулюється Законом України «Про державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів» Відповідно до цього 

Закону захисту підлягають працівники суду і правоохоронних органів, а 

також їх близькі родичі,  недоторканність житла, майно. Для забезпечення їх 

безпеки можуть застосовуватися відповідно до законодавства такі заходи: 
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1) особиста охорона, охорона житла і майна; 

2) видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення  

про небезпеку; 

3) встановлення телефону за місцем проживання; 

4) використання технічних засобів контролю і  прослуховування  

телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; 

5) тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; 

6) забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту; 

7) переведення  на  іншу  роботу,  направлення  на  навчання, заміна 

документів, зміна зовнішності, переселення  на   інше  місце проживання [66, 

с. 5].   

Міжнародне регулювання організації праці та професійного зростання 

слідчих здійснюється Міжнародною організацією праці (далі – МОП). Країни 

для взаємодії між собою в умовах переходу до ринкової економіки 

намагаються дотримуватися моделі співпраці – соціального партнерства. 

Згідно з соціально-економічними та національними особливостями країн 

склалися різні моделі соціального партнерства. Вони розрізняються за 

механізмом правового регулювання договірного процесу та за іншими 

ознаками [67, с. 85]. Соціальне партнерство спрямоване на забезпечення 

ефективної взаємодії  усіх органів держав між собою. Не є виключенням і 

органи поліції інших держав. 

Вивченням питання міжнародного регулювання організації праці 

слідчих та їх професійного зростання активно займався О.М. Бандурка. Він 

зазначає, що «міжнародно-правові документи, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України, а тому, якщо вони стосуються питань кримінального судочинства, 

ці міжнародні акти є складовою правової основи діяльності слідчого 

апарату» [56, с. 134]. 

Відповідно до Закону України «Про правонаступництво України», 

прийнятого Верховною Радою України 12 вересня 1991 року, наша держава є 
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стороною у 18 договорах про правову допомогу з цивільних, сімейних і 

кримінальних справ, укладених СРСР з іншими державами. Після 

проголошення України незалежною державою укладено ще 8 міждержавних 

договорів з цих питань. Таким чином, договірно-правова база України в 

галузі міждержавної допомоги в кримінальному судочинстві охоплює 26 

держав. 

Вступ до Ради Європи та приєднання України до шести європейських 

конвенцій у галузі кримінального правосуддя створює принципово нові 

умови організації взаємодії правоохоронних органів України з 

компетентними інституціями країн-членів Ради Європи в рамках єдиного 

правового простору. Є обов’язковими для виконання і застосовуються 

слідчими в своїй діяльності конвенції Ради Європи про надання взаємної 

допомоги у кримінальних справах, про видачу правопорушників, з питань 

відмивання, пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним 

шляхом, ряд інших конвенцій. 

Звернення слідчих ОВС з питань надання правової допомоги 

правоохоронним органам держав-учасників СНД (у тому числі для 

вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, 

які знаходяться за межами України і відповідно до чинного законодавства 

держави їх перебування не підлягають видачі Україні) надсилається до 

виконавців у порядку, передбаченому Конвенцією про правову допомогу і 

правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 

22.01.1993 [56, с. 3].  

Також ще одним важливим аспектом у процесі економічного розвитку 

країни та її євроінтеграції є дотримання правоохоронними органами, зокрема 

слідчими, Кодексу етики поліцейських.  

Однак перед тим, як перейти до дослідження вказаного питання, слід 

зауважити, що наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

09.11.2016 № 1179 було запроваджено Правила етичної поведінки 

поліцейських, які, в свою чергу, урегульовують поведінку поліцейських з 
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дотримання етичних норм, формують в поліцейських почуття 

відповідальності перед суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а 

також сприяють посиленню авторитету та довіри громадян до поліції [68]. 

Вказані Правила було розроблено з урахуванням європейського 

законодавства та принципу дотримання прав людини, а тому вони є 

універсальними і можуть застосовуватися як до всіх працівників поліції 

загалом, так, зокрема, і до слідчих.   

Повертаючись до Кодексу етики поліцейських, вкажемо, що при 

виконанні своїх обов’язків поліція повинна поважати індивідуальні права 

громадян, включаючи права і свободи людини,і уникати довільних або 

незаконних дій. Це є фундаментальним сенсом верховенства права, отже, 

весь зміст і мета поліцейського обов’язку полягає в досягненні демократії в 

країні. Перш за все, верховенство права вимагає, щоб ті, які приймають і 

застосовують закон, дотримуватися того самого закону. Іншими словами, 

поліція повинна підпорядковуватися тому самому ж закону, який вона 

застосовує при проведенні відповідних дій. Це ознака поліції в повноцінній і 

зрілій демократії, в якій поліцейські  підкоряються тому самому закону, який 

вони зобов’язані використовувати у своїй службовій діяльності. Роль поліції 

у відстоюванні та забезпеченні верховенства права настільки важлива, що 

стан демократії часто можна визначити, дослідивши стан дотримання законів 

поліцією. 

Метою Європейського кодексу поліцейської етики є забезпечення 

набору засад і керівних принципів для загальних цілей, виконання та 

контролю поліції в демократичних суспільствах [69, ст. 14]. 

На важливість дотримання Європейського кодексу поліцейської етики 

особливу увагу в своїх рекомендаціях звертає увагу і Комітет Міністрів Ради 

Європи. З точки зору можливого впливу на практичну діяльність поліції, 

кодекс поліцейської етики рекомендує найкращі практики для поліції та є 

спеціалізованим варіантом принципів звичної, повсякденної поведінки, 

заснованої на здоровому глузді. У рамках програм підтримки правових 
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реформ та реформування публічної адміністрації, включаючи поліцію, було 

проведено велику кількість заходів (семінарів, тренінгів та обміну правовими 

знаннями) за такими темами: «Роль поліції в демократичному суспільстві»; 

«Поліцейська етика»; «Поліція та верховенство права». Саме в цьому 

контексті реформування поліції знову постало питання про необхідність 

створення загальноєвропейських нормативних рамок для поліції [70]. 

Головною особливістю та, на наш погляд, проблемою національного 

законодавства з цього питання є те, що нормативно-правовий акт, який 

приймається, неодмінно буде дублювати зміст того акта, котрий регулював 

вказане питання раніше. 

Нормотворці побоюються приймати вольові рішення щодо 

імплементації норм міжнародних актів у законодавство України. 

Проблемним також є питання прийняття нормативно-правових актів, що 

відповідають європейським стандартам та розроблені з метою дотримання 

прав людини. З невідомих причин процедура прийняття таких актів 

затягується (прикладом є проект Закону України «Про систему досудового 

слідства України та статус слідчих», який на сьогоднішній день не пройшов 

навіть першого читання). 

Також ще однією проблемою є відсутність нормативно-правових актів 

відомчого характеру, норми яких були б направлені на постійне підвищення 

вмінь та навичок слідчих, їх морального та психологічного стану та 

забезпечували б захист вказаних учасників кримінального провадження від 

виникнення правничої деформації. 

Так, наприклад, у Стратегії розвитку Національної поліції до 2020 року, 

затвердженій Міністерством внутрішніх справ України, взагалі не йдеться 

про забезпечення вказаних заходів [71]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що в умовах переходу від 

адміністративно-командної до ринкової економіки норми національного 

законодавства не зовсім відповідають нормам міжнародного права, тому 

українське законодавство потребує удосконалення. Тобто наразі в Україні 
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хоча і діє значна кількість нормативних документів, серед яких одне з 

основних місць займають Кодекс законів про працю, Кримінальний 

процесуальний кодекс, проте, на нашу думку, потрібно докласти ще чимало 

зусиль задля приведення існуючих нормативних документів у відповідність з 

вимогами міжнародних стандартів. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Процесуальне положення та соціально-рольова функція слідчого 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. Отже, екстремальність умов праці визначила високий 

ступінь значущості його інтелектуальних, вольових та комунікативних 

якостей. 

2. Праця слідчого, зокрема і дії, що вчиняються ним з метою 

проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, є 

різноаспектними, а тому вимагають від слідчого компетентності з усіх 

питань, які виникають у процесі розслідування кримінального 

правопорушення. Крім того, під час здійснення своє роботи слідчі постійно 

піддаються  дії зовнішніх факторів, які суттєво впливають на здійснення 

ними своєї трудової функції, але, на жаль,не завжди позитивно. 

3. З метою покращення умов праці слідчих необхідно: а) враховувати 

категорії проваджень, за якими провадиться розслідування; б) у слідчих 

відділах, де практикується спеціалізація розслідування злочинів (проти життя 

та здоров’я особи, у сфері транспорту, у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, у сфері економіки), встановити окремі науково 

обґрунтовані нормативи; в) при визначенні навантаження на слідчого 
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враховувати особливості конкретного регіону; г) зменшити кількість часу, 

протягом якого слідчий перебуває в складі слідчо-оперативної групи, за 

рахунок створення спеціалізованих слідчо-оперативних груп, які б займалися 

виключно оперативним реагуванням на заяви та повідомлення про злочини, а 

також документуванням злочинних дій (залежно від штатної чисельності 

слідчого підрозділу та специфіки регіону); ґ) збільшити кількість посад 

штатних помічників слідчих; д) забезпечити дієве функціонування інституту 

наставництва, що сприятиме виконанню навантаження молодими 

спеціалістами й, відповідно, зменшенню кількості порушень. 

4. Організація праці слідчих ОВС – це поєднання і розподіл праці в 

колективі, професійний підбір кадрів, забезпечення їх ефективної діяльності 

та умов для реалізації творчих можливостей з метою виконання 

найважливішої функції слідчого як працівника правоохоронного органу – 

проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, 

встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та збирання 

належних, допустимих, достовірних, а в сукупності достатніх доказів на 

підтвердження її вини. 

5. Професійна підготовка слідчих – це організований та систематичний 

процес, спрямований на формування і розвиток системи знань, умінь, 

навичок та професійно значущих психологічних якостей, які забезпечують 

ефективне розв’язання професійних завдань, успішне подолання 

психологічних труднощів службової діяльності, а також правильне 

врахування її психологічних аспектів при здійсненні слідчих дій. У процесі 

професійної підготовки, крім формування системи професійних знань, умінь 

і навичок, набувається досвід розв’язання типових професійних завдань.  

6. Доцільним є розробка (вдосконалення) програм щодо практичної 

підготовки студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 

«Правознавство в органах досудового розслідування» під керівництвом 

досвідчених осіб, що працюють на посаді слідчих, а також планування 

заходів освітнього характеру (проведення семінарів, тренінгів, круглих 
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столів, відкритих обговорень тощо) з метою отримання (відновлення) 

теоретичних знань особами, які вже працюють на посадах слідчих. 

7. Необхідним є запровадження для осіб, які займають посади слідчих, 

різного роду тренінгів та семінарів задля вдосконалення професійних вмінь 

та навичок, а також проведення заходів, направлених на покращення їх 

психологічного та емоційного стану. 

8. Професійне зростання слідчих ОВС визначається суб’єктивними й 

об’єктивними чинниками індивідуального розвитку і соціопрофесійного 

довкілля, а також безпосередньо пов’язане з навчанням у спеціалізованих 

закладах освіти та у системі професійної підготовки. Професійна підготовка 

слідчих – це організований та систематичний процес, спрямований на 

формування і розвиток системи знань, умінь, навичок та професійно 

значущих психологічних якостей, які забезпечують ефективне розв’язання 

професійних завдань, успішне подолання психологічних труднощів 

службової діяльності, а також правильне врахування її психологічних 

аспектів при здійсненні слідчих дій.  

9. Досліджено зміст професійного зростання слідчихта 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, 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 виражається у певних соціальних 

атрибутах і забезпеченні у визначених законом випадках правовими 

гарантіями. 
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10. Доцільним є впровадження окремої Програми проходження 

здобувачами вищої освіти обов’язкового стажування на посаді слідчого під 

керівництвом слідчого-наставника, яка б забезпечила практичну підготовку 

студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Право» зі слідчо-

криміналістичною спеціалізацію. Необхідно запровадити 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. Для 

оцінювання підвищення кваліфікації слідчих Національної поліції України 

запропоновано запровадити бальну систему їх професійної підготовки. 

11. При переході до ринкової економіки, трансформації ціннісних 

орієнтирів суспільства, зміні або появі нових та розвитку існуючих 

правовідносин виникає необхідність у постійному оновленні та 

удосконаленні кримінального і кримінального процесуального законодавства 

України. У цьому контексті доцільно проводити поетапне реформування 

органів внутрішніх справ, зокрема  й органів досудового розслідування, з 

урахуванням особливостей України, поєднане з одночасним підвищенням 

кваліфікації слідчих та правосвідомості суспільства взагалі. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ СЛІДЧИХ 

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

2.1 Поняття, особливості та класифікація форм організації праці 

слідчих органів внутрішніх справ у сучасних умовах 

 

Головним чинником успіху або провалу у будь-якій справі був і 

залишається людський фактор. Тому високий професіоналізм та ефективна 

організація праці функціональних підрозділів – це важлива передумова 

функціонування будь-якого органу. Проте цього недостатньо, адже висока 

кваліфікація, творчий потенціал будуть бездарно розтрачені, якщо не 

створити належні організаційні умови. Якщо мати на увазі окреслену 

діяльність працівника, доцільно наголосити на тому, що вітчизняна наука 

вже має достатньо теоретичних досліджень у сфері праці. Однак залишається 

поки недостатньо дослідженою низка питань, що стосуються з’ясування 

особливостей діяльності працівників у тій чи іншій сфері. Адже недаремно 

кажуть, що від правильно обраного способу дії нерідко залежить уся 

подальша доля людини як особистості, так і працівника загалом[72, с. 33].  

У кризовий період посилюється конкуренція у зв’язку з тим, що 

підвищення ефективності стає вирішальною умовою не лише розвитку, але й 

виживання підприємства. Значення чинників, які впливають на 

результативність праці залежно від форми її організації, зростає. Одним із 

них є науково обґрунтована організація праці, яка виступає предметом 

дослідження науки і практики ось уже більше 100 років. Конкретне завдання 

оптимізації організації праці є предметом щоденної практичної діяльності 

керівників і спеціалістів підприємств усіх форм власності. Праця людей у 

процесі виробництва організовується під впливом розвитку продуктивних 

сил і виробничих відносин. Тому організація праці завжди характеризується 
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двома аспектами: природно-технічним і соціально-економічним. Вони тісно 

пов’язані між собою і визначають зміст організації праці, матеріальні 

цінності. Тільки за допомогою вибору оптимальних форм організації праці 

можна досягти ефективного та швидкого виконання завдань, які стоять перед 

працівниками [73, с. 230]. 

Тому в контексті вказаного дисертаційного дослідження необхідно 

визначити форми організації праці слідчих підрозділів ОВС та їх 

особливості. 

Вперше поняття форми було досліджено Я.А. Коменським. Значно 

пізніше цій проблемі присвятили свої роботи такі вчені, як-от: 

А.М. Алексюк, С.І. Архангельський,Ю.К. Бабанський, Т.С. Березівська, В.М. 

Галузинський, М.Б. Євтух, В.В. Лозниця, Г.С. Цехмістрова та інші. 

Звернемо увагу на те, що форми організації праці визначаються рівнем 

розвитку продуктивних сил. Під ними розуміють її різновиди в залежності 

від того, як вирішуються питання планування, обліку, оплати праці, 

розподілу й кооперації. Вони змінюються і вдосконалюються залежно від 

зміни умов виробництва і, насамперед,у зв’язку із впровадженням нової 

техніки та прогресивних технологій. Найдосконалішою є така форма 

організації праці, яка забезпечує найбільш раціональну взаємодію робочої 

сили із засобами виробництва і дає змогу виробляти найбільше продукції 

необхідної якості з найменшими витратами. 

Значний внесок у теорію і практику форм організації праці внесли такі 

вчені: М.М. Подоровська, Н.Г. Швець, Р.М. Федоряк. 

М.М. Подоровська під формою організації праці розуміє спосіб 

організації трудової діяльності, який регулюється певним, наперед 

визначеним розпорядком; зовнішнє вираження узгодженої діяльності 

керівника та підлеглого, що здійснюється у визначеному порядку і в певному 

режимі [74, с. 52-53]. 

На думку Н.Г. Швець, форми організації праці – це її різновиди, які 

відрізняються особливостями розв’язання питань з окремих напрямів 
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організації праці. Вони визначаються відповідними системо-утворювальними 

ознаками та критеріями [75, с. 145 ]. 

Проте на сьогоднішній день ані в науковій літературі, ані в 

законодавчих актах не надано єдиного визначення поняття «форми 

організації праці слідчих ОВС» та не встановлено чіткого переліку форм з 

дослідженням їх особливостей. У зв’язку з цим пропонуємо на основі 

загального визначення поняття «форми організації праці», яке надано вище, 

синтезувати вужче поняття з урахуванням особливостей праці слідчих ОВС.  

Так, під поняттям «форми організації праці слідчих ОВС» пропонуємо 

розуміти певні напрями (різновиди) діяльності слідчих ОВС, які 

розрізняються за особливостями розв’язання питань з окремих напрямів 

організації праці, тобто як під час здійснення основної функції – проведення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях, так і під час 

виконання інших видів праці – планування діяльності, участь у заходах щодо 

підвищення кваліфікації, зв’язки з громадськістю тощо. 

Слід вказати, що різноманітність форм організації праці слідчих ОВС 

залежить від таких основних факторів: науково-технічного забезпечення 

підрозділів ОВС; системи організації слідчих підрозділів ОВС; умов 

зовнішнього та внутрішнього середовища підрозділів ОВС (загальна 

завантаженість кожного окремого слідчого чи підрозділу, наявність 

розподілу виду роботи між працівниками в межах підрозділу тощо); 

психофізіологічного стану слідчого (комунікативність, вміння розподіляти 

робочий час, професіоналізм тощо)[76, с. 183]. 

Тому вбачається, що форми організації праці слідчих підрозділів ОВС 

залежно від виконання ними певних видів робіт та особливостей організації 

їх праці, які описані вище в підрозділі 1.2 вказаного дослідження, слід 

класифікувати за способом встановлення і виконання планових завдань на 

такі види:  

а) індивідуальні форми (застосовуються безпосередньо слідчим під час 

здійснення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень);  
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б) колективні форми. 

Разом з тим, враховуючи специфіку роботи осіб у слідчих підрозділах 

ОВС та виконання поставлених завдань, колективні форми організації праці 

залежно від способу управління ними слід розділити на: 

а) повністю самостійні (слідчий діє під час досудового розслідування в 

рамках, визначених чинним законодавством, проте на власний розсуд, та несе 

персональну відповідальність за проведення досудового розслідування і всіх 

процесуальних дій;  

б) 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);  

в) повністю несамостійні (слідчий у складі групи слідчих виконує 

окремі, імперативні вказівки старшого групи слідчих). 

Слід відмітити, що застосування саме таких форм організації праці під 

час проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях 

щодо різних категорій злочинів забезпечує якнайшвидше вирішення його 

завдань.  

Так, цілком очевидно, що для розслідування легких злочинів, а також 

злочинів середньої тяжкості, тобто таких діянь, які носять значно меншу 

суспільну небезпеку порівняно з іншими категоріями злочинів і завдають 

значно меншу шкоду охоронюваним законом інтересам, а також з метою 

запобігання перевантаженості окремих слідчих і забезпеченості 

раціоналізації використання робочого часу керівнику органу досудового 

розслідування слід застосовувати індивідуальну форму організації праці, 

призначаючи для проведення досудового розслідування кримінального 

правопорушення одного слідчого.  

Такий підхід, зважаючи на те, що здебільшого провадження щодо 

таких категорій злочинів не потребують проведення великого обсягу слідчих 

(розшукових) дій для доказування винуватості злочинця, а також пошуку 

особи винного у їх вчиненні, забезпечить організацію праці слідчих у 
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підрозділі за ознакою ефективності, тобто раціонального та ефективного 

розподілу роботи між всіма працівниками[77, с. 87].   

Разом з тим, під час розслідування більш тяжких категорій злочинів, 

зважаючи на їх заплутаність та велику кількість процесуальних дій, які 

потрібно  провести в рамках такого досудового розслідування, необхідно 

застосовувати колективної форми організації праці (створення СОГ, слідчої 

групи) задля задіяння більшої кількості робочого ресурсу і швидкого 

досягнення позитивного результату. 

Із вказаною метою діє і керівник СОГ/слідчої групи, доручаючи 

проведення окремої процесуальної дії слідчим, що входять до такої слідчої 

групи, залежно від їх професіональних якостей та індивідуальних 

особливостей.  

Однак слід пам’ятати, що робота слідчого не обмежується проведенням 

тільки досудового розслідування, його праця полягає і у вчиненні великої 

кількості інших (позапроцесуальних) дій, які хоча й не направлені на 

виконання основної його функції, проте є необхідними у сучасному 

демократичному суспільстві, оскільки мають на меті, зокрема,й 

професіональний розвиток працівника та підвищення довіри населення до 

органів ОВС.  

Зважаючи на вказане, зазначимо, що форми організації праці слідчих 

підрозділів ОВС можна класифікувати також за характером виконаної роботи 

на такі види:  

а) участь слідчого у проведенні слідчих (розшукових) дій (огляд місця 

події, обшук 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);  
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г) позапроцесуальна діяльність (участь у освітніх та наукових заходах 

тощо). 

Слід зауважити, що вказаний розподіл відіграє хоч і допоміжну роль у 

характеристиці організації праці слідчих підрозділів ОВС, зважаючи на 

основну їх функцію, яка полягає у проведенні повного, ефективного, 

всебічного досудового розслідування, однак має велике значення у 

формуванні суспільної думки про підрозділи ОВС в цілому. 

Також вказані форми організації праці покликані забезпечувати і 

професійне зростання слідчих, їх перекваліфікацію, атестацію тощо. 

Варто звернути увагу на те, що на практиці слідчими підрозділами 

ОВС достатньо часто застосовуються саме колективні форми організації 

праці шляхом створення СОГ та слідчих груп. Вказаному явищу притаманні 

наступні передумови:  

1. Необхідність узгодженої роботи під час виконання роботи 

підвищеної складності або об’ємних видів робіт (наприклад, проведення 

досудового розслідування щодо тяжких та особливо тяжких злочинів). 

2. Виконання завдання, частина якого не може бути поділена між 

працівниками підрозділів ОВС (наприклад, під час проведення огляду місця 

події). 

3. Великий обсяг робіт для одного слідчого. 

4. Необхідність забезпечення взаємного контролю між слідчими ОВС 

під час виконання ними певних видів роботи. 

5. Необхідність спільної роботи виконавців, які мають різні професії 

або спеціальні знання. 

У процесі спільної праці, як правило, виокремлюють різні види 

діяльності, робіт або операцій, які доповнюють одна одну, тобто один або 

група працівників виконують певну частину загального обсягу роботи [78, 

с. 180]. 

Варто констатувати, що моделі форм організації праці слідчих 

підрозділів ОВС, які існують на сьогоднішній день в Україні, є достатньо 
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ефективними для вирішення завдань, які ставляться перед вказаними 

органами. 

Проте залишається проблемним питання щодо стимулювання слідчих 

підрозділів ОВС до ефективного виконання своїх посадових обов’язків, адже 

здебільшого саме небажання слідчого виконувати свої трудові функції 

призводить до помилок під час виконання ним своїх функцій і зводить 

нанівець всі намагання нормотворця стосовно вдосконалення умов та форм 

організації їх праці. 

Таким чином, на наш погляд, доцільно запровадити на підставі наказу 

МВС України три  моделі стимулювання праці, які характерні для багатьох 

західноєвропейських країн, а саме: 

 а) безпреміальну (функції стимулювання праці виконує заробітна 

плата); 

 б) преміальну, що включає виплати, величина яких пов’язана з 

кількістю успішно виконаних завдань, які ставляться перед слідчим, за 

певний звітний період; 

 в) преміальну, що передбачає виплати, розміри яких установлюються з 

урахуванням індивідуальних результатів праці[79, с. 32]. 

Отже, аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що форми 

організації праці слідчих підрозділів ОВС– це певні напрями (різновиди) 

діяльності слідчих ОВС, які розрізняються за особливостями розв’язання 

питань з окремих напрямів організації праці, як під час здійснення основної 

функції – проведення досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях, так і під час виконання інших видів праці – планування 

діяльності, участь у заходах щодо підвищення кваліфікації, зв’язки з 

громадськістю тощо. Форми організації праці є об’єктивним виразом системи 

побудови такої організації задля ефективного та швидкого виконання 

поставлених завдань та трудових функцій. Саме у випадку правильного 

вибору форми організації праці можна досягти бажаного результату у 

найкоротший термін. 
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2.2 Вплив організаційних та індивідуальних особливостей 

діяльності слідчих органів внутрішніх справна форми організації їх 

праці  

 

Злочинність в Україні на сучасному етапі становить загрозу 

національній безпеці, адже, не дивлячись на тенденцію зменшення рівня 

злочинності за останні роки, маємо підстави вважати, що пропорційно 

такому зменшенню злочинності, яка відображається в офіційних 

статистичних даних, зростає рівень латентної (прихованої) злочинності. 

Ефективна боротьба з нею можлива тільки завдяки успішному 

розкриттю і розслідуванню кримінальних правопорушень у суворій 

відповідності з нормами чинного кримінального процесуального закону. 

Саме тому створення в Україні правової держави поставило перед органами  

ОВС проблеми, які потребують невідкладного вирішення. Значно 

підвищилася складність досудового розслідування, яке здійснюється у 

кримінальних провадженнях, і зріс обсяг завдань слідчих, оскільки 

розширення прав підозрюваного (обвинуваченого) на захист, розслідування в 

повному обсязі кримінальних правопорушень,скоєних неповнолітніми, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності, поширення європейських 

стандартів захисту прав учасників кримінального провадження, зміна 

порядку обрання запобіжних заходів суттєво розширили вимоги до 

професійної діяльності слідчих. 

Наукові праці останніх років у галузі юриспруденції свідчать, що слідчі 

виконують відповідальні завдання в складній обстановці постійного впливу 

психогенних факторів, інтелектуальних і фізичних перевантажень, 

конкуренції уваги, необхідності ретельного аналізу швидкоплинних ситуацій, 

що вимагає від слідчих працівників мобілізації їх функцій. Професійна 

діяльність слідчого є складною і багатогранною. Тому не випадково, що 

професія слідчого виділяється серед інших цілою низкою специфічних 

властивостей, зумовлених тією роллю, яку вона відіграє у житті суспільства. 
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Саме слідчі мають ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, 

високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності за долю 

людей. Необхідність виконання слідчими своїх професійних повноважень, 

громадського обов’язку ставить перед ними особливо високі вимоги до 

особистих якостей. У першу чергу, слідчий має глибоко усвідомлювати, що 

він виконуєвисоку місію, будучи наділеним довірою суспільства і держави, а 

тому порядність, чесність, безкорисливість, об’єктивність, вдумливий підхід 

до кожної деталі справи, постійне прагнення до самовдосконалення повинні 

бути невід’ємними рисами його особистості [80, с. 345-346]. 

Слідчий – це фахівець-юрист, призначення якого полягає в 

розслідуванні скоєних кримінальних правопорушень, а у разі доведення вини 

особи – підготовці матеріалів справи для передачі їх до суду.  

Слідчий завдяки владним повноваженням має доступ до великої 

кількості даних, пов’язаних з розслідуваною подією. Окремі з них становлять 

інформацію з обмеженим доступом, а тому своєрідною рисою розслідування 

кримінальних правопорушень є необхідність збереження таємниці 

досудового розслідування. Звідси слідчому слід розвивати вміння стримувати 

емоції та зберігати розсудливість під час проведення допиту свідка чи 

підозрюваного, адже довідавшись про новину, одержавши важливі відомості 

й цікаві дані, переживаючи успіх, невдачу або інші почуття, у нього завжди 

виникає потреба поділитися своїми думками з іншими людьми, показати 

значущість своєї роботи або поінформованість, що є неприпустимим під час 

роботи слідчим. Такий прояв непрофесіоналізму може не тільки порушити 

таємницю досудового розслідування, а й виключити саму можливість 

досягнення завдань кримінального провадження та притягнення винної особи 

до відповідальності. 

Дослідники, які вивчали особливості слідчої діяльності, зазначали, що 

пізнавальний компонент слідчої діяльності – пізнавальна діяльність слідчого 

– полягає в тому, що він збирає й досліджує різні факти, на основі яких 

повністю відтворює минулу подію, всі взаємозв’язки осіб, пов’язані з цією 
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подією, вивчає особистість суб’єкта злочину [81, с. 543]. А тому 

криміналістичні знання й досвід є необхідною передумовою для активізації 

відтворюючої уяви, адже вони створюють умови для розуміння наявної 

інформації, пошуку й правильного вибору необхідної інформації, вирішення 

системи простих і складних розумових завдань.  

Для того, щоб не припуститися помилки в процесі логічної обробки 

даних, що надходять, слідчому необхідно добре знати й суворо 

дотримуватися логічних законів і форм мислення, діалектично підходити до 

розгляду відомих фактів у їх взаємозв’язку й взаємозумовленості, постійно 

оцінювати достатність доказів з тим, щоб зробити той або інший висновок 

[82, с. 355]. Крім того, слідчий повинен найретельнішим чином перевіряти 

будь-які показання особи, вживати всіх заходів до встановлення істини, 

суворо погоджувати свої дії із правовими та етичними нормами [83, с. 36]. 

У свою чергу, успішне розкриття і розслідування злочинів суттєво 

пов’язане з ефективною слідчою діяльністю. 

Пропонуємо,насамперед, визначитись з таким поняттям як «слідча 

діяльність».  

Так, у юридичній літературі під діяльністю слідчого розуміють 

урегульовану нормами кримінального процесуального права діяльність, 

котра спрямована на розслідування злочину та встановлення усіх обставин, 

що пов’язані з протиправною подією, з метою вирішення питання відносно 

достатніх підстав для передання обвинуваченого до суду або припинення 

кримінального провадження [84, с. 8]. До позиції науковців приєднуються і 

Р.С. Бєлкін, В.Я. Кодлин, В.А. Образцов, які трактують діяльність слідчого 

як систему, котрій притаманна певна структура, що складається з безлічі 

компонентів (дій) і операцій (кримінальних процесуальних, організаційно-

управлінських, пізнавальних, реконструктивних, комунікативних та інших) 

та детермінується зовнішніми умовами.  

Як зазначає І.І. Кагляк, успішність слідчої діяльності значною мірою 

залежить від можливості як самих слідчих, так і керівників слідчих 
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підрозділів оперативно отримувати доступ до певних відомостей, необхідних 

для виконання їх службових завдань, кваліфіковано здійснювати їх аналіз, 

використовувати досягнення науково-технічної думки для оптимізації 

слідчих дій [85, с. 470] 

Повністю погоджуючись з викладеними вище думками вчених, 

вважаємо за необхідне надати власне визначення зазначеного поняття з 

огляду на розвиток сучасного законодавства України. Так, під поняттям 

«слідча діяльність» слід розуміти діяльність працівника правоохоронного 

органу, який визначений відповідним керівником органу досудового 

розслідування для здійснення досудового розслідування у конкретному 

кримінальному провадженні, яка врегульована нормами кримінального 

процесуального законодавства (Конституцією України, КПК України тощо) 

та спрямована на досягнення завдань кримінального провадження. 

Як бачимо, слідча діяльність ґрунтується на нормах кримінального 

процесуального законодавства. Отже, робота слідчого перебуває в межах 

правової імперативності.  

Заслуговує на увагу думка В.С. Кузьмічова про те, що мета слідчої 

діяльності – це встановлення об’єктивної істини у рамках конкретної справи, 

тому прийоми і засоби її здійснення повинні виключати помилкове рішення 

[86, с. 35]. 

Предметом діяльності слідчого є здійснення досудового розслідування 

у кримінальних провадженнях, підпорядковане загальній меті кримінального 

судочинства – встановленню об’єктивної істини. Чинне законодавство 

зобов’язує слідчого з’ясувати всі обставини скоєного злочину, а для цього 

законодавець визначає відповідні засоби, які слідчий має право 

використовувати. До них відносять кримінально-процесуальні дії, 

процесуальні рішення, а також інші заходи. 

Структура слідчої діяльності має складнубудову. У загальному 

уявленні, з одного боку, вона охоплює різноманітні напрями здійснення суто 

пізнавально-розумових операцій різного плану та складності: виявлення, 
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дослідження, оцінювання та використання доказів, прийняття 

процесуальнихі тактичних рішень, формування висновків, висунення та 

дослідження версій, планування розслідування в цілому та окремих 

слідчих(розшукових) дій тощо, а з іншого – організацію та здійснення 

посвідчувальних і комунікативних дій під час провадження окремих 

процесуальних заходів [87, с. 206-209]. 

Необхідно зазначити, що діяльність слідчого під час розслідування 

кримінальних правопорушень у багатьох випадках має характер 

психологічної боротьби з собою або особами, інтереси яких пов’язані із 

вчиненням такого суспільно небезпечного діяння. При цьому успіх у такому 

протиборстві залежить, як правило, від професійного досвіду слідчого, його 

знань та навичок у галузі психології. 

При цьому характерними особливостями слідчої діяльності є її 

здійснення в складних, несприятливих ситуаціях, коли заінтересовані особи 

перешкоджають процесу розслідування. Необхідно визнати, що поряд з 

відсутністю у певної частини слідчих достатнього професійного досвіду та 

наявністю інших детермінант об’єктивного характеру протидія значною 

мірою негативно впливає на процес розслідування та несе найбільшу загрозу 

збереженню доказів. Саме цим розслідування злочинів найбільше 

відрізняється від усіх інших видів пізнавальної діяльності [88, с. 45]. 

Досліджуючи специфіку діяльності слідчого, провідний російський 

фахівець у галузі юридичної психології О.М. Столяренко визначив такі її 

компоненти: організаційно-управлінський, пізнавальний, комунікативний і 

виховний. Вчений зазначав, що діяльність по розкриттю злочинів вимагає від 

слідчого знання тактики і методики розкриття і розслідування конкретних 

злочинів, прийомів проведення окремих слідчих дій, способів встановлення 

психологічного контакту з іншими людьми, вміння висувати обґрунтовані 

версії злочину і їх кваліфіковано відпрацьовувати тощо, а отже, слідчому 

повинні бути притаманні наступні особистісні якості [89, с. 432-433]: 
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а) мотиваційно-ціннісні якості (розвинута правосвідомість, мужність, 

принциповість, сумлінність, ретельність, дисциплінованість, чесність, 

розвинута мотивація досягнення, виражена мотивація самоактуалізації тощо);  

б) пізнавальні якості (високий рівень інтелекту, гнучкість розумових 

процесів: творче мислення, спостережливість, вміння прогнозувати, 

розвинута інтуїція, гарна пам’ять, розвинена довільна увага тощо);  

в) комунікативні якості (вміння встановлювати психологічний контакт, 

володіння комунікативною технікою поведінки, наявність організаторських 

якостей та ін.);  

г) інші особистісні якості (стійка й адекватна самооцінка, 

самостійність, незалежність, відповідальність, самоповага та ін.).  

Основними напрямами слідчої діяльності є захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення проведення 

ефективного, швидкого та неупередженого досудового розслідування з тим, 

щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності відповідно до своєї вини. 

Специфіка слідчої діяльності визначається наявністю спеціального 

слідчого органу, що проводить досудове слідство, своєрідністю мети цієї 

діяльності, що випливає із загальної мети кримінального судочинства, 

характером повноважень слідчого, змістом прав і обов’язків учасників 

процесу, умовами виникнення кримінальних процесуальних відносин, 

наявністю особливого процесуального стану, особливої процесуальної 

форми, в якій проходить ця діяльність [90, с. 69]. 

Як зазначає О.М. Столяренко, основні особливості специфіки слідчої 

діяльності полягають у наступному: жорсткій правовій регламентації 

професійної діяльності й рішень, що приймаються; владному, обов’язковому 

характері професійних повноважень; екстремальному характеріпрофесійної 

діяльності слідчого; творчому, нестандартному характері професійної 

діяльності, розмаїтті завдань, що вирішуються; процесуальній самостійності і 
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високій персональній відповідальності слідчого за свої дії й прийняті 

рішення [89, с. 426-427]. 

Організаційний аспект, безперечно, властивий будь-якій людській 

діяльності, він характерний і для слідчої діяльності. Так, до організаційних 

заходів відносять наступні: взаємодію слідчого з різними правоохоронними 

органами і судом; взаємодію з різними державними установами, 

підприємствами незалежно від форм власності і громадськістю; раціональний 

розподіл свого робочого часу протягом дня, тижня; планування проведення 

різних слідчих і процесуальних дій; формування та технічне оформлення 

матеріалів кримінального провадження. Неузгодженість організаційної 

діяльності на різних рівнях може ускладнити всі справи, що перебувають у 

провадженні [91, с. 223]. Отже, організація діяльності слідчого буде 

ефективною при тісній взаємодії з іншими працівниками, правильному 

розподілі його часу та матеріальних ресурсів, які необхідні під час 

здійснення розслідування у кримінальних провадженнях. 

Звідси випливає, що організаційною особливістю професійної 

діяльності в слідчих підрозділах є індивідуально-сумісна форма групової 

діяльності. Погоджуємось з В.І. Гордієнком щодо необхідності використання 

для опису взаємодії при різних формах спільної діяльності таких критеріїв, як 

умови та характер взаємодії, фактори ефективності та динаміка інтеграції 

групових феноменів. 

Умовами групової взаємодії в слідчих підрозділах є сумарна структура 

групового продукту, тобто ефект діяльності групи являє собою суму 

індивідуальних незалежних продуктів (переважно закінчених кримінальних 

проваджень). Характер взаємодії в слідчих підрозділах залежить від її умов, 

визначається провідною формою спільної діяльності та засобами, які при 

цьому використовуються. Основними формами взаємодії у діяльності групи 

виступають спілкування і сам процес виробництва [32, с.119]. Оскільки 

умови слідчої діяльності передбачають автономність під час здійснення 

трудових дій та індивідуальний характер відповідальності, то основні форми 
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взаємодії слідчих здійснюються через сферу міжособистісних відносин 

(офіційних та неофіційних). Мінімальна функціональна залежність членів 

слідчих колективів один від одного детермінує спілкування як самостійну 

форму взаємодії, в незначній мірі підпорядковану виробничому процесу. 

Що стосується факторів ефективності, то характер взаємодії визначає 

провідні особистісні якості учасників, необхідні для її узгодження. До них 

належать комунікативні, ділові і професійні характеристики. Комунікативні 

характеристики описують процесуальну сторону спілкування 

(доброзичливість, відвертість, життєрадісність тощо), ділові – відношення до 

спільної діяльності, але не пов’язані безпосередньо з її виконанням 

(відповідальність, принциповість, почуття обов’язку тощо). Професійні 

характеристики визначають операціональну готовність до спільної діяльності 

і безпосередньо пов’язані з її виконанням. В інтимно-особистісному 

спілкуванні провідними регуляторами ефективності виступають 

комунікативні характеристики, а в офіційному – ділові. В процесі 

безпосереднього виконання виробничих операцій головну роль відіграють 

професійні характеристики. 

Отже, аналізуючи вищевикладене, можемо сказати, що основними 

організаційними особливостями професійної діяльності слідчих ОВС є 

наступні: а) організація діяльності слідчих виражається у сумісно-

індивідуальній формі; б) робота в слідчих підрозділах характеризується 

низькою робочо-функціональною диференціацією; в) під час виконання своїх 

професійних обов’язків слідчі несуть індивідуальну відповідальність; 

г) взаємодія слідчих з іншими органами або організаціями здійснюються 

через сферу міжособистісних відносин, що виражаються у формі офіційних 

та неофіційних; ґ) рівень взаємодії в слідчих підрозділах між працівниками 

визначають особистісні якості слідчого; д) структура групової мети в слідчих 

підрозділах – це сума індивідуальних незалежних цілей [92, с. 103]. 

При цьому варто звернути увагу на думку Ю.М. Чорноус, котра 

зазначає, що організаційні моменти і моменти слідчої діяльності залежать 
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часто, насамперед, від самого слідчого, від його внутрішнього відношення до 

об’єкту роботи. Саме від того, як слідчий до цього питання підійде, з повною 

відповідальністю або ні, а найголовніше, чи самостійно він буде виконувати 

свою роботу, чи буде ініціатором організації своєї роботи по розкриттю і 

розслідуванню злочину, чи вистачить йому професійних умінь і знань по 

організації роботи і самих знань у цілому, чи зуміє він використовувати всі 

правові засоби при розслідуванні злочину, і буде залежати успіх по 

розкриттю злочинів і розслідуванні справ. Ефективність і результативність 

проведення слідства залежить від уміння слідчого в комплексі 

використовувати організаційні моменти в слідчій діяльності [93, с. 56].  

Так, основною 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. 

Під взаємодією в даному випадку розуміють спільне виконання слідчих 

(розшукових) дій або будь-яких інших процесуальних дій в межах 

компетенції, наданої нормами чинного КПК України, а також інших актів 

кримінального процесуального законодавства, з метою проведення 

швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Таким чином, тільки взаємодіяпід час виконання певного комплексу 

робіт вказаними учасниками кримінального провадження може призвести до 

вирішення завдань кримінального провадження і отримання всіх необхідних 

доказів для доведення винуватості особи з урахуванням критерію «поза 

розумним сумнівом» [94, с.149]. 

Проте справедливим буде доповнити вказану вище тезу, зазначивши, 

що під час взаємодії слідчого та співробітників оперативних підрозділів, не 

дивлячись навіть на те, що вказані особи можуть проводити, наприклад, одну 

і ту ж саму слідчу (розшукову) дію, вони все ж таки виконують різні її 

«складові». Для кращого розуміння пропонуємо розглянути вказане вище на 
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наступному прикладі. Слідчий у кримінальному провадженні, отримавши 

дозвіл слідчого судді на проведення обшуку, окрім особистої участі у його 

проведенні, залучає для його проведення окремих співробітників 

оперативних підрозділів, надаючи письмове доручення. В ході проведення 

вказаного обшуку слідчий як професійний учасник кримінального 

провадження, який має юридичну освіту та застосовує норми чинного КПК 

України, в більшості випадків заповнює необхідні процесуальні документи та 

слідкує за ходом проведення обшуку, а співробітники оперативного 

підрозділу, в свою чергу, безпосередньо займаються проведенням слідчої 

(розшукової дії). 

Тому цілком очевидно, що навіть при взаємодії слідчого із вказаними 

органами і виконанні одних і тих же процесуальних дій кожен учасник 

займається певною їх частиною відповідно до своїх знань,вмінь та навичок, 

що і робить таку організацію праці ефективною. 

Умовами групової взаємодії в слідчих підрозділах є сумарна структура 

групового продукту, тобто ефект діяльності групи являє собою суму 

індивідуальних незалежних продуктів (переважно закінчених провадженням 

кримінальних справ). Цим визначається низька робочо-функціональна 

диференціація та тотожність функцій членів слідчих підрозділів. Форма 

відповідальності за характер внеску в індивідуальний продукт індивідуальна, 

а структура групової мети – сума індивідуальних незалежних цілей.   

Характер взаємодії в слідчих підрозділах залежить від умов взаємодії, 

визначається провідною формою спільної діяльності та засобами, які при 

цьому використовуються. Основними формами взаємодії у діяльності групи 

виступають спілкування і сам процес виробництва [95, с.119]. Оскільки 

умови слідчої діяльності передбачають автономність під час здійснення 

трудових дій та індивідуальний характер відповідальності, то основні форми 

взаємодії слідчих здійснюються через сферу міжособистісних відносин 

(офіційних та неофіційних). 



90 

Взаємодія при розслідуванні кримінальних правопорушень повинна 

бути активною, ініціативною і ґрунтуватися на таких принципах: 1) принцип 

взаємної відповідальності за повне викриття всіх епізодів злочинної 

діяльності і встановлення, притягнення до відповідальності її співучасників; 

2) принцип спільної діяльності протягом усього досудового розслідування й 

повної, взаємної, об’єктивної поінформованості про хід слідчих 

(розшукових) дій, що стосується конкретного кримінального 

правопорушення; 3) принцип пізнання всіма учасниками взаємодії 

можливостей кожної із взаємодіючих сторін по встановленню винної особи 

або групи осіб; 4) принципі організації взаємодії з урахуванням наявної 

інформації про злочинця, тип злочинної групи, характер її дій по підготовці, 

вчиненню й прихованню злочинів. 

Процесуальними й організаційними формами взаємодії, які 

використовуються при розслідуванні кримінальних правопорушень, є такі: 

а) організація «чергових» груп для виїзду на місце злочину; б) створення 

«цільових» слідчо-оперативних груп, у тому числі бригад по розкриттю 

кримінальних правопорушень безпосередньо після їх вчинення, 

розслідуванню складних, багатоепізодних злочинів; в) спільне планування 

розслідування вбивств; г) взаємний обмін інформацією між слідчим та 

іншими підрозділами правоохоронних органів, в тому числі й оперативними 

підрозділами; ґ) спільний аналіз і оцінка результатів діяльності слідчого й 

оперативного працівника; д) надання слідчому допомоги співробітниками 

оперативних підрозділів під час проведення гласних та негласних слідчих 

(розшукових) дій; е) надання слідчим доручення співробітникам оперативних 

підрозділів стосовно проведення вищевказаних дій. 

Таким чином, можна із впевненістю погодитися з думкою Б.А. Леко, 

котрий вважає, що організаційний аспект діяльності слідчого виражається в 

організації власної роботи протягом робочого дня, тижня, роботи з 

юридичної справи в умовах ненормованого робочого дня (жодна година 

свого і чужого часу не повинна бути марно витраченою), спільної роботи з 
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колегами і всіма учасниками юридичної справи (швидке укомплектування 

групи людей, яких йому необхідно організувати, з якими він буде 

взаємодіяти чи від яких йому необхідно одержати додаткову інформацію) 

[96, с. 167-168]. 

Виходячи з вищевикладеного, з упевненістю можемо стверджувати, що 

для ефективного виконання особою обов’язків слідчого вона повинна 

володіти такими організаційними якостями, як самоорганізованість, 

енергійність, наполегливість, що забезпечують цілеспрямоване проведення 

досудового розслідування у кримінальному провадженні та вчинення 

систематичних процесуальних дій, спрямованих на досягнення результату, 

відповідальність, вимогливість, спритність, уміння зберігати таємницю у 

стосунках з різними колективами в ході здійснення досудового 

розслідування, витримка, самокритичність, дисциплінованість, почуття 

власної гідності у відносинах із колегами і помічником. 

Наступний фактор, який впливає на внутрішнє середовище слідчих 

підрозділів, детермінований індивідуальними особливостями самих слідчих. 

Так, крізь призму цих особистісних якостей людини відображаються всі 

впливи на неї як виробничого, так і невиробничого характеру.  

Вчених, які займалися теоретичними дослідженнями сутності поняття 

«особистість», можна розділити на дві групи. В.В. Давидов, О.В. Запорожець, 

В.П. Зінченко, Б.Ф. Ломов, О.Р. Лурія, О.М. Матюшкін, О.М. Бандурки та 

інші дійшли спільного висновку стосовно того, що «особистість» – це 

людський індивід як суб’єкт відношень та свідомої діяльності, якому 

притаманна стійка система соціально значущих рис. На їх думку, особистість 

з’являється тільки з виникненням свідомості та самосвідомості. Її 

формування у філогенезі і онтогенезі завжди передбачає взаємодію людини з 

іншими людьми, суспільно-виробничу діяльність. Для діяльності слідчого 

притаманні загальні особливості організації його свідомості, такі як обсяг, 

стійкість, розподіл пам’яті та уваги, врівноваженість аналітичної і 
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синтетичної сторін мислення, високий енергетичний рівень активності [97, с. 

345].  

В.Л. Васильєв, у свою чергу, виділяє наступні спеціальні здібності 

слідчого: конструктивні здібності, складовими яких є пам’ять, мислення, 

багата уява, інтуїція, засновані на спеціальному інтелекті; організаційні 

здібності, під якими автор розуміє опору слідчого під час прийняття рішень 

на «колективний розум великої кількості працівників», та комунікативні 

здібності. 

У слідчій діяльності автор виділяє чотири аспекти: пізнавальний, 

комунікативний, організаторський та виховний. Так, однією з характерних 

ознак пізнавального аспекту є те, що слідчий у процесі збору фактичних 

даних, як правило, повинен сприймати все в ретроспективному світлі 

(винятком є випадки, коли слідчий здійснює досудове розслідування у 

кримінальних провадженнях, пов’язаних з готуванням до вчинення злочину 

чи з замахом на його вчинення). Ці події супроводжують дуже важливі 

елементи теперішнього часу, встановлюючи які слідчий виявляє їх зв’язки з 

минулими фактами і за цими зв’язками ретроспективно пізнає подію, що 

відбулася у минулому. При цьому слід зауважити, що пізнавальній діяльності 

слідчого у більшій мірі властиві риси безпосереднього пізнання об’єктів, що 

до нього ще фактично не були пізнані. Складовою частиною пізнавальної 

діяльності є прогнозування, тобто уявне представлення процесу і результатів 

дії, а також планування майбутніх дій.  

Комунікативний аспект діяльності слідчого передбачає, що професійна 

діяльність слідчого проходить в умовах прямого або опосередкованого 

спілкування, що стає особливим видом праці-професійним спілкуванням. У 

багатьох випадках спілкування для слідчого набуває самостійного 

процесуального характеру як особливий вид професійної діяльності. 

Професійне спілкування розглядається у контексті дослідження не тільки як 

обмін відомостями (даними) (комунікативна сторона), але і як процес 

взаємодії (інтерактивна сторона), сприйняття людьми один одного. Здатність 
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встановлювати міжособистісні (психологічні) контакти з різними учасниками 

спілкування, комунікативні компетентності є якістю, що значною мірою 

впливає на ефективність праці слідчого, одним з найважливіших чинників 

його професійної придатності [98, с. 168]. Опосередкована комунікативна 

діяльність здійснюється шляхом роботи з документами та використання 

різноманітних технічних засобів. 

Організаційний аспект, у свою чергу, полягає в умінні слідчого 

працювати з людьми, що є найважливішою якістю, якою повинен володіти 

слідчий. Важливу роль в організаційно-управлінській діяльності слідчого 

відіграє здатність у будь-якій конфліктній ситуації, зберігаючи 

самовладання, приймати виважені рішення організаційного характеру, 

прогнозуючи їх наслідки. Важливу роль у структурі організаційних 

здібностей мають наступні якості: комунікативна компетентність, нервово-

психічна стійкість, адекватна самооцінка, висока мотивація досягнення 

успіху, вміння працювати у колективі та керувати колективом, здійснювати 

контрольні, наглядові та координаційні функції [99, с. 15].  

Виховний аспект слідчої діяльності характеризується участю слідчих у 

соціально-виховній роботі. Він визначає наявність у них високого 

загальноосвітнього рівня, культури, широкого світогляду, ерудиції. Слідчий 

повинен уміти виступати перед аудиторією, вільно володіти вербальними і 

невербальними засобами спілкування. Здійснення професійної діяльності має 

відбуватися на засадах законності, патріотизму, гуманізму, чесності та 

принциповості з дотриманням вимог професійної етики [100, с. 160-161]. З 

позицій діяльнісного підходу розглянемо професійно-психологічні 

особливості слідчого, які певною мірою характеризують його діяльність та 

визначають його роль при розслідуванні та розкритті злочинів. 

Якщо вести мову про професійно важливі якості слідчого, то варто 

відзначити, що вони розглядаються відповідно до вищевказаних аспектів 

його діяльності. 
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У науковій літературі подається перелік необхідних якостей слідчих 

працівників. Так, О.М. Бандурка основні якості, які мають бути притаманні 

слідчим ОВС, поділяє на три групи: 1) професіональні якості: 

компетентність, яка формується на основі освіти та професійного досвіду; 

загальна ерудиція, глибоке знання різних напрямків діяльності ОВС, інших 

правоохоронних органів, науковий підхід до справи; широта мислення, 

прагнення до отримання нових знань, постійне самовдосконалення, 

переосмислення навколишньої дійсності і критичне ставлення до власних 

дій; пошук нових форм і методів роботи, допомога підлеглим, передача їм 

власного досвіду і навчання; 2) ділові якості: вміння організувати роботу 

ОВС, створити необхідні умови для роботи, координувати і контролювати 

діяльність підлеглих; прагнення до влади, лідерства, сміливість, рішучість, 

воля і принциповість у реалізації своїх рішень; створення і підтримання 

власного іміджу, а через нього – підтримка престижу свого колективу; 

контактність, комунікабельність, вміння переконати в правильності своєї 

позиції, повести за собою людей; ініціативність, оперативність у розв’язанні 

проблем, вміння вибрати головне і зосередитись на ньому і при необхідності 

швидко переорієнтуватись; здатність керувати собою, своєю поведінкою, 

робочим часом, взаємовідносинами з оточуючими; здатність до нововведень, 

перетворень, готовність піти на розумний ризик самому і повести за собою 

інших; єдність слова і діла; висока вимогливість до підлеглих і турбота про 

них; непримиримість до проявів формалізму, бюрократизму та парадності в 

роботі; 3) особисті якості: високі моральні стандарти; фізичне і психічне 

здоров’я; високий рівень внутрішньої культури; оптимізм, впевненість у собі, 

врівноваженість; чуйність, розсудливість, доброзичливість, дбайливість [101, 

с.126-127]. 

Серед професійно-значимих якостей слідчого першорядне значення 

мають інтелектуальні, вольові і комунікативні якості. Практичне мислення 

слідчого постійно піддається випробуванню практикою. Цим обумовлена 

підвищена відповідальність і напруженість, властива роботі слідчого.  
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Стосовно перерахованого, на нашу думку, найважливіше місце, 

безперечно, посідає саме вміння слідчого практично мислити, завдяки якому 

слідчий уже під час проведення перших процесуальних дій у кримінальному 

провадженні, маючи первісні дані про кримінальне правопорушення, яке 

вчинено,формує загальне уявлення про ті обставини, які будуть підлягати 

доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а тому організовує 

співробітників інших підрозділів, яких залучено до пошуку певних доказів. 

Також вміння практично мислити знаходить своє відображення в уважності 

до деталей та в оцінці обставин вчинення кримінального правопорушення 

через призму набутого досвіду. 

Процесуальна незалежність слідчого вимагає від нього високої 

ініціативності, організованості і соціальної відповідальності. З метою 

подолання нервово-психічного перевантаження він повинен володіти 

емоційно-вольовою витривалістю, витримкою, холоднокровністю, 

завзятістю, невичерпною вірою в успіх своєї справи. Крім того, фізична 

витривалість, розвинуті адаптаційні можливості необхідні для роботи у 

складних, нерідко «польових» умовах, для проведення невідкладних слідчих 

дій за будь-яких обставин . 

Професіоналізм як психологічне та особистісне утворення 

характеризується не тільки відповідними знаннями і навичками, але й 

здатністю до постановки та розв’язання професійних завдань. Важливе місце 

у цьому процесі посідає розвиток загальних і спеціальних здібностей, а також 

ставлення до професії, усвідомлення її ресурсів та обмежень, особистий 

досвід, індивідуальне бачення засобів діяльності, методологічні установки і 

норми професійного мислення. Проектуючи ці ідеї на предмет дослідження, 

вважаємо, що виховання професійних якостей майбутніх слідчих 

відбувається в процесі навчання і подальшої оперативно-службової 

діяльності. 
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Як свідчать дослідження, в структурі професійної діяльності  

спеціаліста галузі досудового слідства важливу роль відіграє система 

професійних знань, форм і методів діяльності, властивості особистості.  

До специфічних особистих якостей, властивих слідчим з високою 

ефективністю професійної діяльності, відносять: а) в мотиваційній сфері: 

прогресивний тип робочої мотивації; переважання внутрішніх мотивів 

професійної діяльності; б) в інтелектуальній сфері: високий інтелект та 

логічність умовиводів; здатність до критичного аналізу та 

експериментування; в) в емоційно-вольовій сфері: впевненість у собі, 

життєрадісність; г) в сфері міжособистісної взаємодії: незалежність; 

обережність у контактах; ґ) в сфері психологічного захисту: неусвідомлений 

контроль над емоціями та імпульсами за рахунок наявної залежності від 

раціональної інтерпретації ситуації; повернення до знайомого способу дій 

після досягнення нового рівня компетентності[102, с.3-6]. 

Дослідження індивідуально-психологічних особливостей слідчих із 

низьким рівнем ефективності професійної діяльності засвідчило, що в них 

переважають: а) в мотиваційній сфері: регресивний або імпульсивний тип 

робочої мотивації; зовнішні негативні мотиви професійної діяльності; б) в 

інтелектуальній сфері: середній або низький інтелект; низька логічність 

умовиводів; консерватизм; в) в емоційно-вольовій сфері: тривожність, легке 

виникнення почуття провини; г) у сфері міжособистісної взаємодії: 

залежність, здатність підкорятися; довірливість; ґ) у сфері психологічного 

захисту: переадресування емоції та поведінки з первісного об’єкта на інший; 

недостатнє усвідомлення оточуючої реальності. 

М.І. Єникєєв виділяє наступні нервово-психічні якості, які є 

значущими для професії слідчого: сензитивність – міра чутливості до явищ 

дійсності, що стосується особистості. Так, незадоволення потреб, конфлікти, 

соціальні події в одних людей викликають яскраві реакції, страждання, а інші 

ставляться до них спокійно, байдуже. 
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До блоку вольових якостей автор включає високу ініціативність, 

організованість, соціальну відповідальність та розвинений самоконтроль 

[103, с.225-226]. 

Отже, як випливає з вищенаведеного, досить значним є перелік 

професійно значимих якостей, що властиві співробітникам конкретних 

служб. При цьому ефективність слідчої діяльності визначається наявністю в 

співробітника таких якостей: 

 уміння ясно доводити співрозмовнику свої думки і наміри, 

логічно та обґрунтовано викладати інформацію; 

 уміння давати об’єктивну оцінку стану і діям інших осіб 

(розвинута децентрація); 

 здатність до тривалого збереження активності при виконанні 

службових обов’язків. 

Тобто, як бачимо, у даній роботі представлений суттєвий перелік 

професійно значимих якостей, якими повинен володіти слідчий для 

належного виконання свої обов’язків.  

Дослідженням даного питання займалися також і вчені-криміналісти, 

які розглядали його з позицій потреб слідчої діяльності і власного досвіду. 

Досить точно на риси, що мають бути властиві сучасному слідчому, вказав 

Р.С. Бєлкін у своїй останній популярній роботі «Професія – слідчий». У ній 

автор виділив наступні групи необхідних якостей: а) необхідні соціальні 

якості слідчого: повага до закону, співвіднесення з законністю усіх своїх 

службових дій; небайдужість до чужого горя, страждання; «чисті» руки і 

«холодна» голова; тверді моральні принципи; чітка громадська позиція; 

загострене почуття обов’язку; б) професійні якості: воля, рішучість, 

наполегливість, сміливість, мужність, комунікабельність, товариськість, 

обережність, критичність, самокритичність, постійне самовдосконалення, 

тривала працездатність, уміння швидко переключатися з одного виду 

діяльності на іншій; в) особливо важливі професійні якості: 

спостережливість, вибіркова та цілеспрямована увага, пам’ять, володіння 
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рефлексією, уміння ототожнити свій інтелект з інтелектом супротивника, 

уміння логічно мислити, хороша озброєність професійними знаннями, 

уміннями і навичками [104, с.8-19]. 

Визначення індивідуально-психологічних особливостей, які впливають 

на ефективність професійної діяльності слідчих ОВС України, дає змогу 

використовувати отримані дані, в першу чергу, під час формування програм 

професійної психологічної підготовки, а також відстежувати її 

результативність не за допомогою суб’єктивних оцінок, а з використанням 

дієвого та надійного інструментарію. 

З огляду на означене, постає проблема формування та розвитку у 

слідчих індивідуально-психологічних якостей, необхідних для ефективної 

професійної діяльності, що має здійснюватись у системі професійної 

психологічної підготовки. Поняття професійної психологічної підготовки 

працівників ОВС трактується досить неоднозначно: як практична підготовка 

працівників до професійно грамотного вирішення оперативно-службових 

завдань, успішного подолання психологічних труднощів службової 

діяльності та правильного врахування її психологічних аспектів, підвищення 

інтенсифікації та забезпечення ефективності кінцевих результатів праці [105, 

с.52]; як надання співробітникам основних «азів» психологічних знань, 

навичок та вмінь стосовно використання сучасного досвіду професійної 

психології у різноманітних життєвих ситуаціях [106, с.5]; як комплекс 

взаємопов’язаних заходів, спрямованих на формування та розвиток 

психологічних якостей і станів працівника органів внутрішніх справ [107, 

с. 7]. 

Отже, аналізуючи вищевикладений матеріал, можна зробити висновок, 

що організаційні та індивідуальні особливості діяльності слідчих мають 

неабиякий вплив на організацію їх праці, адже, здійснюючи свою професійну 

діяльність, слідчий взаємодіє з різними правоохоронними органами і судом, з 

різними державними установами, підприємствами незалежно від форм 

власності і громадськістю, при цьому він вміє раціонально розподілити свій 
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робочий час протягом дня, тижня і належно спланувати проведення різних 

слідчих і процесуальних дій по розкриттю злочину. Слідчий також володіє 

спеціальними здібностями, такими як конструктивність (пам’ять, мислення, 

багата уява, інтуїція, засновані на спеціальному інтелекті); організаційність, 

під якою автор розуміє опору слідчого під час прийняття рішень на 

«колективний розум великої кількості працівників», та комунікативність. 

Тому як організаційний, так й індивідуальний аспект допомагають слідчому 

належно організувати його роботу та досягти бажаних результатів у своїй 

діяльності. 

 

 

2.3 Особливості правого регулювання окремих форм організації 

праці слідчих ОВС в Україні 

 

Інноваційні процеси, які відбуваються в Україні останніми 

роками(реформування системи органів державної влади та місцевого 

самоврядування та рух у напрямку євроінтеграції), будуть неефективними 

без створення міцного підґрунтя для розвитку громадського суспільства в 

Україні та нормативного закріплення процедури державного захисту прав і 

свобод як окремих громадян, так і суспільства в цілому. 

Особливого значення для державного будівництва в Україні, з огляду 

на визначене спрямування, набуває активізація законотворчої роботи з метою 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства та його 

демократизація шляхом приведення у відповідність з положеннями 

Конституції України та міжнародно-правових стандартів. 

Політичні та соціально-економічні зміни, котрі останнім часом 

відбуваються в Україні, потребують нових підходів до реформування 

вітчизняного кримінального процесуального закону. Чітка правова 

регламентація діяльності органів досудового розслідування є обов’язковою 

умовою ефективної боротьби із злочинністю, яка перетворилася в Україні на 
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небезпечну соціальну хворобу, що являє собою серйозну загрозу розбудові 

незалежної держави. 

Нормативно-правове регулювання як інструмент і засіб державного 

управління у сфері досудового розслідування кримінальних правопорушень 

має виконувати функції закріплення відповідних соціально-економічних 

підстав управління, визначення компетенції органів досудового 

розслідування й порядку їх діяльності, а також правовідносин з їх участю. 

Воно повинно забезпечувати затвердження необхідних правил та процедур, 

встановлювати відповідальність суб’єктів досудового розслідування за 

неправомірні дії або за неналежним чином виконання покладених на них 

обов’язків. 

Тому формування України як правової держави передбачає не лише 

наявність нового кримінального процесуального законодавства, а й певних 

вимог до послідовного зміцнення законності й правопорядку у сфері 

досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, 

що є умовою належної реалізації процесуальних прав як громадянами, так і 

державними органами та їх посадовими особами. 

Праця слідчих у зв’язку з їх правовим становищем, повноваженнями та 

місцем у системі державних органів відзначається особливим характером. 

Службова діяльність слідчих спрямована на утвердження верховенства 

закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від 

неправомірних посягань соціально-економічних, політичних прав і свобод 

людини та громадянина, інтересів суспільства та держави, гарантованих 

Конституцією України, законами України та міжнародно-правовими 

договорами, згода на обов’язковість виконання яких нагадана Верховною 

Радою України. 

Але, незважаючи на специфіку проходження служби в ОВС, зазначимо, 

що особливості її регламентації містяться не в законах, а в підзаконних актах. 

Тому, на думку сучасних дослідників, назріла потреба належного 

законодавчого врегулювання даної сфери правових відносин [108, с. 98]. 
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Варто вказати, що правове регулювання всієї професійної діяльності 

відрізняє юридичну працю від інших професій і поступово накладає свій 

відбиток на особистість кожного юриста. Уся діяльність слідчого, прокурора, 

судді, адвоката, нотаріуса та інших при всій її складності і розмаїтості завжди 

проходить у межах правового регулювання. Так, практикуючого юриста з-

поміж інших вирізняє те, що під час планування та/або вчинення будь-яких 

дій він усвідомлює правові підстави для їх вчинення і передбачає настання 

певних юридичних наслідків.  

Питання правового регулювання форм організації та ефективності 

провадження слідчої діяльності привертали увагу багатьох вітчизняних 

науковців ще у ХІХ ст., зокрема Я.І.Баршева, А.Ф. Коні, І.Я. Фойницького. 

Вагомий внесок у розроблення даної проблематики зробили як українські 

вчені, так і вчені країн СНД, а саме: С.А. Альперт, В.Б. Авер’янов, 

С.С. Алексєєв, М.О. Ануфрієв, І.В. Арістова, О.М. Бандурка, М.І. Бажанов, 

О.В. Баулін, О.В. Венедиктов, Р.А. Калюжний, Т.А. Каткова, А.Т. Комзюк, 

О.І. Ларін, Н.П. Матюхіна, Ю.С.Плішкін, С.В. Пєтков, О.В. Шкарупа, 

В.П. Шибіко, І.М.Шопіна, О.М. Цільмак.  

Правову основу діяльності органів досудового слідства складають 

Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, інші 

законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, Укази 

Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, 

чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, нормативні документи Міністерства внутрішніх справ 

України, які регулюють діяльність органів досудового розслідування та 

стосуються судочинства, міжвідомчі нормативні акти, а також нормативні 

документи інших міністерств і відомств, які регулюють окремі аспекти 

діяльності органів досудового слідства.  

Перейдемо до безпосереднього розгляду правових актів, які регулюють 

діяльність слідчих ОВС, визначальне місце серед яких займає Конституція 

України. Такого широкого предмета правового регулювання (суспільні 
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відносини, пов’язані із закріпленням основ державного ладу, найважливіших 

державних інститутів, суспільного устрою, основ правового статусу 

громадян, системи власності, соціально-економічних і політичних відносин 

тощо) не має жоден інший нормативний акт, крім Основного Закону, адже 

норми Конституції України мають найвищу юридичну силу і є нормами 

прямої дії. Відповідно до цього всі вітчизнянінормативні акти приймаються 

на її основі. Не є винятком і Кримінальний процесуальний кодекс України. 

Тим більше, як зазначає А.В. Гарпенюк, що нині тільки Конституція в цілому 

відповідає положенням Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

та інших міжнародних документів у цій галузі[109, с. 99]. 

Проте, з огляду на прийняття нового КПК України, проведення 

реформи ОВС, можна з упевненістю стверджувати, що Україна зробила 

значні успіхи в законодавчому регулюванні кримінально-процесуальних 

правовідносин. 

У якості заперечення вказаної позиції можна приводити аргументи про 

те, що на даний час діє значна маса нормативно-правових актів, які застаріли, 

а при практичному застосуванні норм КПК України сторона обвинувачення, 

слідчий суддя та суд нерідко допускають значну кількість помилок. 

Однак вказані твердження є недостатньо переконливими, оскільки 

Україна нещодавно стала на шлях реформування органів державної влади та 

приведення законодавства у відповідність з європейськими стандартами у 

сфері  прав людини. Що ж стосується питання практичного застосування 

норм вже оновленого кримінального процесуального законодавства, то слід 

погодитися, що на даний час у правозастосовній діяльності виникає ціла 

низка проблем. Але у зв’язку з тим, що ця проблема дуже багатогранна, на 

наш погляд, її аналіз доцільно провести поза межами вказаного 

дисертаційного дослідження, адже у ньому розглядається тільки питання 

якості законодавства. 

Статтею 92 Конституції України [110] закріплено, що засади 

регулювання праці й зайнятості, організація та діяльність органів виконавчої 
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влади, державної служби визначаються виключно законами. Правове 

регулювання праці категорій працівників, подібних до найманих,– державних 

службовців, слідчих, суддів – регулюється спеціальними законами, а в 

частині, не врегульованій таким чином,– законодавством про працю [111, с. 

324]. 

Оскільки норми Конституції України нерідко визначають лише межі 

правового регулювання в тих або інших сферах суспільних відносин, 

передбачають початкову регламентацію цих відносин, містять загальні 

засади для галузей права, завдання наступної правотворчості полягає у 

детальній регламентації суспільних відносин, встановленні конкретних прав і 

обов’язків суб’єктів права для більш повного втілення конституційних 

принципів у практику. Тому центральне місце в механізмі правового 

регулювання діяльності слідчих працівників ОВС займають норми законів та 

інших законодавчих актів України. 

Так, основним нормативно-правовим актом, що регламентує діяльність 

органів досудового розслідування, є Кримінальний процесуальний кодекс 

України, норми якого в умовах сучасного розвитку суспільних відносин 

потребують постійного оновлення моделі кримінального судочинства, 

гарантування прав і свобод громадян.  

Серед актів Президента, котрі мають значення для правового 

регулювання організаційних аспектів діяльності органів досудового 

розслідування, можна назвати Указ Президента України від 18 лютого 

2002року «Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони 

прав і свобод громадян» [112], у якому розглядаються питання щодо 

поліпшення роботи правоохоронних та інших державних органів з метою 

захисту прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку. До цієї 

групи нормативно-правових актів належить розпорядження Президента 

України від 06 квітня 2011 року № 383/2011 «Про затвердження Положення 

про Міністерство внутрішніх справ України» [113], де визначено завдання й 

повноваження МВС у різних сферах діяльності щодо забезпечення 
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громадського порядку й громадської безпеки в державі, у тому числі й 

провадження досудового слідства у справах про злочини, розслідування яких 

покладено законом на ці органи. Цей нормативний акт серед завдань 

діяльності МВС виокремлює й організацію роботи із запобігання злочинам, 

їх припинення, розкриття й розслідування, розшуку осіб, які скоїли злочини, 

вжиття заходів щодо усунення причин та умов, котрі сприяють вчиненню 

злочинів. 

Значне місце у регулюванні організаційних аспектів діяльності слідчих 

органів відіграють і нормативні документи Міністерства внутрішніх справ 

України.   

Так, серед нормативних документів Міністерства внутрішніх справ 

України виділяють Інструкцію з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами ОВС України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні. 

Так, Інструкція передбачає, що основними завданнями, які ставляться 

перед органом попереднього розслідування, є запобігання кримінальним 

правопорушенням, їх виявлення і розслідування, залучення до встановленої 

законодавством відповідальності осіб, які їх вчинили, відшкодування 

заподіяної кримінальним злочином шкоди. 

Зазначена Інструкція також закріплює основні принципи взаємодії 

різних підрозділів ОВС між собою, які сприяють попередженню 

кримінальних правопорушень, їх виявленню та розслідуванню. 

Основною організаційною формою діяльності зазначених підрозділів є 

діяльність у складі слідчо-оперативних груп (далі – СОГ), які створюються 

при чергових частинах органів та підрозділів поліції. Склад цих груп 

формується з числа співробітників поліції відповідно до графіка чергування, 

затвердженого керівником органу, підрозділу поліції і узгодженого з 

керівником органу досудового розслідування. До складу СОГ включаються 

слідчий (старший СОГ), працівник оперативного підрозділу, інспектор-

криміналіст (технік-криміналіст), а також (при необхідності) кінолог 
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ізслужбовою собакою. Завданнями СОГ є виявлення, фіксація, вилучення та 

упаковка слідів кримінального злочину, речових доказів, встановлення 

свідків і потерпілих, з’ясування обставин кримінального правопорушення, 

що мають значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження 

і встановлення осіб, які його вчинили. 

Також вказаною Інструкцією окремо передбачено, що для всебічного, 

повного і неупередженого досудового розслідування в складних і великих за 

обсягом кримінальних виробництвах, а також по тяжких і особливо тяжких 

злочинах, скоєних в умовах неочевидності або вчинених на території кількох 

адміністративно-територіальних одиниць України, утворюються СОГ. До 

складу таких СОГ можуть залучатися працівники структурних підрозділів 

апарату центрального органу управління поліцією, територіальних органів 

поліції, в тому числі міжрегіональних територіальних органів поліції, їх 

територіальних (відокремлених) підрозділів. 

Організація роботи органів досудового розслідування здійснюється 

Головою Національної поліції України, керівником відповідних структурних 

підрозділів апарату центрального органу управління поліцією, 

міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, головних 

управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, містах 

Севастополі та Києві, а також областях (далі – ГУНП) і підлеглих їм органів і 

підрозділів поліції на основі централізації управління ними, координації 

заходів, що вживаються для забезпечення належної взаємодії [29]. 

Слідчий здійснює процесуальну діяльність відповідно до вимог КПК. 

Усі рішення про спрямування досудового розслідування і проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій він приймає 

самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання 

згоди прокурора, слідчого судді, суду, та є відповідальним за їх виконання.  

Як бачимо, в процесі реформування слідчих органів, що відбувається 

відповідно до вимог Конституції України, надзвичайно гостро постає 

проблема визначення в чинному законодавстві України форми організації 
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праці слідчих, які в межах своїх повноважень забезпечують функцію 

розслідування кримінальних правопорушень. Про необхідність розробки 

Закону України, який визначав би і форми організації праці слідчого, 

зазначалося ще в Концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх справ 

України, схваленій Кабінетом Міністрів України. Необхідність такого 

окремого Закону викликана рядом чинників. Слід зазначити, що в чинному 

законодавстві України відсутнє законодавче визначення форм організації 

праці слідчих працівників. На цей недолік, зокрема, вказували експерти Ради 

Європи, які зазначали, що в умовах реформування правової системи України 

одним із негативних факторів, який впливає на імідж України як правової 

держави, є відсутність законодавчої бази стосовно функціонування системи 

органів досудового слідства. На відміну від інших учасників кримінального 

судочинства (судді, прокурора, адвоката), форми організації праці слідчого 

не мають чітко визначення, що, в свою чергу, не дає належних гарантій його 

процесуальної самостійності. 

Тому доцільним є 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 і форми 

його праці, вимоги до кандидатів на посаду слідчого, умови проведення 

підвищення кваліфікації та атестації, особливості нормування праці, 

робочого часу та часу відпочинку, матеріальне та грошове забезпечення 

слідчих, а також їх процесуальну самостійність під час здійснення 

досудового розслідування. 

Отже, враховуючи вищевикладене, доцільно зробити висновок, що 

поняття «організація праці» та «форми організації праці» ні в Інструкції, ні в 

жодному з інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

слідчого апарату, не закріплюються і не гарантуються. Тобто, як свідчить 

вищевикладене, залишаються не вирішеними проблеми  форм організації 

праці слідчих в системі правоохоронних органів. Особливо загострюються 

вказані питання на рівні міжнародного співтовариства. Так, за визначенням 
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експертів Ради Європи, керівники слідчих підрозділів та слідчі мають 

службову залежність від відомчих інтересів і адміністративну 

підпорядкованість тим відомствам, у яких вони функціонують згідно з 

чинним законодавством, що може негативно впливати на прийняття 

об’єктивних рішень при досудовому розслідуванні кримінальних справ та 

реальному забезпеченні прав і свобод у країні. Тому, на нашу думку, вказані 

поняття доцільно закріпити на законодавчому рівні, що дозволить однаково 

їх трактувати та належно організовувати працю слідчих. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Класифіковано форми організації праці слідчих за такими 

критеріями: 1) за способом встановлення і виконання планових завдань: 

а) індивідуальні (безпосередньо надаються слідчим під час здійснення 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень); б) колективні: 

повністю самостійні; з частковою самостійністю; повністю несамостійні; 

2) за характером виконаної роботи: а) участь слідчого у 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) позапроцесуальна діяльність. 

2. 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 

у 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 
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працівниками оперативних підрозділів окремих слідчих (розшукових) дій у 

рамках кримінального провадження. Запропоновано створити постійно діючі 

СОГ для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. 

3. Основною 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 з оперативними підрозділами,на стадії досудового розслідування. 

Під взаємодією в даному випадку розуміють спільне виконання слідчих 

(розшукових) дій або будь-яких інших процесуальних дій у межах 

компетенції, наданої нормами чинного КПК України, а також інших актів 

кримінального процесуального законодавства, з метою проведення 

швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

4. Тільки взаємодія під час виконання певного комплексу робіт із 

вказаними учасниками кримінального провадження може призвести до 

виконання завдань кримінального провадження і отримання у ході 

проведення досудового розслідування всіх доказів, необхідних для доведення 

винуватості особи з урахуванням критерію «поза розумним сумнівом». 

5. Взаємодія при розслідуванні кримінальних правопорушень повинна 

бути активною, ініціативною і ґрунтуватися на таких принципах: 1) принципі 

взаємної відповідальності за повне викриття всіх епізодів злочинної 

діяльності, встановлення, притягнення до відповідальності її співучасників; 

2) принципі спільної діяльності протягом усього досудового розслідування й 

повної, взаємної, об’єктивної поінформованості про хід слідчих 

(розшукових) дій, що стосується конкретного кримінального 

правопорушення; 3) принципі знання всіма учасниками взаємодії 

можливостей кожної із сторін по встановленню винної особи або групи осіб; 

4) принципі організації взаємодії з урахуванням наявної інформації про 

злочинця, тип злочинної групи, характер її дій по підготовці, вчиненню й 

прихованню злочинів. 
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6. 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. 

7. Процесуальна незалежність слідчого вимагає від нього високої 

ініціативності, організованості і соціальної відповідальності. З метою 

подолання нервово-психічного перевантаження він повинен володіти 

емоційно-вольовою витривалістю, витримкою, холоднокровністю, 

завзятістю, невичерпною вірою в успіх своєї справи. Крім того, фізична 

витривалість, розвинуті адаптаційні можливості необхідні для роботи у 

складних, нерідко «польових» умовах, для проведення невідкладних слідчих 

дій за будь-яких обставин. Професіоналізм як психологічна та особистісна 

якість характеризується не тільки відповідними знаннями і навичками, але й 

здатністю до постановки та розв’язання професійних завдань. Важливе місце 

у цьому процесі посідає розвиток загальних і спеціальних здібностей, а також 

ставлення до професії, усвідомлення її ресурсів та обмежень, особистий 

досвід, індивідуальне бачення засобів діяльності, методологічні установки і 

норми професійного мислення. Проектуючи ці ідеї на предмет дослідження, 

вважаємо, що виховання професійних якостей майбутніх слідчих 

відбувається в процесі навчання і подальшої оперативно-службової 

діяльності. 

8. Індивідуальні особливості діяльності слідчих мають неабиякий вплив 

на організацію його праці, адже, здійснюючи свою професійну діяльність, 

слідчий повинен володіти спеціальними здібностями, такими як 

конструктивність, складовими якої є пам’ять, мислення, багата уява, інтуїція, 

засновані на спеціальному інтелекті; організаційність, під якою розуміють 

опору слідчого під час прийняття рішень на «колективний розум великої 

кількості працівників», та комунікативність. Індивідуальний аспект 

допомагає слідчому належно організувати роботу та досягти бажаних 
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результатів у своїй діяльності. Проте вказаний аспект потребує певної 

регламентації та закріплення його керівних принципів на законодавчому 

рівні. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ СЛІДЧИХ ОВС У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

 

3.1 Набуття первинного досвіду професійно-слідчої діяльності 

 

На сьогодні проблема формування та становлення професійно зрілого 

фахівця для виконання різного роду завдань набуває неабиякого значення, 

адже професійна компетентність в інтелектуальній та професійній сфері, яка 

досягається завдяки отриманим знанням, навичкам та умінням у вищих 

навчальних закладах, є прерогативою професіоналізму. Проте для 

становлення компетентного та досвідченого працівника отриманих знань 

недостатньо. Для цього необхідно весь час працювати, отримувати все нові і 

нові знання задля набуття досвіду, який у наш час так необхідний кожному  у 

його професійній діяльності. 

Так, будучи одним з основоположних понять у науці та практиці, 

проблема набуття та формування професійного досвіду залишається однією з 

головних як серед вітчизняних, так і закордонних учених. І це не дивно, адже 

накопичення досвіду – досить важливий фактор, який характеризує 

професійний розвиток та компетентність особистості та суспільства 

загалом,оскільки сучасне суспільство вимагає від особистості певної 

ініціативи, творчого підходу до поставлених завдань, значного 

інтелектуального і наукового потенціалу, здобуття нових знань та умінь, а 

також швидкого вирішення завдань, адаптуючись до реалій сьогодення.  

Дослідження поняття досвіду набуває значимості у зв’язку із зміною 

ряду професій. Тому сучасні економічні зміни вимагають підготовки кадрів з 

професійною компетентністю та набуття ними професійного досвіду в 

процесі роботи задля досягнення хороших результатів у процесі виконання 

дорученої роботи. 
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Реалії сьогодення дають нам підстави стверджувати, що людина не має 

від народження ніяких готових форм поводження. З точки зору 

В.В. Мачуського, її розвиток базується на засвоєнні досвіду, що був набутий 

попередніми поколіннями, а не на розгортанні готової спадковості людських 

здатностей. Людині не притаманні з народження ані логічне мислення, ані 

готові знання про світ. Проте вона й не відкриває логічних законів мислення і 

природи для себе заново. Весь процес засвоєння і збагачення власного 

досвіду відбувається протягом усього життя людини [114, с. 254]. 

Розкриваючи питання, яке стало предметом нашого дисертаційного 

дослідження, для початку пропонуємо з’ясувати що таке «досвід» взагалі. На 

сьогодні існуючі думки щодо даного поняття часто створюють ілюзію його 

чіткості та ясності. Проте при більш глибокому аналізі стає зрозумілим, що 

зміст поняття «досвід» потребує певної інтерпретації та уточнень. 

Так, у науковій літературі існує кілька підходів до визначення поняття 

«досвід», яке у своєму розвитку пройшло неабиякий шлях.  

Розпочинаючи вивчення даного питання, варто зазначити, що вчення 

про досвід заклали ще Кант і Гегель. Як стверджував Кант, досвід – це одна з 

найголовніших складових розуму, що є початком всього пізнання. При цьому 

основними тезами, які визначали поняття досвіду за Кантом, є такі: досвід – 

це та здатність, з якої розум може почати справу самоаналізу чи «критичної 

редукції» задля виходу на «апріорні форми»;досвід характеризується 

апріорними формами споглядання (форми простору і часу) та чистими 

поняттями розсудку (категорії); предмети досвіду є явищами, тобто пред-

метами, заснованими на просторово-часовому та категоріальному 

витлумаченні даних чуттєвості [115, с. 24]. 

Гегель стверджував, що поняття «досвід» пройшло певну історію. У 

своїх вченнях він доводить, що досвід як процес відбувається не одразу, а 

потребує певного розвитку та становлення. На його думку, досвід – це  

«форма предметності», «безпосереднє знання чи сприйняття» [116, с. 382]. 
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Досить цікаве твердження щодо визначення досвіду висуває й 

Арістотель. Так, досвід, стверджує Арістотель, має особистий характер і 

супроводжується судженнями, які мало стосуються істини. Проте, на відміну 

від науки та мистецтва, які Арістотель ставить на найвищий щабель в ієрархії 

видів пізнання, предметом досвіду є одиничні факти, а його основа – у 

відчутті, пам’яті та звичці. Між знаннями і відчуттям є принципова 

відмінність. Відчуття залежить від завжди перемінних умов простору і часу, 

а наукове осягнення предмета – зупинена думка. Досвід є інстанцією, яка 

забезпечує зв’язок знання і часу [117, с. 76]. 

Якщо ж розглянути філософські дослідження, то можна виділити 

декілька окремих підходів, які визначають сутність досвіду. Окремі 

дослідники пов’язують досвід безпосередньо з практикою. І з цим важко не 

погодитись. Так, А.М. Аверін зазначав: «... досвід – це узагальнена практика, 

її концентроване вираження, тобто результат цього процесу і його вихідний 

момент» [118, c. 36]. Крім того, досвід характеризується засвоєнням його 

соціальними суб’єктами. Так як на практиці діяльність суб’єкта може 

відбуватись не самостійно, то й процес збагачення досвідом може бути 

відсутнім. Слід додати, що процесу накопичення досвіду притаманні 

закінченість та переривчастість (взаємодія об’єкта і суб’єкта на практиці не 

завжди відбувається безперервно). Лише набуття життєвого досвіду є 

безперервною величиною [119, с. 49].  

Поняття «досвід» було також предметом суперечностей між 

класичними матеріалістами та ідеалістами. Матеріалізм при цьому визнавав 

лише зовнішнє, незалежне від свідомості джерело досвіду. Досвід згідно з 

домарксистським матеріалізмом – це лише результат пасивного 

світосприйняття. Як реакція проти недоліків споглядального матеріалізму в 

тлумаченні поняття «досвід», виникли, з одного боку, раціоналізм, а з іншого 

– суб’єктивно-ідеалістичне й агностичне розуміння досвіду. Останнє зводило 

досвід до різних станів свідомості суб’єкта (переживання, відчуття, 
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сприйняття, словесні прояви, теоретичні побудови мислення), а його джерело 

або ігнорувало, або визнавало принципово непізнаваним. 

Стосовно поняття «досвід» у науковій літературі панує  думка, що в 

новоєвропейській філософській традиції початковий його зміст корелює з 

даними відчуттів, як це зазначали Ф. Бекон  та Т. Гоббс. Тобто, на думку 

авторів, спочатку визнається роль безпосередньої чуттєвості в становленні 

людського досвіду. Але раціоналістична спрямованість філософії Нового 

часу, з одного боку, задає гносеологічну перспективу експлікації досвіду, з 

іншого боку, є не просто абстрактним ототожненням цих термінів, але й 

уточненням їх взаємозв’язку, а разом з тим, і уточненням їх дефініцій.  

У психології досвід постає як наукова проблема, яка актуалізується 

тоді, коли виникають спроби привести у відповідність об’єктивну 

феноменологію експерієнтальності з розумінням досвіду як індивідуального, 

суб’єктивного. В історії науки, поняття «досвід» розглядається і 

використовується у різних значеннях: 1) як діяльність (практична, наукова, 

літературна тощо); 2) як спосіб і джерело знань, умінь і навичок; 3) як 

процес, що впливає на поведінку, засвоєння нового; 4) як категорія пізнання; 

5) як психічне утворення індивіда – предмет психології[120, с. 111]. 

Отже, аналізуючи вищевикладені думки та імплементуючи їх у вказане 

дослідження поняття «досвід професійно-слідчої діяльності», пропонуємо 

розуміти його як сукупність знань, умінь, навичок, набутих та удосконалених 

слідчим у процесі повсякденної діяльності, та засвоєння вже існуючої 

практики, напрацьованої іншими працівниками слідчих підрозділів ОВС 

щодо проведення як окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних 

рішень, так і проведення досудового розслідування в цілому [121, с. 80]. 

Тобто в процесі практичної діяльності у слідчого формується власний 

індивідуальний досвід, який він збагачує завдяки опануванню досвіду своїх 

колег. 

Продовжуючи далі вивчення нашого питання, варто зауважити, що 

чимало вчених, які займалися вивченням даного питання, в першу чергу, 
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свою увагу зосереджували на освоєнні досвіду самою особистістю, а 

питання, які стосувалися власне досвіду, залишалось поза увагою. Не 

погоджуючись з даною позицією, ряд дослідників свої наукові роботи 

присвятили саме вивченню проблемам формування первинного досвіду та 

з’ясуванню його сутності.  

          На сьогодні в науковій літературі виділяють декілька поглядів та думок 

щодо визначення сутності досвіду. Одні вчені, розглядаючи досвід як 

правову категорію, ототожнюють її з практикою, оскільки саме в результаті 

практичної діяльності при виконанні ряду поставлених завдань особа 

збагачує свій науковий потенціал. При цьому суб’єкт засвоює набуті знання 

та удосконалює їх у процесі діяльності. Іншими словами, особа, 

накопичуючи вміння та навички інших, безперервно набуває сукупного 

життєвого досвіду. Інші ж дослідники об’єднують досвід та знання в одне 

ціле, адже, на їх думку, досвід трактується як результат сприйняття 

навколишнього світу та пізнання об’єктивних законів, які існують на 

сьогодні. І саме завдяки цьому особа накопичує досвід. Ми вважаємо, що 

варто погодитись з думкою першої групи науковців, котрі стверджують, що 

досвід набувається в результаті практичної діяльності. І це правильно, адже, 

вступаючи у трудові відносини, особи засвоюють набуті знання своїх 

попередників, осучаснюючи та удосконалюючи їх, що і призводить до 

накопичення багажу знань, умінь та навичок[122, с. 23]. 

Виходячи з твердження, що досвід – це накопичення та характеристика 

діяльності людства в цілому, варто виділити його характерні риси, структуру 

та види. 

Як зазначає В.В. Мачуський, до основних ознак досвіду належить 

об’єктивність, що виходить з об’єктивності навколишнього світу, але при 

наявності в досвіді суб’єктивних моментів, бо досвід, на думку автора, не 

може бути цілком незалежним від суб’єктів, що діють та пізнають світ[123, с. 

255]. 
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Щодо структури досвіду, то В.В. Попов у своїй праці «виокремлює три 

його складових, а саме: 

1) мотиваційну складову, котра включає в себе інтереси, цілі, оцінку та 

орієнтацію. Вона, як зауважує автор, є найважливішою у процесі набуття 

досвіду; 

2) інформаційнускладову, яка містить основні уявлення та поняття, а 

також знання законів та інших нормативно-правових актів; 

3) операційну складову, зміст якої включає уміння, навички, що 

сформувалися в процесі життєвих ситуацій[124, с. 58]. 

Щодо класифікації досвіду, то в науковій літературі виділяють два його 

види: об’єктивний та суб’єктивний. Так, об’єктивний досвід – це досвід або 

знання, накопичені людьми (людством) у процесі свого історичного 

розвитку. Іншими словами, це історичний досвід народів, націй, інших 

соціальних спільностей. У свою чергу, під суб’єктивним досвідом розуміють 

особливе поєднання особистісних смислів, настанов, знань, умінь, навичок, 

набутих людиною як у процесі навчання, так і всього життя, яке може 

виявлятися у разі необхідності у вигляді готовності діяти в певних ситуаціях. 

Саме суб’єктивний досвід робить усіх людей різними, свідчить про 

унікальність, неповторність особистості. Він поділяється на зовнішнійдосвід 

(досвід праці, спілкування, взаємовідносин між людьми) та внутрішній 

досвід (досвід свідомості)[125, с. 51].  

Розділяючи точку зору А.С. Бєлкіна та Н.К. Жукова, варто довести до 

відома, що під час вивчення проблеми формування досвіду сучасні науковці 

виокремлюють такий етап його перебігу як умоглядний, який починається із 

спостереження за навколишнім світом. Поступово в результаті першої 

самостійної діяльності відбувається формування первинного досвіду, що 

характеризується самостійними, інколи помилковими спробами знайти вихід 

із ситуації, що склалася, з опорою на отримані знання. За умови постійної 

самостійної діяльності й осмислення способів дії та результатів починає 

формуватися вторинний досвід людини, для якого характерним є здатність 
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орієнтуватися в певній галузі. При цьому автори зауважують, що вказані 

етапи пов’язані, передусім,із способами набуття досвіду та досвідченості 

людини [126, с. 36]. 

Перший етап формування досвіду – це етап спостереження за 

навколишнім світом та змінами, які відбуваються в ньому. Саме 

спостереження розширює кругозір людини, сприяє розвитку уваги, пам’яті і 

її відображення. На цьому етапі людина виступає як спостерігач, котрий 

вбирає в себе всю корисну інформацію, що  так необхідна їй у повсякденній 

діяльності, в результаті чого в неї формується первинний досвід [127, с. 141]. 

Отже, наразі варто розглянути теоретичні передумови набуття та 

розвитку первинного досвіду. Так, по-перше, як зазначають Б.Г. Ананьєв, 

Б.Ф.Ломов, це розвиток усього комплексу наук про людину, реалізація 

системного й комплексного підходів у психології; по-друге, дослідження 

зарубіжних і вітчизняних учених проблем професійного розвитку, якими 

займалися наступні з них: В.О.Бодров, Н.С.Глуханюк, А.Л. Деркач, 

Ф.С. Ісмагілова, Е.О. Клімов, В.Т. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М.Мітіна, 

Г.К.Нікіфоров, К.К. Платонов, В.Д.Шадриков, В.М.Шепель та інші; по-третє, 

розгляд професійного розвитку в єдності з особистісним (Л.М. Мітіна). Тобто 

з наведеного можна зробити висновок, що первинний досвід отримується 

людиною в процесі її початкової діяльності, коли вона шукає вихід із 

ситуації, посилаючись на діючі норми чинного законодавства, які вона 

отримала в результаті навчання, та досвід своїх попередників. 

І останнім, але не менш важливим етапом формування досвіду, є 

отримання вторинного досвіду, який використовується вже в певній галузі з 

посиланням на набуті знання, уміння та навички своїх попередників, але з 

використанням власного підходу до поставлених завдань. 

Отже, аналізуючи вищевикладене, варто зробити висновок, що набуття 

досвіду не можна розглядати лише як процес засвоєння знань. Його 

необхідно визначити як процес становлення характеру, мислення, волі, який 

починається ще з навчання. Так, набуття студентами досвіду як умова 
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успішності підготовки майбутнього кваліфікованого фахівця орієнтує 

навчальний процес не на механістичне запам’ятовування навчальної 

інформації, а на розвиток здатності студента осмислювати, інтерпретувати, 

трансформувати свій особистісний досвід. Тобто в процесі вивчення 

теоретичних та практичних питань дозволяє набувається власний та 

асимілюється чужий досвід, що є запорукою успішної діяльності.  

Продовжуючи дослідження питання, яке стало предметом нашого 

дисертаційного вивчення, звернемо увагу на те, прийшов час звернути увагу і 

на набуття первинного досвіду професійно-слідчої діяльності.  

Так, професійно-слідчу діяльність слід визначити як один із видів 

практичної юридичної діяльності, безпосередніми завданнями якої є 

розслідування та розкриття злочинів. Слідча діяльність здійснюється у 

встановленому законом порядку із застосуванням норм чинного 

законодавства, набутих знань, умінь та навичок, які отримують слідчі в 

процесі своєї професійної діяльності.  

Важливо навести і думку В.П. Керліц, котра при дослідженні слідчої 

діяльності зазначає, що професія слідчого потребує не тільки наявних 

задатків, покликання та освіти, але й значного життєвого досвіду, цілого ряду 

професійних умінь та навичок, які необхідні йому під час виконання своїх 

професійних обов’язків. Діяльність слідчого реалізується шляхом прагнення 

розслідувати кримінальну справу, розкрити всі обставини злочину та містить 

у собі широкий спектр збору початкової інформації з метою вирішення 

професійних завдань [128, с. 324]. 

З приводу цього слушну думку висловлює Т.С. Волчецька, котра 

наголошує на тому, що робота слідчого-початківця в правоохоронних 

органах після закінчення навчання займає певне місце в його професійному 

зростанні. По-перше, це пов’язано з якістю його підготовки у вищому 

навчальному закладі, по-друге, з бажанням молодого слідчого вчитися на 

чужих помилках, прислухатися до порад досвідчених колег. Слідчий-

початківець, насамперед, не повинен боятися запитати поради або попросити 
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допомоги у колег, наставника або начальника, коли він стикається з певними 

слідчими ситуаціями, які вимагають від нього прийняття і реалізації 

нестандартного за своєю сутністю рішення. На практиці існують ситуації, 

коли молодий слідчий, приступаючи до конкретної практичної роботи, може 

і не виконати ту або іншу слідчу і процесуальну дію, яка для нього 

здаватиметься специфічним моментом виконання роботи і потребуватиме 

конкретного практичного досвіду. При цьому автор правильно вказує на 

наявність типових слідчих помилок, що повторюються, не пов’язаних із 

недбалістю, неуважністю або професійною нездатністю слідчих, а 

зумовлених невмінням молодих слідчих застосувати свої знання на 

практиці [129, с. 24]. 

Невикористання узагальненого передового досвіду слідчими, особливо 

молодими фахівцями, небажання удосконалювати свої знання, відсутність 

мотивації до вивчення нових криміналістичних методик і рекомендацій 

призводить до зниження якості слідчої діяльності. Прорахунки і помилки 

слідчого породжують некомпетентність, нейтралізація якої можлива завдяки 

проведенню слідчої роботи повторно. Тому науково-практичні рекомендації 

щодо повторності у слідчій діяльності потрібно розробляти й 

удосконалювати постійно. 

Тобто професійне становлення слідчого відбувається в процесі 

виконання покладених на нього обов’язків та завдань. 

Під час виконання своїх службових обов’язків слідчий повинен бути 

психологічно готовим до виконання повторної слідчої роботи. Тобто в ході 

проведення слідчих дій на нього може чекати завдання, яке ним було 

виконане раніше. В такому випадку слідчий повинен психологічно 

налаштувати себе до планування слідчої роботи повторно і, головне, 

відповідально, адже на етапі повторної слідчої роботи такі необхідні якості 

слідчого, як уважність, зосередженість та об’єктивність, можуть дещо 

послабитись у зв’язку з тим, що слідчий буде вважати роботу вже 

проробленою, а тому і менш важливою. 
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Варто акцентувати увагу й на тому, що багаторічний досвід, знання, 

навички, уміння та інтуїція, котрі формуються у слідчого під час 

розслідування справи, дозволять йому передбачити та спланувати 

процесуальні дії по розслідуванню також злочину. Тобто слідчий зможе 

використати уже набуті знання та уміння, розслідуючи сьогоднішній злочин. 

Проте молодому слідчому не потрібно забувати, що будь-яку слідчу роботу, 

котра була проведена ним раніше, можливо потрібно буде вже повторити по-

іншому, використовуючи нові знання та ресурси.  

Узагальнюючи викладене, можемо відзначити, що професійне 

становлення слідчого відбувається саме завдяки набутим знанням, умінням 

та навичкам, які використовуються в процесі виконання своїх професійних 

обов’язків і які він отримує в результаті неодноразового проведення типової 

роботи та у  зв’язку з аналогією між ситуаціями, які виникають у процесі 

діяльності. 

Зважаючи на вказане, сформулюємо дефініцію поняття «первинний 

досвід слідчого» як складну систему набутих знань, умінь та навичок, 

сформовану в умовах постійного браку часу та інформації, тиску з боку 

зацікавлених суб’єктів, емоційної та психологічної напруги, що переплетена 

симбіозом набутих теоретичних знань та навичокз їх невідповідністю 

реальній дійсності.   

Разом з тим, 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, 

справедливість своєї справи та верховенства права, в умовах напруженого та 

лімітованого часу. 

Важко переоцінити значення знань, необхідних слідчому для 

прийняття оптимальних рішень. Ю.М. Грошевий правильно зазначає, що під 

час прийняття рішень у кримінальному судочинстві використовують три 

«блоки» знань: 
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– правові та етичні знання; 

– знання, здобуті в результаті суспільно-політичного, професійного та 

життєвого досвіду; 

– знання, здобуті у процесі розгляду справи, у якій приймається 

рішення (про фактичні обставини, що підлягають доведенню у кримінальній 

справі) [130, с. 27]. 

Водночас варто відзначити, що отриманих знань у вищих навчальних 

закладах працівникам слідчих органів замало, їх потрібно постійно 

збагачувати та вдосконалювати, адже професійно-слідча діяльність вимагає 

постійного оновлення отриманого багажу знань, що так необхідні слідчому в 

процесі професійного зростання. 

З приводу цього С.С. Макаренко влучно зазначає, що слідчі з досвідом 

роботи п’ять років найбільш пріоритетною вважають таку форму підвищення 

професійних знань, умінь та навичок як навчання у системі навчальних 

закладів. Слідчі з десятирічним досвідом роботи у підрозділах найбільш 

авторитетно ставляться до самостійної роботи. При цьому пріоритет 

досягається за рахунок якісного  ставлення до зазначеного професійного 

досвіду. На думку автора, в цій ситуації критичним є становище такої форми 

здобуття професійного досвіду як участь у психологічних тренінгах. Тому 

для подолання пасивного ставлення до неї необхідно підготувати фахівців, 

які б змогли професійно впроваджувати тренінгові заняття у навчальну 

програму [131, с. 226].  

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що на 

рівень професійності працівників слідчих ОВС неабиякий вплив мають такі 

фактори, як набуття первинного особистого досвіду слідчим, запозичення 

досвіду у своїх співробітників, належний рівень інформаційного 

забезпечення, яке дозволяє слідчому вивчати нормативні акти та 

застосовувати їх у своїй роботі, вміння обмінюватись інформацією між 

співпрацівниками та колегами та брати все корисне з неї [132, с. 41].  
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Безумовно, процес набуття первинного досвіду слідчим є складним і 

копітким, адже для слідчої діяльності характерне подолання опору з боку 

осіб, які не зацікавлені в успішному розслідуванні справи. На нашу думку, в 

жодній сфері людської діяльності не зустрічається такого активного 

перешкоджання з боку третіх осіб [133, с. 87]. Досліджуючи специфіку 

діяльності слідчого, провідний російський фахівець у галузі юридичної 

психології О.М. Столяренко визначив такі її компоненти: організаційно-

управлінський, пізнавальний, комунікативний і виховний.  

Варто погодитись, що розвиток людини у взаємодії та під впливом 

навколишнього середовища внайзагальнішому вигляді можна визначити як 

процес і результат її соціалізації,тобто засвоєння та відтворення культурних 

цінностей і соціальних норм, атакож саморозвитку та самореалізації в тому 

суспільстві, в якому вона живе [134, с. 55] 

Таким чином, 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). 

 Набуття первинного досвіду професійно-слідчої діяльності включає 

наступні стадії:  

– проходження особою, що навчається у відповідному навчальному 

закладі, виробничої практики та стажування в органах досудового 

розслідування під керівництвом досвідчених слідчих ОВС України;  

– прийняття особи на посаду слідчого та проходження стажування під 

керівництвом досвідченого слідчого ОВС України;  

– участь у складі слідчих груп у кримінальних провадженнях щодо 

різних за тяжкістю кримінальних правопорушень, з іншими, більш 

досвідченими слідчими ОВС України;  
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– самостійна участь слідчого у кримінальному провадженні та 

проведення всього комплексу процесуальних дій і прийняття необхідних 

процесуальних рішень. 

Отже, на підставі аналізу вказаних якостей слідчого можна зробити 

наступний висновок: набуття первинного досвіду слідчого відбуватиметься 

швидко та з користю для його майбутньої професійної діяльності лише за 

умови наявності вищезазначених якостей, їхнього всебічного та 

цілеспрямованого розвитку. 

Важливим фактором у набутті досвіду слідчим є належний рівень 

інформаційного забезпечення, яке дозволяє йому якісно вивчати нормативні 

акти та застосовувати їх у своїй роботі. Так, дослідники, які розглядали 

особливості слідчої діяльності, зазначали, що пізнавальна діяльність слідчого 

полягає в тому, що він збирає й досліджує різні факти, на основі яких 

повністю відтворює минулу подію, всі взаємозв’язки осіб, пов’язані з цією 

подією, вивчає особистість суб’єкта злочину та аналізує їх відповідно до 

чинного законодавства. 

Крім того, як зазначають вчені, для того, щоб не припуститися помилки 

в процесі логічної обробки даних, що надходять, слідчому необхідно добре 

знати й суворо дотримуватися логічних законів і форм мислення, діалектично 

підходити до розгляду відомих фактів у їх взаємозв’язку й 

взаємозумовленості, постійно контролювати, чи є в його розпорядженні 

достатні докази для того, щоб зробити той або інший висновок [135, с. 38]. 

Також у процесі виконання своїх професійних завдань слідчий повинен 

найретельнішим чином перевіряти будь-які показання обвинувачуваного, 

вживати всіх заходів до встановлення істини по кримінальній справі, суворо 

погоджувати свої дії із правовими й етичними нормами. 

Характеризуючи інформаційне забезпечення, яке відіграє неабиякуроль 

при набутті досвіду, варто привести думку В.Л. Васильєва, котрий, 

розкриваючи слідчу діяльність, вказує на наступні її компоненти: 
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–  соціальний компонент, відповідно до якого слідчий організовує 

боротьбу із злочинністю на дорученій ділянці, проводить профілактичні 

заходи, здійснює правову пропаганду, бере участь в перевихованні злочинця 

з метою повернення його до соціальних норм поведінки; 

–  пошуковийкомпонент, який передбачає збирання інформації, 

необхідної для вирішення професійних завдань. Розслідування й розкриття 

злочинів здійснюються шляхом пошуку, збирання, закріплення, перевірки, 

оцінки, доказування і обґрунтування висновків і рішень по справі; 

–  реконструктивний компонент, котрий передбачає поточний і 

завершальний аналіз всієї зібраної інформації по справі й висунення слідчих 

версій, планування роботи; 

–  комунікативний компонент використовується для спілкування як 

засобу отримання необхідної інформації; 

–  організаційний компонент, що передбачає вольові дії з реалізації й 

перевірки слідчих версій і планів; 

–  посвідчувальний  компонент – це приведення всієї отриманої 

інформації по справі в спеціальну, передбачену законом форму (постанова, 

протокол, доручення, вказівки тощо) [136, с. 78]. 

Як бачимо, для набуття досвіду важливе значення має інформація, що 

надходить до слідчого з різних джерел. Це і спілкування з колегами та 

наставниками, і вивчення значної бази нормативних документів, і збирання 

необхідної інформації, яка так чи інакше впливає на формування досвіду, 

котрий слідчий використовує у своїй діяльності [137, с. 57]. 

Крім того, досвід слідчого повинен формуватись під впливом 

наставництва. Це означає, що більш досвідчені колеги мають поступово 

ознайомлювати слідчого-новачка із розслідуванням справ, не допускати 

порушення емоціональної рівноваги в роботі і зрушень у психічному плані, 

що можуть відбутись при ознайомлені із розслідуваннями по важких і 

особливо важких злочинах [138, с. 53]. 
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Отже, продовжуючи вивчати і досліджувати поняття первинного 

досвіду і процес його формується, слід виділити і підкреслити наступні 

моменти.  Первинний досвід слідчого як дуже складна категорія ще й досі не 

має конкретного визначення фахівцями у галузі юриспруденції та 

законотворення. Також немає наразі в наукових джерелах визначення його 

набуття. Візьмемо на себе таку відповідальність і сформулюємо зазначені 

поняття («первинний досвід»,«набуття первинного досвіду») [139, с. 72]. 

Отже, первинний досвід слідчого – це складна система набутих знань, умінь 

та навичок, сформована в умовах постійного браку часу та інформації, тиску 

з боку зацікавлених суб’єктів, емоційної та психологічної напруги, що 

переплетена симбіозом набутих теоретичних знань та навичок іїх 

невідповідності реальній дійсності.  

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, віра в успіх та 

справедливість своєї справи і верховенства права, в умовах напруженого та 

лімітованого часу [140, с. 73]. 

Отже, аналізуючи все вищевикладене, з впевненістю можна сказати, що 

результати слідчої діяльності знаходяться в безпосередній залежності від 

професійної підготовки слідчих працівників, їх здатності вирішувати будь-

які поставлені завдання, від рівня знань, умінь та навичок у відповідній 

сфері, котрі вони отримують у процесі набуття досвіду. Саме тому на 

сьогодні однією із головних проблем правоохоронних органів є професійна 

підготовка слідчих працівників, постійне підвищення та вдосконалення їх 

навчання на основі запозичення передових та дієвих зарубіжних і 

вітчизняних методик. 
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3.2 Професійна підготовка та перепідготовка як етапи 

професійного зростання слідчих ОВС 

 

В умовах сьогодення все частіше постає питання стосовно сучасного 

розвитку і реформування правоохоронних органів України. У зв’язку з цим 

все більше уваги приділяється саме підвищенню рівня професійного 

зростання, самовдосконалення, наукового розвитку кадрів та розвитку 

сучасних форм правоохоронної роботи, вмінню накопичувати знання та 

використовувати його на практиці, а також вдосконаленню набутих умінь і 

навичок. 

І це не дивно, адже вимоги, які ставить суспільство до працівників 

правоохоронних органів, постійно зростають. Це потребує від останніх все 

нових та нових знань і вмінь, що дозволять вільно володіти нормами 

законодавства та пристосовуватись до різних ситуацій під час виконання 

поставлених завдань. Адже в сучасних умовах у результаті зростання 

кількості нової інформації, яка постійно оновлюється  та розширяється, 

знання, котрі отримав  працівник під час навчання у вищому навчальному 

закладі, втрачають свою актуальність. Саме тому реалії сьогодення 

вимагають від фахівця безперервної освіти, завдяки якій він зможе 

виконувати будь-які поставлені завдання та буде справжнім професіоналом 

своєї справи [141, с. 21]. 

Таким чином, як зазначає А.М. Волощук, на сучасному етапі одним із 

пріоритетів освітньої політики є створення умов, що дозволяють навчатися 

безперервно, отримувати загальні та професійні знання, реалізовувати 

індивідуальну освітню стратегію. За твердженням автора, концепція 

неперервної освіти передбачає раціональний розподіл періодів навчання та 

трудової діяльності людини впродовж життя, поділ навчання на фази 

первинної (базової) і подальшої (після базової) освіти, набуття необхідних 

людині знань, умінь, навичок, якостей [142, с.58]. 
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Погоджуючись з автором, зауважимо, що рівень знань, умінь та 

навичок повинен постійно зростати. Це пояснюється перманентними змінами 

в законодавстві, науці та техніці, які вимагають від людини безперервного 

вивчення, удосконалення. Саме  в цьому і полягає важлива особливість 

індивідуального досвіду, здатності орієнтуватися в чинному законодавстві та 

вміло вийти з будь-якої ситуації під час виконання тих чи інших завдань.  

Аналіз наукової літератури засвідчує, що реформування в Україні 

передбачає наявність належного кадрового забезпечення, кваліфікованих 

співробітників, котрі володіють високим рівнем правової культури, знань, 

умінь та навичок.  

При цьому варто відзначити, що важливою складовою ефективного 

функціонування правоохоронних органів, в тому числі і слідчих, є належне 

кадрове забезпечення, що, в першу чергу, включає професійну підготовку, 

перепідготовку, розстановку та виховання кадрів, які мають досить важливе 

значення в професійному становленні слідчих ОВС України [143, с. 50-60]. 

Серед вказаних у науковій літературі складових значне місце відводять 

професійній підготовці та перепідготовці працівників слідчих підрозділів 

ОВС України, оскільки одним із найважливіших чинників формування 

ефективної діяльності підрозділів ОВС України є професіоналізм кадрів. 

Становлення вказаного чинника неможливе без налагодженої системи 

підготовки та перепідготовки кадрів. 

З огляду на вказане, надамо для початку визначення поняття 

«професійна підготовка». Так, вчена визначає, що  професійна підготовка – 

це система організаційних та педагогічних заходів, які забезпечують 

формування в особистості професійної спрямованості, системи знань, 

умінь,навичок і професійної готовності, що, в свою чергу, визначається як 

суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здатною і підготовленою до 

виконання певної професійної діяльності та прагне її виконати [144, с. 55].   

Запропоновано вважати, що професійна підготовка – це система, для 

якої характерний взаємозв’язок та взаємодія структурних і функціональних 
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елементів, поєднання яких формує своєрідність та особливість, що 

обумовлює становлення особистості студента відповідно до поставленої мети 

– забезпечити його готовність до професійної діяльності. На думку автора, 

метою професійної підготовки є створення, набуття та удосконалення 

системи професійно необхідних знань, вмінь та особистих якостей, які 

будуть необхідні в подальшій ефективній професійній діяльності [145, с. 

182].  

Не менш цікавою є думка  І.М. Шопіної, котра в своїй праці зазначає, 

що мета професійної підготовки визначається поза системою освіти, під 

впливом потреб суспільства та особистості і являє собою замовлення на 

підготовку кваліфікованих кадрів.  Крім того, професійна підготовка повинна 

бути віддзеркаленням не тільки сучасного стану науки і техніки, відносин у 

суспільстві і стану виробництва, але й перспектив їх розвитку на майбутнє 

[39, с. 104]. 

Щодо законодавчого закріплення даного поняття, то в ст. 1 Закону 

України «Про вищу освіту» (в редакції, яка діяла до 01.07.2014) професійна 

підготовка визначається як здобуття кваліфікації за відповідним напрямом 

підготовки або спеціальністю [47]. 

Однак у Законі України «Про вищу освіту», який набрав чинності  з 

01.07.2014, визначення поняття «професійна підготовка» взагалі відсутнє, 

воно лише згадується декілька разів у тексті Закону [47]. 

Таким чином, детальне вивчення підходів до трактування поняття 

професійної підготовки дає змогу побачити, що, з одного боку, це 

організований, систематичний процес формування певного комплексу знань, 

умінь і навичок, що будуть необхідні в майбутньому для професійної 

діяльності, з іншого боку, це комплексна, наповнена специфічним змістом 

психолого-педагогічна система, якій притаманна наявність структурних 

елементів, форм та відношень. Така система знаходить свою реалізацію у 

відповідному навчальному процесііз своїми особливостями, який забезпечує 

отримання специфічних знань, вмінь та навичок для даного фаху [146, с. 31].  
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Отже, на підставі вищезазначеного сформулюємо власне визначення 

поняття «професійна підготовка слідчих ОВС». На нашу думку,це 

безперервний процес оволодіння слідчим ОВС 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 використовувати їх на практиці 

слідчий стає професіоналом своєї справи та гідним правоохоронцем держави. 

У 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 ОВС. І як свідчить 

практика, результати слідчої діяльності знаходяться в безпосередній 

залежності від професійної підготовки слідчих працівників, їх здатності 

вирішувати будь-які поставлені завдання, рівня знань, умінь та навичок у 

відповідній сфері. 

При дослідженні даного поняття варто відзначити і думку 

Т.С. Куковської, яка у своїй праці «Основні форми і методи професійної 

підготовки в юридичних навчальних закладах США» доводить, що освіта та 

професійна підготовка є фундаментом людського розвитку і прогресу 

суспільства. На думку автора, вони також виступають гарантом 

індивідуального розвитку, виховують інтелектуальний, духовний та 

виробничий потенціал суспільства. Розвиток держави, структурні 

перетворення на мікроекономічному та макроекономічному рівнях мають 

гармонійно поєднуватись з реформою освіти, професійною підготовкою для 

того, щоб задовольнити потреби і прагнення людей. Формування ринкових 

відносин, становлення в Україні демократії зумовлюють зміну цільових 

настанов професійної освіти [147, с. 114-116]. 

Тобто основними завданнями професійної підготовки слідчих є 

оволодіння ними певним обсягом теоретичних знань, практичними вміннями 

та навичками, які необхідні для належної роботи в слідчих органах і дозволяє 
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виконувати поставлені перед ними завдання, вміннями виходити з будь-якої 

ситуації та бути професіоналом своєї справи.  

До основних функцій підготовки слідчих ОВС можна віднести 

наступні: здійснення 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. 

Продовжуючи наше дослідження, слід належну увагу приділити й 

аналізу такого правового поняття як «перепідготовка». Перепідготовка і 

підвищення кваліфікації – це дуже важливий аспект у становленні 

особистості як фахового спеціаліста в певній сфері, адже у сучасному світі 

постійно відбувається зростання обсягів інформації, її накопичення і 

поглиблення. Здобуті в навчальному закладі професійні знання і навички 

дуже швидко знецінюються і втрачають актуальність. Невідповідність у 

цьому аспекті призводить до деструктивного впливу на загальну ситуацію в 

суспільстві, оскільки стає неефективною професійна діяльність суб’єктів, 

котрі переривають процес свого постійного вдосконалення, яке можливе 

лише шляхом безперервного навчання. Тільки у випадку постійного 

навчання, підвищення рівня своєї освіченості людина може бути 

компетентним фахівцем, справжнім майстром своєї справи. 

Отже, перепідготовка – це навчання, яке проходять працівники, що вже 

здобули професійну підготовку, задля оволодіння ними іншою професією. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає визначення 

поняття «перепідготовка». У широкому значенні воно трактується таким 

чином: «підготовляти заново, по-іншому» [148,с. 207]. 

Щодо визначення даного поняття, то варто зазначити, що, на думку 

М.І. Мурашко, перепідготовка – це поглиблення, розширення й доповнення 
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здобутої раніше кваліфікації. Крім того, автор зауважує, що підвищення 

кваліфікації – це освітні заходи з удосконалення професії, а перепідготовка – 

заходи з освоєння інших, суміжних професій та навичок. Також вчений 

вважає, що навчання на робочому місці не дає можливості абстрагуватися від 

конкретної ситуації на робочому місці. Цій меті слугує програма навчання 

поза робочим місцем [149, с. 92].  

Отже, на підставі аналізу викладених думок вчених пропонуємо власне 

визначення поняття «перепідготовка». 

 Так, на наш погляд, перепідготовка слідчих ОВС– це один із видів 

навчання, що здійснюється з метою одержання особами рядового та 

начальницького складу ОВС нової спеціальності або в разі їх переміщення на 

іншу роботу, виконання якої вимагає нових знань, умінь та навичок. 

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 дає можливість працівникам 

слідчих органів значно розширити обсяг раніше отриманих знань, умінь та 

навичок. 

У науковій літературі існують різні трактування поняття «підвищення 

кваліфікації». Так, на думку О.В. Крушельницької, підвищення кваліфікації – 

це навчання, направлене на підтримку й удосконалення професійного рівня, 

знань і умінь персоналу. Для цього організовуються виробничі курси, курси 

цільового характеру, школи передового досвіду і методів праці [150, с. 132-

134]. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації є: 1) забезпечення 

ефективного виконання нових завдань; 2) підвищення гнучкості управління і 

придатності до інновацій;3) просування на посаді або в горизонтальному 

переміщенні;4) освоєння нових професій;5) підвищення розряду і адаптація 

працівників до нової техніки та технології. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про професійно-технічну 

освіту»  підвищення кваліфікації – це професійно-технічне навчання 
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робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті 

професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери 

послуг [151] 

Економічна енциклопедія містить також вказане визначення 

професійної підготовки. В ній сказано, що підвищення кваліфікації – заходи 

для розширення та поглиблення знань, умінь і професійних навичок 

працівників певної спеціальності. Іншими словами, підвищення кваліфікації 

передбачає вивчення складніших робіт, освоєння нової техніки, технології, а 

також сприяє навчанню іншим (додатковим) професіям[152, с. 765]. 

Отже, наразі варто висловити і своє бачення щодо визначення поняття 

«підвищення кваліфікації».На наше переконання, під ним слід розуміти 

професійно-спеціалізоване навчання осіб, яке проводиться з метою 

поглиблення, удосконалення, розширення і оновлення вже існуючих знань, 

умінь та навичок, вдосконалення професійної майстерності та підвищення 

фахового рівня. Воно здійснюється шляхом вивчення та опрацювання 

відповідних нормативно-правових документів, використання в роботі 

новітніх досягнень науково-технічної сфери. 

У даному випадку слід відзначити, що перспективними підходами до 

аналізу професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації є 

компетентнісний, особистісний, контекстний, технологічний, 

конструктивістський, проблемний підходи, котрі дають змогу належно 

охарактеризувати дані правові поняття. Так, серед вчених, які займаються 

вивченням даного питання можна, назвати таких: А.М. Алексюка, 

Ю.К. Бабанського, В.П. Беспалька, А.О. Вербицького, Е.В. Лузік, 

А.М. Матюшкіна, М.М. Махмутова. 

У ході дослідження було виявлено, що перепідготовка та підвищення 

кваліфікації містять такі компоненти: 

1) ціле-мотиваційні – це компоненти, що містять бачення особистісно-

значущих результатів професійного навчання; 
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2) змістовні, що відображають порядок та технології реалізації 

професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації; 

3) організаційні – відображають порядок і технології реалізації 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації; 

4) особистісні, що визначають готовність суб’єкта навчатись і 

вдосконалювати свою професійну компетентність; 

5) оціночно-рефлексивні – це компоненти, що включають оцінку і 

самооцінку професійної компетентності, здібностей і переваг у професійній 

діяльності [153, с. 146].  

Отже, висвітливши думки різних вчених та науковців стосовно того, 

що таке професійна підготовка та перепідготовка, можна зробити такий 

висновок: «Професійна підготовка та перепідготовка є ключовими засобами 

у створенні конкурентоздатного та ефективного суспільства. Такого 

суспільства, яке зможе гідно та швидко відповідати на постійно зростаючі 

запити світової спільноти в частині трудових ресурсів, яке буде гнучким та 

адаптивним в плані фахового підходу до здійснення професійної діяльності 

будь-якого напрямку». 

Розглянувши загальні аспекти таких правових понять як професійна 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, які є 

цілеспрямованим, соціально організованим процесом систематичного 

оновлення професійної компетентності працівників, що зумовлений швидким 

розвитком науки, освіти, культури, варто перейти до питання, що стало 

предметом нашого дисертаційного дослідження, а саме з’ясувати сутність та 

основні аспекти професійної підготовки та перепідготовки як етапів 

професійного зростання слідчих ОВС. 

Перш за все, варто зауважити, що професійна підготовка та 

перепідготовка працівників слідчих органів – це досить важлива складова, 

яка свідчить про професіоналізм слідчого, адже ефективне функціонування 

будь-якої держави, в першу чергу, визначається ступенем підготовки її 

кадрів, їх здатністю орієнтуватися та виходити з будь-якої ситуації, вміло 
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вирішувати поставлені завдання, постійно удосконалюючи свої знання, 

вміння та навички. Саме в цих умовах питання професійної підготовки та 

перепідготовки слідчих ОВС на сьогодні набуває досить великого значення. І 

це закономірно, адже розслідування злочинів – складний пізнавальний 

процес, який вимагає як розумових, так і фізичних зусиль,. Діяльність 

слідчого в ході розслідування відбувається за умов постійного браку 

інформації, стислих термінів виконання, а також різноманітних перешкод, які 

створюються певними сторонами. Зазначені фактори негативно впливають на 

перебіг і якість досудового слідства та є підставою для слідчих помилок. Ці 

помилки, в свою чергу, призводять до втрати важливих доказів, повернення 

справ на повторне або додаткове розслідування, закриття кримінальних справ 

за недоведеністю вини обвинуваченого або винесення в результаті 

помилкових вироків. Зазначені факти негативно впливають на авторитет 

ОВС, призводять до зростання недовіри до них з боку суспільства [154, с. 91-

95].  

Необхідно також акцентувати увагу на тому, що професія слідчого 

потребує не тільки відповідної освіти, внутрішнього покликання та 

характерних задатків. Для успішної професійної діяльності слідчому 

необхідний ще й відповідний життєвий досвід та ряд спеціалізованих 

навичок й умінь. Робота слідчого, насамперед, пов’язана із проведенням 

процесу досудового слідства. Діяльність його направлена на бажання 

об’єктивно та справедливо розслідувати кримінальну справу, розкрити всі 

обставини та причини скоєного злочину. 

Так, дане питання стало предметом вивчення таких вчених: 

Н.С.  Карпової, В.В. Долежан, С.В. Ківалова, М.В. Косюка, І.Є. Марочкіна, 

С.С. Мірошниченка, Г.П. Середи, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 

Професія слідчого відноситься до категорій професій, які тісно 

пов’язані з роботою в умовах підвищеної відповідальності за життя та 

здоров’ю людини, її подальшу долю. Відповідно, помилки, допущені слідчим 
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через прогалини у його професійній підготовці, можуть призвести до тяжких 

і непоправних наслідків. 

Як свідчить практика, результати та показники слідчої діяльності 

перебувають у прямій залежності від професійної підготовки кожного 

співробітника ОВС, постійного вдосконалення його фахового рівня та 

спеціальних знань. Отже, слід підкреслити, що одним з найголовніших 

напрямків роботи з особовим складом ОВС є формування дієвої системи 

професійної підготовки кадрів, постійне підвищення їх кваліфікації та 

проведення перепідготовки у разі необхідності. 

Продовжуючи далі наше дослідження, зазначимо, що проблеми 

професійної підготовки слідчих ОВС знайшли своє відображення у наукових 

працях таких вчених:Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, В.Д. Берназа, В.А. Журавля, 

А.В. Іщенка, О.А. Кириченка, В.П. Колмакова, О.О. Алєксєєва, М.В. 

Костицького, О.Р. Михайленка, М.Є. Шумила, М.І. Ануфрієва, Г.Ю.Бондар, 

О.М.Бандурки, О.В.Бауліна, В.С. Венедиктова, А.Г.Каткової, М.В.Тищенка, 

Р.Ю.Савонюк, В.М. Федченка. Вони єдині у тому, що кадровий потенціал 

правоохоронних органів є чи не найважливішим компонентом ефективної 

правоохоронної діяльності. При цьому науковці у своїми працях роблять 

акцент на тому, що основним способом забезпечення якості та ефективності 

діяльності працівників правоохоронних органів є «сучасна система 

професійної підготовки, що орієнтована на формування професіонала, 

здатного виконувати свої функції» [155, с.135].  

Однак, незважаючи на численні дослідження, проблема підготовки  

працівників слідчих органів залишається не вирішеною й досі, що може 

негативно позначитися на провадженні слідчих дій або методиці 

розслідування. 

За оцінками деяких вчених, підготовка слідчих кадрів не відповідає 

вимогам сьогодення, чи не більшій їх частині властивий низький 

професіоналізм, недостатність досвіду, неготовність і невміння, а в деяких 

випадках – небажання працювати заради верховенства права [156, с. 139]. Ми 
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погоджуємося з твердженням І.М. Шопіної, яка наголошує, що «професійна 

підготовка слідчих сьогодні визначається загальними для всіх працівників 

ОВС навчальними програмами, не враховуючи специфіку слідчої діяльності, 

досвід роботи працівників та ті труднощі, які вони відчувають під час 

здійснення професійних обов’язків. Виникає ситуація, коли слідчий протягом 

5-10 років витрачає свій і без того обмежений час на вивчення устрою 

пістолета Макарова, що закономірно призводить до знецінення ролі системи 

професійної підготовки та зневажливого до неї ставленню» [39, с.157]. Багато 

слідчих не мають бажання займатися слідчою діяльністю, що істотно знижує 

їх професійний рівень. Однак однією з головних причин неефективної роботи 

слідства є проблема професійної підготовки слідчих. 

У сучасних умовах розвитку суспільства очевидним є те, що 

професійна підготовка працівників слідчих органів  – це не просто додаток 

до їх фахової майстерності, але й необхідна складова, обов’язковий елемент 

кадрового забезпечення органів слідства. Якраз настала слушна мить 

звернутись до існуючих підходів щодо визначень понять, які стосуються 

підготовки працівників слідчих підрозділів. 

Так, науковій літературі поняття «професійна підготовка слідчих» 

розглядається як сукупність спеціальних знань, вмінь та навичок, якостей, 

трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечують можливість успішної 

роботи у певній професії; а також процес доведення тим, хто навчається, 

відповідних знань та вмінь. М.І. Єнікєєв під професійною підготовкою 

слідчих розуміє сучасний вид професійної, прикладної, спеціально 

організованої підготовки працівників ОВС. Як визначає вчений, її мета 

полягає в підготовці останніх до подолання психологічних труднощів 

професійної діяльності, формуванні у них професійно-психологічної 

підготовленостіз метою забезпечення успішного вирішення службових 

завдань, що стоять перед ними [157, с.80]. 
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На противагу цьому, О.М. Корнєв розглядає професійну підготовку 

слідчих як комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на формування і 

розвиток якостей та станів слідчого працівника ОВС [158, с. 226]. 

Щодо законодавчого закріплення даного питання, то воно знайшло 

своє відображення в Положенні про організацію службової підготовки 

працівників Національної поліції України [159], де сказано, що службова 

підготовка – система заходів, спрямованих на закріплення та оновлення 

необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням 

специфіки та профілю його службової діяльності. 

Якщо порівняти нормативне визначення поняття «службова 

підготовка» з нормативним визначенням поняття «професійна підготовка», 

яке було закріплено в нормативно-правових актах до прийняття вказаного 

Положення, можна стверджувати, що вони є ідентичними. 

Поряд з цим, можна зробити висновок, що поняття «професійна 

підготовка» є ширшим у порівнянні з поняттям «службова підготовка»,  адже 

останнє спрямоване на спеціальну підготовку/перепідготовку вже 

кваліфікованих кадрів, які мають досвід роботи та певні навички. Тому відхід 

нормотворця в даному випадку від вказаного поняття видається нелогічним, 

а його пояснення пов’язане з певними труднощами.  

Таким чином, на нашу думку, доцільно розкрити особливості саме 

професійної підготовки слідчих, яка включає в себе на певних етапах і 

проведення службової підготовки. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо надати власне визначення 

професійної підготовки, яке ми розглядаємо як безперервний процес 

оволодіння працівником ОВС 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 використовувати їх на практиці слідчий стає 

професіоналом своєї справи та гідним правоохоронцем держави. 
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З’ясувавши зміст поняття «професійна підготовка працівників слідчих 

підрозділів», варто проаналізувати і його особливості, тобто мету, завдання, 

функції та форми. 

На підтвердження вищевикладеному доцільно відзначити, 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 ОВС. І, як свідчить 

практика, результати слідчої діяльності знаходяться в безпосередній 

залежності  від професійної підготовки слідчих працівників, їх здатності 

вирішувати будь-які поставлені завдання, від рівня знань, умінь та навичок у 

відповідній сфері. Саме тому на сьогодні однією із головних проблем у 

правоохоронних органах є професійна підготовка слідчих працівників, 

постійне підвищення та вдосконалення їх навчання. 

Розпочинаючи характеристику особливостей професійної підготовки 

працівників слідчих органів, варто відзначити її мету. На нашу думку, 

загальною метою професійної підготовки є формування фахової, 

висококваліфікованої, конкурентоздатної частини суспільства працездатного 

віку, яка буде відповідати вимогам сучасності в частині виконання 

необхідних функцій і завдань. Якщо ж розглянути детальніше мету 

професійної підготовки саме  працівників слідчих підрозділів, то, на наш 

погляд,вона полягає в забезпеченні дотримання верховенства права, 

гарантуванні конституційних прав та свобод громадян і забезпеченні 

правопорядку в суспільстві шляхом створення дієздатної та професійної 

генерації працівників слідчих органів. Іншими словами,мета професійної 

підготовки працівників слідчих підрозділів ОВС – це підвищення рівня 

навченості в питаннях слідчої діяльності по розслідуванню злочинів, а також 

створення сприятливих умов для адаптації молодих спеціалістів в ОВС [160, 

с. 180].  

Продовжуючи далі наше дослідження, необхідно відмітити, що 

основними завданнями професійної підготовки, які так необхідні слідчому в 
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процесі становлення його як професіонала своєї справи є:підвищення рівня 

знань, умінь, навичок та професійних якостей з метою забезпечення здатності 

до виконання завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічного (громадського) порядку та безпеки;вивчення 

нормативно-правових актів, які регламентують діяльність 

ОВС;удосконалення керівним складом органів (закладів, установ) поліції 

навичок управління поліцейськими [161]. 

Як бачимо, головне завдання професійної підготовки майбутніх 

слідчих – це оволодіння ними певним обсягом теоретичних знань, 

практичними вміннями та навичками, які необхідні їм для належної роботи в 

слідчих органах. Зазначене дозволяє виконувати поставлені перед ними 

завдання, формує вміння виходити з будь-якої ситуації та бути 

професіоналом своєї справи. На нашу думку, саме завдяки належній 

професійній підготовці слідчих ОВС рівень злочинності значно 

знижуватиметься. 

Щодо функцій, які притаманні професійній підготовці слідчих, то в 

науковій літературі існує твердження, що до них можна віднести: здійснення 

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 [162].      

Отже, як бачимо із зазначених функцій, що наведені вище, професійна 

підготовка слідчих працівників є незамінною складовою в процесі 

становлення слідчого як справжнього фахівця і спеціаліста. 

Належну увагу в нашому дослідження варто приділити формам/видам 

професійної підготовки, які передбачені для слідчих ОВС. Разом з тим, варто 

зазначити, що нормотворець у новому нормативно-правовому акті в цій сфері 
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значно обмежив різноманіття форм такої підготовки та її функціональне 

призначення. 

Так, відповідно до п. 1.5 Положення з організації професійної 

підготовки осіб рядового і начальницького складу органів  Національної 

поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 13.04.2012 № 318,система професійної підготовки працівників 

органів  Національної поліції включає в себе: 

1) початкову підготовку вперше прийнятих на службу в ОВС 

працівників; 

2) підготовку у вищих навчальних закладах МВС України; 

3) післядипломну освіту; 

4) службову підготовку. 

Пропонуємо розглянути кожну із форм професійної підготовки 

слідчих, з’ясувавши їх загальні особливості. 

Так, особи, які вперше приймаються на службу і не мають досвіду 

роботи в ОВС, проходять початкову підготовку, яка включає в себе 

ознайомлення з місцем роботи під керівництвом керівника  та навчання у 

навчальних закладах системи МВС України або училищах професійної 

підготовки. Тобто особи, які закінчили вищий навчальний заклад і не мають 

практики роботи у правоохоронних органа, направляються на навчання у 

спеціальні вузи, де вони набувають спеціальних навичок, необхідних для 

виконання службових обов’язків. 

Положення про організацію службової підготовки працівників 

Національної поліції України закріплює такі види підготовки: 

– функціональна підготовка – це комплекс заходів, спрямований на 

набуття і вдосконалення поліцейським знань, умінь та навичок у сфері 

нормативно-правового забезпечення службової діяльності, необхідних для 

успішного виконання ним службових обов’язків; 

– загально-профільна підготовка – це комплекс заходів, 

спрямованих на набуття і вдосконалення поліцейським умінь та навичок 
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практичного застосування теоретичних знань щодо формування готовності 

до дій у ситуаціях різних ступенів ризику, а також надання медичної 

допомоги в процесі виконання службових завдань; 

– тактична підготовка –це комплекс заходів, спрямований на 

набуття і вдосконалення поліцейським навичок практичного застосування 

теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з 

подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до 

дій у ситуаціях різних ступенів ризику; 

– вогнева підготовка – це комплекс заходів, спрямований на 

вивчення поліцейським основ стрільби з вогнепальної зброї, правомірного її 

застосування (використання) та вдосконалення навичок безпечного 

поводження з нею, швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих 

цілях з різних положень, в обмежений час, в русі тощо; 

– фізична підготовка – це комплекс заходів, спрямований на 

формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних 

якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності[161].  

Підготовка фахівців для ОВС у ВНЗ МВС України – це здобуття 

особами перемінного складу певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої 

освіти шляхом одержання знань в обсязі, що відповідає вимогам державного 

та галузевого стандартів вищої освіти, а також розвиток у них умінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання покладених на ОВС завдань. 

У відомчих навчальних закладах системи МВС України, на відміну від 

цивільних, орієнтованих на підготовку фахівців широкого профілю, 

відбувається підготовка фахівців для конкретних сфер діяльності ОВС. При 

цьому варто зазначити, що сьогодні, окрім відомчих навчальних закладів, 

підготовкою спеціалістів для органів слідства займається і цілий ряд 

цивільних закладів освіти, що обумовлено постійним некомплектом слідчих 

підрозділів ОВС, значною плинністю кадрів та неможливістю відомчих 

навчальних закладів компенсувати втрачені кадри з причин постійного 
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скорочення прийому до них слухачів та курсантів через обмеження 

бюджетного фінансування. 

Щодо післядипломної освіти, то відповідно до Положення про 

організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції метою 

післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб працівників 

поліції в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб держави у 

кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних 

компетентно і відповідально виконувати свої функції. 

Основними завданнями післядипломної освіти є: 

– навчання необхідним знанням і спеціальним навичкам для 

успішного виконання обов’язків із забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності та інших службових завдань; 

– удосконалення навичок управлінської діяльності, опанування 

методиками навчання та виховання підлеглих, упровадження в практичну 

діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової 

організації праці; 

– формування професійної самосвідомості працівників поліції, почуття 

відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного 

вдосконалення своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки 

діяльності в конкретних підрозділах поліції; 

– навчання прийомам та засобам забезпечення особистої безпеки при 

виконанні службових обов’язків, під час надзвичайних подій і в 

екстремальних умовах; 

– удосконалення навичок працівників поліції щодо поводження з 

вогнепальною зброєю, спеціальними засобами і спеціальною технікою, 

експлуатації транспортних засобів, засобів зв’язку; 

– формування високої психологічної стійкості працівників поліції, 

розвиток у них спостережливості, пильності, пам’яті, мислення та інших 

професійно-психологічних якостей і навичок[162].  
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Як бачимо, післядипломна освіта слідчих працівників має досить 

важливе значення у становленні слідчого як професіонала, адже завдяки їй 

вони оволодівають необхідним багажем знань, удосконалюють набуті 

навички та вміння, а також самовдосконалюються.  

До видів післядипломної освіти входять: 

– спеціалізація – складова спеціальності, що передбачає профільну 

спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 

підготовки працівників поліції; 

– перепідготовка – професійне навчання, спрямоване на оволодіння 

працівниками поліції іншою професією; 

– підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності працівника 

поліції до виконання професійних завдань та обов’язків або набуття ним 

здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом отримання 

нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; 

– стажування –набуття працівником поліції досвіду виконання 

завдань і обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань. 

У процесі дослідження даного питання В.А. Данилов дійшов висновку, 

що перепідготовка – це один із видів навчання, який здійснюється з метою 

одержання особами рядового та начальницького складу ОВС нової  

спеціальності або в разі їх переміщення на іншу роботу, виконання якої 

вимагає нових знань, умінь та навичок. Для більш чіткого розуміння поняття 

«перепідготовка», на думку автора, необхідно взяти до уваги наступне: при її 

організації слід виходити з того, що працівник вже засвоїв основу 

професійної діяльності в тій чи іншій трудовій сфері  і йому необхідно 

засвоїти лише специфіку нової ланки певної діяльності [163, с. 83].  

Продовжуючи наше дослідження, зазначимо, що перепідготовка – це 

не лише зміна спеціальності, а й зміна професії, що докорінно змінює 

напрямок роботи слідчих працівників. 

Перепідготовка організовується у вищих навчальних закладах системи 

Міністерства внутрішніх справ України або інших центральних органів 
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виконавчої влади, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки, 

молоді і спорту України [164, с. 36].   

Строк перепідготовки у навчальних закладах, що входять до системи 

підвищення кваліфікації та перепідготовки, встановлюється до 1-го місяця з 

відривом від роботи. За місцем служби перепідготовка організується шляхом 

самостійного освоєння працівниками специфіки роботи на новій посаді 

тривалістю до 2-х місяців.  

У цьому контексті нам видається влучним висловлювання 

К.П. Уржинського, який вказує, що в процесі перепідготовки робітник 

поглиблює старі знання й навички та набуває нових знань і навичок [165, 

с. 111]. Як бачимо з вищевикладеного, 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 спонукає працівників слідчих органів до значного 

розширення обсягу набутих раніше знань, умінь та навичок. Отже, 

перепідготовка слідчих ОВС повинна стати стимулом до реалізації життєвих 

цілей у професійній діяльності. 

Наступною формою є спеціалізація, яка забезпечує набуття 

спеціальних знань, за допомогою яких слідчий зосереджує свою діяльність на 

відносно вузьких та спеціальних напрямках у межах однієї галузі. Тобто, це 

поглиблене вивчення вузького кола діяльності, яке не виходить за межі однієї 

галузі. 

Щодо підвищення кваліфікації, то як форма післядипломної освіти – це 

найважливіший структурний елемент професійної підготовки слідчих та 

організаційної роботи. Дана форма реалізується шляхом спеціального 

професійного навчання працівників слідчих органів, що дає можливість 

розширювати та поглиблювати раніше здобуті знання, уміння та навички для 

виконання покладених на них завдань відповідно до норм чинного 

законодавства [166, с. 21].  
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Підвищення кваліфікації здійснюється з метою послідовного 

вдосконалення професійної майстерності, вивчення новітніх досягнень науки 

й техніки, що застосовуються в роботі, а також використання позитивного 

досвіду в службовій діяльності [167, с. 112].  

Отже, підвищення кваліфікації слід розглядати як систему оновлення, 

поглиблення й розширення знань, умінь та навичок, покращення професійно 

значущих якостей співробітника, підвищення рівня загальної культури та 

мотивації діяльності. 

Стажування як одна з головних форм професійної підготовки 

працівників структурних підрозділів ОВС – це підвищення кваліфікації, яке 

дозволяє працівникам ОВС набути нових знань, практичних навичок і умінь, 

необхідних для успішного виконання службових обов’язків на займаній або 

новій посаді. При цьому варто зазначити, що стажування проходять: 

а) особи, які закінчили вищі навчальні заклади, після призначення на 

посади; 

б) працівники, зараховані у резерв кадрів для просування по службі; 

в) особи, вперше прийняті в ОВС на посади керівного складу; 

г) новопризначений керівний склад управлінь поліції, міськрайорганів 

[168, с. 76]. 

Дана форма навчання має на меті підвищення практичного досвіду 

слідчих, усунення недоліків та помилок у їх практичній діяльності, вивчення 

нових методик і практики організації та здійснення розслідування 

кримінальних справ, позитивного досвіду роботи своїх наставників та колег, 

а також поглиблене та всебічне вивчення ділових і особистих якостей, 

організаторських здібностей працівників.  

Отже, наразі варто зазначити, що основними завданнями стажування є 

підготовка працівників, котрі вперше вступають на службу в правоохоронні 

органи, або тих, які працюють на цій службі недавно, до самостійного 

виконання ними як практичних, так і організаційних завдань, а також набуття 

нових та вдосконалення уже набутих знань, умінь та навичок, що так 
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необхідні слідчому в процесі виконання покладених на нього завдань. Отже, 

як бачимо, саме післядипломна освіта дозволяє підтримати набуті знання, 

уміння та навички, які були отримані працівниками ОВС ще у вищих 

навчальних закладах, та вдосконалити їх у процесі подальшого навчання. 

Пропонуємо розробити та видати наказ Міністерством внутрішніх 

справ України «Про затвердження Положення про організацію професійної 

підготовки слідчих Національної поліції України», який би містив такі 

розділи: І.Загальні положення (визначення поняття «професійна підготовка 

слідчих Національної поліції України», видів 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. 

Отже, підводячи підсумок вищевикладеного, зробимо висновок, що 

професійна підготовка та перепідготовка є важливим  етапом професійного 

зростання слідчих ОВС, оскільки їх визначають як цілеспрямований та 

спеціально організований процес задля систематичного оновлення уже 

набутих чи нових знань, умінь та навичок, що впливають на рівень 

професійності слідчих тазумовлені динамікою розвитку освіти,наукиі 

техніки. Таким чином, як випливає з наведеного вище, перспективними 

напрямками професійної підготовки та перепідготовки є: постійна та 

цілеспрямована організаційно-управлінська робота, яка спрямована на 

удосконалення професійної майстерності слідчих; забезпечення належного 

рівня занять задля засвоєння слідчими всього необхідного обсягу практичних 

та теоретичних знань; стимулювання активного та свідомого ставлення 

працівників органів слідства до підвищення своєї професійної майстерності; 

удосконалення форм і методів розслідування злочинів, впровадження 

новітньої методики з розслідування певних категорій злочинів. 

 

 



147 

3.3 Правове регулювання атестації слідчих ОВС  

 

Ефективне функціонування та діяльність будь-якого органу в сучасних 

умовах, в першу чергу, визначається професійними, діловими та 

організаторськими здібностями його працівників. Адже тільки досвідчені та 

обізнані працівники в певних конкретних галузях можуть належно, своєчасно 

та якісно виконати поставлені завдання. Відповідно, немає нічого дивного, 

що чи не кожен керівник шукає різноманітні способи, засоби та шляхи 

підвищення рівня наукової та фахової обізнаності й досвідченості своїх 

підлеглих. 

Одним із таких дієвих інструментів, який дає змогу визначити 

професійний рівень працівників, кваліфікації, знань, умінь та практичних 

навичок, а також оцінити ділові якості працівників та встановити їх 

відповідність займаним посадам, є атестація співробітників, що має на меті 

виявлення резервів для підвищення продуктивності праці та зростання 

безпосередньої зацікавленості працівників у кінцевих результатах своєї праці 

та організації. Адже саме за допомогою атестації керівники та менеджери 

різних рівнів зможуть уникнути помилок під час виконання покладених на 

працівників завдань та функцій, підвищити ефективність та якість роботи, що 

ними виконується. При цьому процес оцінки ділових та особистісних якостей 

працівників передбачає, насамперед, постійне їх стимулювання до 

підвищення рівня своєї кваліфікації, зростання ефективності діяльності та 

покращення якості праці в цілому, що свідчитиме про належний рівень 

фаховості, професійності та обізнаності в своїй справі [169, с. 43]. 

В умовах сьогодення належне місце серед атестації працівників займає 

питання правового регулювання атестації слідчих ОВС України, яке і стало 

предметом нашого дисертаційного дослідження. 

Так, теоретичною основою дослідження поняття атестації займалися 

такі видатні вчені: В.М. Анісімова, Н.Б. Болотіна, В.А. Глозман, 

А.П. Жирова, В.І. Курилова, Т.М. Мелашка, О.М. Шибанова, А.Р. Бєлкіна, 
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Н.О. Давидова, К.Л. Крутій, Л.Ф. Купіна, Л.Д.Покроєва, Л.Т. Білецька, 

Н.К. Омельяненко, Т.М. Студенікіна. Вони по-різному підходили до 

трактування даного питання, що, в свою чергу, зумовило відсутність єдиного 

визначення поняття «атестація» та потребу у подальшому його вивченні. 

Розпочинаючи наше дослідження, зазначимо, що у сучасних наукових 

дослідженнях виокремлюють декілька підходів до визначення сутності 

поняття «атестація». Так, поняття «атестація» можна визначити через певну 

діяльність уповноважених суб’єктів, яка полягає у проведенні періодичних 

перевірок вмінь, знань та навичок працівника для визначення його 

відповідності займаній посаді (виконання ним певної трудової функції), а 

також з підвищення професійно-ділового і морально-політичного рівня 

працівника [170, с. 17]. З думкою вченого погоджується і М.С. Студенікіна, 

котра лише доповнює характеристику атестації участю у ній громадських 

організацій [171, с. 16]. 

У свою чергу, Х.Т. Мелешко визначає атестацію як юридичний 

обов’язок певних категорій робітників і службовців проходити регулярну 

перевірку рівня своєї кваліфікації і відповідності виконуваній роботі, що 

організовується адміністрацією підприємства за активної участі трудового 

колективу, його органів з метою оптимізації використання кадрів, їх 

стимулювання до нових трудових успіхів і встановлення можливостей 

збереження, зміни або припинення трудових правовідносин [172, с. 14]. 

Заслуговую на увагу і думка А.М. Зленка, котрий визначає поняття 

«атестація» як одну із найбільш поширених форм оцінки персоналу, що являє 

собою процедуру визначення рівня, кваліфікації знань, практичних навичок, 

ділових якостей працівників і встановлення їх відповідності робочим місцям, 

посадам, які вони займають, виявлення їх потенційних можливостей [173, 

с. 257]. З даною думкою варто погодитись, адже вона цілком правильно 

відображає сутність та призначення атестації.  

Т.Д. Плешньова атестацію визначає як засіб стимулювання працівників 

до підвищення кваліфікації або як підставу для присудження кваліфікаційних 
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розрядів, переміщення на іншу посаду, встановлення відповідної оплати 

праці [174, с. 39]. 

Варто зазначити, що в чинному законодавстві України надано загальне 

визначення поняття «атестація», яке може бути застосовано у 

правовідносинах з особами, які працюють за трудовим договором 

(контрактом). Так, під поняттям «атестація працівників» слід розуміти, 

процедуру визначення відповідності професійного рівня працівників 

кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, оцінки їх професійного 

рівня [175, с. 30]. 

Визначення даного поняття міститься також і в юридичній літературі, а 

саме в юридичній енциклопедії, де сказано, що слово «атестація» походить 

від латинського «attestatio» – свідчення, підтвердження. Вона передбачає 

перевірку та оцінку ділової кваліфікації працівників на предмет їх 

відповідності займаній посаді або здійснюваній роботі [176, с. 359].  

Проте, на нашу думку, таке визначення поняття «атестація» не можна 

розглядати як універсальне (тобто таке, що стосувалося б усіх категорій 

працівників), адже не кожна професія вимагає високого рівня ділових чи 

моральних якостей працівника. Один із найважливіших чинників 

професійної придатності працівника – професійні якості. Вони є соціально 

зумовленими й соціально значущими, їх вимагає від фахівця та чи інша 

професія. Оцінювання ж особистісних якостей, хоча і є другорядним, 

обов’язково має відбуватися під час атестації певних категорій працівників. 

Адже в деяких професіях навіть сама професійна спроможність спеціаліста 

багато в чому залежить від його моральних якостей [177, с. 361]. 

Отже, на підставі вищевикладених думок вчених пропонуємо власне 

визначення поняття «атестація». Так, на нашу думку, «атестація слідчих» – 

це діяльність спеціально створених суб’єктів (атестаційних комісій), яка 

полягає у проведенні оцінювання ділових, професійних, особистих якостей, 

освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки осіб, що 

працюють поліцейськими (в т.ч. на посадах слідчих) Національної поліції 
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України (або претендують на неї шляхом переведення), на підставі глибокого 

і всебічного вивчення з врахуванням особливостей організації їх праці 

шляхом тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та 

тестування на визначення рівня загальних здібностей і навичок. 

Запропоновано відповідне визначення передбачити у розділі 1 Зальних 

положень наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17.11.2015 

№ 1465 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських». 

Розкриваючи зміст поняття «атестація», варто проаналізувати досвід 

зарубіжних держав та вказати на наукову позицію, відповідно до якої для  

більшості європейських держав, зокрема для Болгарії, Естонії, Чехії, 

характерне використання терміна «атестація» в іншій словесній конструкції. 

Так, у Латвії «атестація» – «оцінка відповідності», у Литві – «оцінювання». 

Терміни, що застосовуються у зарубіжному законодавстві, частково 

відрізняються і за змістом, який вкладають у них розробники юридичних 

концепцій [178, с. 39-40]. 

Проте, з нашої точки зору, особливу увагу у вказаному питанні слід 

звернути саме на Інструкцію про порядок проведення атестування 

поліцейських, яка затверджена наказом МВС України № 1465 від 17.11.2015. 

Вона передбачає оцінку ділових, професійних, особистих якостей 

поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, яка встановлюється 

на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності 

посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри. 

Так, відповідно до вказаної Інструкції атестування поліцейських 

проводиться у таких випадках: 

1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади 

здійснюється без проведення конкурсу; 

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через 

службову невідповідність; 
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3) для вирішення питання про звільнення із служби в поліції через 

службову невідповідність [179]. 

Як бачимо, на даний момент існує чимала кількість нормативно-

правових актів, які містять визначення загального порядку здійснення 

атестації. На наш погляд, така ситуація є неправильною, оскільки призводить 

до виникнення проблем на етапі їх практичної реалізації. Тому варто 

впорядкувати чинне законодавство, що регулює питання атестації та 

визначити єдиний порядок її проведення, закріпивши в одному нормативно-

правовому акті [180, с. 57]. 

Крім того, Інструкцією регулюються питання атестування 

поліцейських, однак на даний час немає жодного нормативно-правового акта, 

який би визначав порядок проведення атестації слідчих, адже цілком логічно, 

що діяльність слідчого вимагає наявності у особи, яка претендує/займає 

вказану посаду, спеціальних знань, вмінь та навичок, які не притаманні 

звичайному співробітнику поліції. 

Тому доцільно, на наш погляд, розробити та затвердити (на основі 

існуючого) спеціальний порядок проведення атестації осіб, які 

претендують/займають посаду слідчого, з метою перевірки їх спеціальних 

знань, пов’язаних з проведенням досудового розслідування. Для цього 

запропоновано доповнити наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465 

положеннями стосовно періодичності проведення атестації поліцейських 

(слідчих), а саме: чергової атестації – один раз на п’ять років, позачергової 

атестації – 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. 

Продовжуючи далі, варто привести думки науковців, котрі вказують, 

що чинне законодавство складають принципи правового регулювання, які 
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сприяють подальшому розвитку правотворчості та правозастосування у 

вказаній царині.  

Так, у науці трудового права принципи правового регулювання 

атестації працівників досліджувалися багатьма вченими-фахівцями в галузі 

трудового права. При цьому значний внесок зробили такі вчені: В.І. Курилов, 

Л.І. Лазор, Х.Т. Мелешко, В.С.Соляник, Ю.М. Полєтаєв, Н.С. Уржинська, 

В.А. Глозман та інші. 

В.С. Соляник пропонує закріпити такі принципи правового 

регулювання атестації: періодичність і регулярність проведення атестації 

слідчих органів внутрішніх справ, яка була б регламентована спеціальним 

нормативно-правовим актом та направлена на перевірку спеціальних знань, 

вмінь та навичок, пов’язаних з проведенням досудового розслідування; 

гласність, яку важливо реалізувати через механізми широкого залучення 

громадськості, публікування результатів атестації; підвищення рівня 

юридичних гарантій стосовно уникнення свавілля атестаційних комісій [181, 

с.15-17].  

Свою позицію щодо визначення принципів висловлював і В.І. Курилов, 

котрий у якості основних виділив чотири принципи атестації: системність 

(черговість) у проведенні атестації; гласність; об’єктивність; презумпція 

відповідності працівника [182, с.102].  

Однак варто зауважити, що в реаліях сьогодення останній з виділених 

принципів, а саме презумпція відповідності працівника, є таким, який не 

може бути виділений окремо та дотриманий у повній мірі. Зважаючи на 

низьку кваліфікацію слідчих, незнання норм кримінального процесуального 

закону під час здійснення досудового розслідування, низький моральний та 

професіональний рівень слідчих, а також у більшості випадків низький рівень 

профільної освіти, вбачаємо логічнішим у перехідний для України період 

введення в дію принципу презумпції істинності висновків атестаційних 

комісій. 
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Проте виділення такого принципу можливе тільки тоді, коли на 

законодавчому рівні в регламентації дій атестаційної комісії щодо 

проведення атестації буде закріплено принцип юридичної визначеності, 

питання для проведення атестації будуть складені фахівцями у галузі права, а 

процес її проведення стане максимально прозорим, що зменшить небезпеку 

корупційних ризиків. 

Принцип об’єктивності оцінки професійних й особистих якостей 

атестованого працівника було б доцільно замінити більш широким 

принципом демократичності, що є основним принципом, на якому базується 

система атестації працівників. Ще одним принципом є принцип гласності, 

котрий означає, що всі наявні матеріали та документи по атестації повинні 

бути доступні для працівника та його представників. І останнім, не менш 

важливим принципом атестації, є принцип систематичності, котрий 

передбачає, що кожне явище розглядається та оцінюється у взаємозв’язку 

[183, с. 224].  

Отже, проаналізувавши загальні аспекти правового регулювання 

атестації та визначивши нормативно-правові акти, якими керуються 

керівники та підлеглі їм особи, варто надати власне визначення поняття 

«правове регулювання атестації».З нашої точки зору, під ним слід розуміти 

впорядкування суспільних відносин, що виникають у процесі проведення 

атестації, за допомогою норм чинного законодавства. 

Продовжуючи далі дослідження, варто перейти до питання, яке стало 

предметом нашого дисертаційного вивчення, а саме визначити та 

проаналізувати нормативно-правові акти, які регулюють порядок проведення 

атестації працівників ОВС. 

Як зазначає І.Й. Слубський, враховуючи швидкоплинність змін змісту 

та реалізації проходження служби працівниками органів внутрішніх справ, на 

сьогодні особливої гостроти та значущості набуває питання вдосконалення 

правового регулювання проходження служби працівниками органів  

внутрішніх справ, зокрема змін умов служби й практичного застосування 
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законодавства, оскільки деякі положення чинних нормативно-правових актів 

не відповідають сучасним реаліям щодо здійснення переміщення працівників 

органів внутрішніх справ по службі, проведення їхньої атестації, реальності 

реалізації контрактної основи прийняття на службу, механізму проходження 

служби [184, с. 175]. 

Для початку з’ясуємо, що таке «атестація працівників ОВС» та які 

характерні ознаки притаманні даному правовому явищу.  

Термінологічний словник з управління персоналом органів  внутрішніх 

справ, підготовлений авторським колективом Національного університету 

внутрішніх справ за загальною редакцією професора О.М. Бандурки, на 

думку багатьох науковців, найбільш повно розкриває зміст даного поняття. В 

ньому під терміном «атестація кадрів» розуміють процедуру визначення 

кваліфікації, рівня знань, практичних навичок, ділових якостей працівника та 

встановлення їх відповідності (невідповідності) посаді. Атестація кадрів 

органів внутрішніх справ спрямована на вдосконалення діяльності органів 

внутрішніх справ, підвищення ефективності їх роботи, поліпшення добору, 

розстановки і виховання кадрів, стимулювання підвищення кваліфікації, 

ініціативності, творчої активності та відповідальності працівників. При 

цьому повинні всебічно оцінюватися їх ділові, професійні, моральні та 

особисті якості, рівень культури, здатність працювати з людьми та деякі інші 

суттєво важливі для працівників органів внутрішніх справ характеристики 

[101, с. 7]. 

Своє бачення щодо інтерпретації поняття «атестація працівників ОВС» 

висловлює й Ю.В. Кікінчук, котрий вважає, що атестація слідчих органів 

внутрішніх справ – діяльність, у процесі якої атестаційна комісія у межах 

встановленої процедури з метою перевірки відповідності працівників органів  

внутрішніх справ України займаній посаді, стимулювання їх творчої 

активності та відповідальності визначає кваліфікацію працівника шляхом 

оцінки його ділових, професійних, особистих і моральних якостей, 

освітнього і кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки. У широкому 
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розумінні, як зазначає автор, під атестацією працівників органів внутрішніх 

справ України мають на увазі один із чинників проведення державної 

кадрової політики у сфері проходження служби в ОВС [160, с. 179]. Отже, 

розділяючи думки авторів, надамо власне визначення поняття «атестація 

працівників ОВС». Отже,атестація працівників ОВС– це процедура 

оцінювання ділових, особистісних та морально-психологічних якостей 

працівників ОВС, що регламентується нормативно-правовими актами та 

побудована на принципах всебічності, об’єктивності, гласності та 

неупередженості і має на меті виявлення резервів для покращення показників 

роботи працівників слідчих органів. 

На нашу думку, для даної процедури характерні такі ознаки: 

– регламентованість нормативно-правовими актами; 

– системність; 

– покращення показників роботи ОВС; 

– виявлення прихованих резервів для покращення ефективності 

роботи; 

– спрямованість на кінцевий результат. 

Визначивши сутність та основні ознаки поняття «атестація працівників 

ОВС», доцільно встановити і основні її завдання. На думку В.Р. Кравця, 

завданнями атестації працівників органів внутрішніх справ є: забезпечення 

законності в системі проходження служби в органах  внутрішніх справ; 

підтримка стабільності служби в органах  внутрішніх справ; формування 

професійного кадрового персоналу органів внутрішніх справ України; 

дотримання на практиці основних принципів проходження служби в органах  

внутрішніх справ; виявлення потенційних можливостей працівника органів 

внутрішніх справ України з метою підвищення його по службі та 

забезпечення реального функціонування механізму просування працівника 

по службових сходинках; застосування до працівника органів внутрішніх 

справ України заходів щодо стимулювання, підвищення дисципліни та 

відповідальності, підвищення кваліфікації та професіоналізму; попередження 
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та боротьба з правопорушеннями і корупцією в системі органів внутрішніх 

справ [185, с. 16-17]. Отже, на підставі аналізу завдань атестації працівників 

ОВС, які вказані науковцем,пропонуємо своє бачення стосовно даного 

питання. Так, на нашу думку, основним завданням є визначення кваліфікації 

та відповідності його займаній посаді, що здійснюється на основі оцінки його 

знань, умінь та професійних навичок.  

Викладене вище дозволяє визначити правове регулювання атестації 

працівників ОВС як систематичний процес впорядкування і закріплення 

державою та її органами за допомогою чинних нормативно-правових актів 

суспільних відносин, що виникають у процесі проведення атестації 

працівників ОВС, а також приведення даних відносин у відповідність з 

приписами законодавства. 

Отже, узагальнюючи усе вищевикладене, варто зазначити, що на 

сьогодні прийнята значна кількість нормативних актів, що визначають 

сутність поняття «атестація слідчих працівників ОВС». Проте жоден з них не 

містить чіткого порядку формулювання мети даної атестації, порядку та умов 

її проведення, а також підстав для її здійснення, що гальмує професійне 

зростання і розвиток рядового та начальницького складу ОВС. Враховуючи 

відсутність вказаних складових, пропонуємо на рівні нормативно-правових 

документів розробити національні, спеціалізовані методичні рекомендації 

стосовно порядку проведення атестації працівників ОВС, що дозволять 

визначити конкретні підстави її здійснення, оптимізувати порядок 

проведення та дати об’єктивну оцінку професійному складу цих органів. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Надано авторське визначення поняття «досвід професійно-слідчої 

діяльності», яке запропоновано розуміти як сукупність знань, умінь, навичок, 

набутих та удосконалених слідчим у процесі своєї діяльності, та засвоєння 
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практики, напрацьованої іншими працівниками слідчих підрозділів ОВС 

щодо проведення як окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних 

рішень, так і проведення досудового розслідування в цілому. Тобто в процесі 

практичної діяльності у слідчого формується власний індивідуальний досвід, 

який він збагачує завдяки опануванню досвіду своїх колег. 

2. Запропоновано тлумачити поняття «первинний досвід слідчого» як 

складну систему набутих знань, умінь та навичок, сформовану в умовах 

постійного браку часу та інформації, тиску з боку зацікавлених суб’єктів, 

емоційної та психологічної напруги, що переплетена симбіозом набутих 

теоретичних знань,навичок та їх невідповідності реальній дійсності.   

3. Акцентовано увагу на тому, що дефініція поняття «первинний досвід 

слідчого» включає 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). 

4. Результати слідчої діяльності знаходяться в безпосередній 

залежності від професійної підготовки слідчих працівників, їх здатності 

вирішувати будь-які поставлені завдання, від рівня знань, умінь та навичок у 

відповідній сфері, котрі вони отримують у 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. 

5. Запропоновано визначати поняття «професійна підготовка слідчих 

ОВС» як безперервний процес оволодіння працівником ОВС відповідними 

знаннями, уміннями та навичками, що так необхідні йому в процесі 

виконання своїх службових обов’язків по розслідуванню та розкриттю 
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злочинів. Тобто завдяки набутим знанням та здатності вміло їх 

використовувати   на практиці слідчий стає професіоналом своєї справи і 

гідним правоохоронцем держави. 

6. Основними завданнями професійної підготовки слідчих є оволодіння 

певним обсягом теоретичних знань, практичними вміннями та навичками, які 

необхідні їм для належної роботи в слідчих органах, дозволяють виконувати 

поставлені перед ними завдання, виходити з будь-якої ситуації та бути 

професіоналом своєї справи.  

7. Надано доктринальне тлумачення поняття «перепідготовка слідчих 

ОВС», яке трактується як один із видів навчання, що здійснюється з метою 

одержання особами рядового та начальницького складу ОВС нової 

спеціальності або в разі їх переміщення на іншу роботу, виконання якої 

вимагає нових знань, умінь та навичок.  

8. Встановлено, що перспективними напрямками професійної 

підготовки та перепідготовки є: постійна та цілеспрямована організаційно-

управлінська робота, яка направлена на удосконалення професійної 

майстерності слідчих; забезпечення належного рівня занять задля освоєння 

слідчими всього необхідного обсягу практичних та теоретичних знань; 

стимулювання активного та свідомого ставлення працівників органів 

слідства до підвищення своєї професійної майстерності; удосконалення форм 

і методів розслідування злочинів, впровадження новітньої методики з 

розслідування певних категорій злочинів.  

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», який би містив такі розділи: І. Загальні положення 

(визначення поняття «професійна підготовка слідчих Національної поліції 

України», видів професійної підготовки); ІІ. Професійна підготовка 

слідчих(закріплення умов та порядку направлення слідчих на професійну 
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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 осіб, що 

працюють поліцейськими (в т.ч. на посадах слідчих) Національної поліції 

України (або претендують на неї шляхом переведення), на підставі глибокого 

і всебічного їх вивчення з врахуванням особливостей організації їх праці 

шляхом тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та 

тестування на визначення рівня загальних здібностей і навичок. 

11. Надано пропозицію щодо виділення таких видів 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). 



160 

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 
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розслідувань кримінальних правопорушень залежно від професійних умінь 

та навичок, полягає в своєчасному залученні слідчими учасників проваджень 

до проведення процесуальних дій, охоплює сучасні методи виконання 

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, 
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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 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 
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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 
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«професійна підготовка слідчих Національної поліції України», видів 

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). 



165 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Положення про органи досудового розслідування Національної 

поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 570 від 

06.07.2017. Дата оновлення:15.09.2017. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17(дата звернення: 08.01.2019). 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI.Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, 

№ 11-12, № 13. Ст.88. 

3. Азаров Ю.И, Заика С.О., Фатхутдинов В.Г. Руководство для 

следователей: учеб. пос./под ред. Н.В. Жогина. М.: Юридическая литература, 

1971. 752 с. 

4. Азаров Ю.І. Кримінально-процесуальне право України: навч. 

посіб. Київ: КУТЕП, 2008. 430 с. 

5. Озерський І.В. Правові та психологічні засади 

прокурорськоїдіяльності: дис.  … доктора юрид. наук: 19.00.06. Київ, 2011. 

664 c. 

6. Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки 

и реформа. Актуальні проблеми досудового слідства. Київ, 2003. № 2С. 29-

30. 

7. Гнилицька Н.О. Підходи до розуміння сутності праці. 

Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої 

Наддніпрянщини.  Запоріжжя: Просвіта. 2010. Вип. 24. С. 222-226. 

8. Зязюн І.А. Творчий доробок Тадеуша Новацького – гімн людині 

праці. Аналіз поняття: переклад з польської Юлії Родик. Людська праця. 

Львів: Літопис, 2010. С. 173-176. 

9. Новацький Т.В. Людська праця. Аналіз поняття: переклад з 

польської Юлії Родик: монографія. Львів: Літопис, 2010. 172 с. 

10. Сухомлинський В.О. Праця і моральневиховання: навч. 

посіб.Київ: Рідна школа, 1962.152 с. 



166 

11. Михайлова Т.М. Труд: опыт социально-философского изучения: 

мография. Москва: Асайепиа, 1999. 184 с. 

12. Гросс Г. Руководство для следователей как система 

криминалистики: уч.пос. Санкт-Петербург. 1908. 1040 с. 

13. Климов Е.А. Основы психологи: практикум. Москва: Юнити, 

1999. 257 с. 

14. Тертышник В.М. Уголовныйпроцесс: учеб. пос. Харьков: Арсис, 

2000. 575 с. 

15. Гончаров І.Д. Деякі аспекти процесуальної самостійності 

слідчого. Право України. Львів, 1995. №6. С. 154-166. 

16. Волов В.Г. Теоретические основы и практика оценки 

еффективности деятельности следственных подразделений и следователей 

органов внутренних дел: автореферат дисс. … канд. юрид. наук: 05.13.10. 

Москва, 1982. 20 с. 

17. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-

VIII. Відомості Верховної РадиУкраїни. 2015. № 40-41. Ст. 379. 

18. Рибак Н.В. Праця слідчих в умовах боротьби із сучасною 

злочинністю та пошук шляхів її оптимізації. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. № 6-2. Т. 2. С. 67-

74. 

19. Горелов М.О. Правовий статус слідчих підрозділів ОВС: навч.-

метод. посіб. Київ: Право України. 2005. 70 с. 

20. Шиханцов Г.Г. Юридическаяпсихология: науч. пос. Москва: 

Зеркало, 1998. 352 с. 

21. Добрянський О.А. Психологічний аналіз професійної діяльності 

слідчого в екстремальних ситуаціях.Право України. Серія: Психологічні 

науки. 2010. № 53. С. 187-190. 

22. Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної 

діяльності: автореф. дис . … докт. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2007.32 с. 



167 

23. Оніщенко Н.В. Організаційно-правові та індивідуально-

психологічні умови ефективності професійної діяльності працівників слідчих 

підрозділів МВС України: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.06. 

Харків, 2006. 22 c. 

24. Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы 

деятельности следователя: науч.пос. Киев: РИО МВД УССР, 1973.122 с. 

25. Інструкція з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні:Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 

575. Дата оновлення:29.08.2017. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17 (дата звернення: 11.01.2019). 

26. Калашников А.В. Тактико-специальна подготовка: учеб. пос. 

Москва, 1989. 64 с. 

27. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

навч. пос. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. 88 с. 

28. Злочинність в Україні: статистика минулого року (інографіка) 

URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=e

dit&_c=fo(дата звернення 11.01.2019). 

29. Офіційний сайт Національної поліції 

України.URL:https://www.npu.gov.ua/about/struktura/shtat-ta-chiselnist.html 

(дата звернення: 11.01.2019). 

30. Слідчі Нацполіції проходять навчання за програмою ОБСЄ та 

Ради Європи. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/slidchi-natspolitsii-prokhodiat-

navchannia-za-prohramoiu-obsye-ta-rady-yevropy-124826.html (дата звернення: 

11.01.2019) 

31. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх 

справ України: Закон України № 2925-III від 10.01.2002. Відомості Верховної 

Ради України(ВВР). 2002.  № 16. Ст. 115. 



168 

32. Дебель М.А. Профессионально важныекачества личности в 

период допрофессионализма. Теория и практика современной психологии: 

мат. Межд. конф. Новосибірськ. 2011.URL:http://sibac.info/index.php/2009-

0701-10-21-16/34-2009-07-04-13-03-12/157-2011-01-31-17-58-51(дата 

звернення: 11.01.2019). 

33. Подвербных О.Е. Опережающая переподготовка и непрерывное 

образование – залогэффективной занятости. Человек и труд. 2010. № 5. 

С. 37-38. 

34. Кримська О.М. Форми забезпечення професійного зростання 

працівника. Форум права. 2011. № 3. С. 414-418. 

35. Справочник профессий: словарь терминов.URL: 

http://spravochnikprof.narod.ru/prof.html (дата звернення: 01.02.2019). 

36. КрушельницькаО.В. Управліннятрудовимиресурсами: навч. 

посіб. К.: Кондор, 2003.224 с. 

37. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для 

студентов вузов. 4-е изд., перераб., доп. М.: Академический Проект: Фонд 

«Мир». 2006. 336 с. 

38. Прохоров А.М. Большая советская энциклопедия:в 30-и 

т.Москва:Советская энциклопедия, 1972. Т.10. 592 с. 

39. Шопіна І.М. Правові та організаційні засади 

підвищенняефективностіпрофесійноїдіяльностіслідчихорганівНаціональноїп

оліціїУкраїни: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2004. 192 с. 

40. Рибак Н.В. Вимоги до рівня професійної підготовки слідчих 

Національної поліції України. Наука і правоохорона. 2015. № 4. Ч. 2 С. 77-83. 

41. Порядок діяльності поліцейських комісій: Наказ Міністерства  

внутрішніх справ України від 25.12.2015 № 1163. Дата оновлення:18.12.2015. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0049-16 (дата звернення: 10.01.2019). 

42. Проект Закону України про статус слідчих, реєстраційний номер 

1437 від 25.01.2008. URL: 



169 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1437&skl=7 (дата 

звернення: 16.01.2019). 

43. Проект Закону про систему досудового слідства України та 

статус слідчих, реєстраційний номер 1187 від 02.12.2014. 

URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52626 (дата 

звернення: 16.01.2019). 

44. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (основи 

юридичної діяльності): навч. пос.  Київ: Знання, 2005. 655 c. 

45. Сухицька Н.В.Вища юридична освіта - пріоритети і можливості: 

сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збір. наук. пр. 

ДонДУУ. Соціологія державного управління. Серія: Спеціальні та галузеві 

соціології. Донецьк: ДонДУУ, 2010. Вип. 117. С. 200-202. 

46. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості 

Верховної РадиУкраїни. 2017. № 38-39. ст. 380. 

47. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-

VII.Відомості Верховної РадиУкраїни. 2014. № 37-38.ст. 2004. 

48. Положення про вищі навчальні заклади МВС:Наказ МВС 

України  № 62 від 14.02.2008. Дата оновлення: 21.09.2017. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-08 (дата звернення: 16.01.2019). 

49. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: підручник. 

Київ, 1995. 304 с. 

50. Бралатан В.П. Професійнаетика: навч. пос. Київ: Центр учбової 

літератури, 2011. 251 с. 

51. Русинка І.І. Психологія: навч. посіб. Київ: Знання, 2007. 367 с. 

52. КушлинВ.И. Государственное регулирование рыночной 

экономики. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: РАГС, 2005. 834 с. 

53. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

підруч.  3-тє вид. Київ: Знання, 2007. 315 с. 



170 

54. Кодекс законів про працю Української РСР: Закон Української 

Радянської Соціалістичної Республіки від 10.12.1971. Відомості Верховної 

РадиУкраїни. 1971. № 50. 375 с. 

55. Пояснювальна записка до проекту Трудового кодексу України від 

03.12.2007. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=30947 

(дата звернення: 01.02.2019). 

56. Бандурка О.М. Слідчий – моя професія: монографія. Харків, 

2000. С. 227. 

57. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971  

№ 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. с. 375. 

58. Рішення ЄСПЛ по справі «Савицький проти України» заява № 

38773/05 від 26.10.2012. URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%2238773/05%22],%22documen

tcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item

id%22:[%22001-112417%22]} (дата звернення: 19.01.2019). 

59. Губар С.В. Становлення і розвиток органів дізнання та 

досудового слідства в Україні (1917 – 60-ті роки ХХ століття): дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002. 208 с. 

60. Рибак Н.В. Специфіка слідчої діяльності в умовах сьогодення 

України. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції(м. Запоріжжя, 27-28 

січня 2017 року). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація 

«Істина», 2017. С. 66-75. 

61. Пояснювальна записка до проекту Кримінального 

процесуального кодексу України № 4651-VI від 

13.04.2012.URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42312(

дата звернення: 19.01.2019). 

62. Висновокна проект Закону України «Про поліцію» № 10688 від 

03.07.2012. URL: www.kmu.gov.ua/document/247780692/R01118-00.doc (дата 

звернення: 19.01.2019). 



171 

63. Стратегії розвитку органів Національної поліції 

України:Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1118-

р. Дата оновлення: 13.06.2017. URL: 

http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm (дата звернення: 19.01.2019). 

64. Грацькі рекомендації щодо доступу до правосуддя національних 

меншин: Пояснювальна записка. URL: 

https://www.osce.org/uk/node/396683?download=true (дата 

звернення:19.01.2019). 

65. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон 

України від 15.03.2018 № 2337-VIII. Дата оновлення: 05.05.2018.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19 (дата звернення: 17.03.2019). 

66. Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів: Закон України від 23.12.1993 № 133-ІІІ. Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 11. С.50. 

67. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

підр. 3-тє вид. Київ: Знання, 2007. 559 с. 

68. Правила етичної поведінки поліцейських: Наказ МВС України 

від 09.11.2016 № 1179. Дата оновлення: 09.12.2017.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16(дата звернення:19.01.2019). 

69. Законодавча база для інструментаріюсферибезпеки: 

Європейський кодекс поліцейської етики: посібник. URL: 

https://ukrainesecuritysector.com/wp-content/uploads/2016/08/CoE-1.pdf (дата 

звернення: 19.01.2019). 

70. Про Європейський кодекс поліцейської етики:Рекомендація Rec 

(2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи (Ухвалена 

Комітетом міністрів 19 вересня 2001 на 765-му засіданні заступників 

міністрів). URL:https://ukrainesecuritysector.com/wp-

content/uploads/2016/08/CoE-1.pdf(дата звернення 19.01.2019). 

71. Стратегія розвитку органів Національної поліції України: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1118-



172 

р. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm(дата звернення: 

19.01.2019). 

72. Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы 

деятельности следователя: учеб.пос. Киев, 1973.123 с. 

73. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пос. Москва: Высшая школа,  

1990. 576 с. 

74. Подоровская М.М. Организация труда: учебник. Киев, 2004. 

260 с. 

75. ШвецьН.Г. Раціоналізаціятрудовоїдіяльності.Київ, 2004. 345 с. 

76. Адамчук В.В. Організація та нормування праці: учбов. посіб. 

Москва, 1999. 380с. 

77. Данюк В.М. Організація праці менеджера: учбов. посіб. Київ: 

КНЕУ, 2006. 267 с. 

78. Волошина С.В. Економікапраці: курс лекцій і навчально-

методичніматеріали для самостійноговивчення дисципліни: навч. посіб. 

Дніпропетровськ: Пороги, 2002. С. 176-197. 

79. Шмидт В.Л. Организация обучения на производстве в развитых 

странах Запада. Труд зарубежом. Москва, 2005. 340 с. 

80. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної 

діяльності: навч. посібник. К.: Знання, 2008. С. 495. 

81. Баев О.Я., Ваксян А.З. Руководство для следователей: учеб.-

метод. пос. Москва: ИНФРА-М, 1997.732 с. 

82. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридичнапсихологія: 

академічний курс:навч. пос. Київ: ВидавничийДім«Ін Юре», 2004. 424 с. 

83. Коновалова Е.В., Сербулов А.М. Следственная тактика: 

принципы и функции:учеб.-метод. пос.Киев, 1983. 112 с. 

84. Клименко М.И. Криминалистические знания в структуре 

профессиональной подготовки следователя: учеб. пос. Киев: Вища школа, 

1990. 235 с. 



173 

85. Кагляк І.І. Інформаційне забезпечення слідчої діяльності. Форум 

права. 2014. № 3. С. 470–475. 

86. Кузьмичёв В.С. Следственная деятельность:сущность, принципы, 

криминалистические прийомы и средства осуществления: дис. … д-ра юрид. 

наук: 12.00.09. Киев, 1996. 503 с. 

87. Лукашевич В.Г. Розвиток доказування як форми пізнання в 

сучасному кримінальному процесі. Науковий вісник Національної академії 

Національної поліції. 2004. № 4. С. 205-211. 

88. Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами: учеб.пос. 

Москва, 1966. 67 с. 

89. Столяренко А.М. Прикладная юридическая психология: учеб.пос. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 674 с. 

90. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию 

преступлений: монографія. Саратов: Изд-во Сарат.ун-та.1987. 96 с. 

91. Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: 

учеб.пос. Луганськ, 2005. 535 с. 

92. Рибак Н.В. Особенности правового регулирования отдельных 

форм организации труда следователей ОВД. Право и Политика:научно-

методический журнал. 2016. Специальный выпуск. С. 98-105. 

93. Чорноус Ю.М. Морально-етична характеристика слідчих дій. 

Право України. 2005. № 2. С. 55-59. 

94. Рибак Н.В. Влияние организационных особенностей 

взаимодействия подразделений ОВД на ход досудебного расследования 

уголовных правонарушений. Право и Политика:научно-методический 

журнал. 2015. Специальный выпуск. С. 145-154. 

95. Перепелиця П.С., Рибалка В.В.Психологіяпраці та 

професійноїпідготовкиособистості: навч. посіб.  Хмельницький: ТУП, 2001. 

330 с. 

96. Леко Б.А. Юридичнаетика: навч. посіб. Чернівці:Книги XXI, 

2008. 280с. 



174 

97. Бандурка А.М. Юридическая психология: учеб.пос. Харьков: 

Нац. ун-т внутр. дел, 2001. 640 с. 

98. Васильев В.Л. Юридическая психология: учеб.пос. СПб: Питер-

Пресс, 1997. 250 с. 

99. Захаров В.Ф. Модель специалиста-выпускника Киевской высшей 

школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского: оперативно-профилактическая и 

исправительно-трудовая специализация: учеб.пос. Киев, 1981. 40 с. 

100. Психологія слідчої діяльності: навч. посіб. / В.Г. Андросюк, 

О.М. Корнєв, О.І. Кудерміна та ін. Київ: Правова єдність, 2009. 200 с. 

101. Бандурка О.М. Управління в органах Національної поліції 

України: підручник. Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. 480 с. 

102. Кельбя В.Г. Виховання професійних якостей у майбутніх 

офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02. Хмельницький, 2002. 19 с. 

103. Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: учеб. пос. Ч. 2. 

Москва: Юрид. лит., 1996. 320 с. 

104. Богданов А.А. Тектология (всеобщая организационная наука): 

учеб. пособ.: в 2-х кн. Москва: Экономика, 1989. Кн. 1. 190 с. 

105. Делікатний С.К. Професійно-психологічна підготовка 

працівників органів внутрішніх справ. Інформаційний бюлетень 

Республіканського навчально-методичного центру Української академії 

Національної поліції. 1995. № 3. 80 с. 

106. Цільмак О.М., Рассоха С.І., Ананьєв А.М. Психологічна 

підготовка працівників органів внутрішніх справ: навч. посіб. Одеса: ОДУ, 

1999. 52 с.  

107. Корнєв О.М. Професійно-психологічна підготовка працівників 

підрозділів швидкого реагування міліції України: автореф. дис. … канд. 

психол. наук: 05.02.00. Київ, 2001. 18 с. 



175 

108. Якимчук М.К. Проблемиуправління в органах 

прокуратуриУкраїни: монографія. Київ: Iнститутдержави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2001. 145 с. 

109. Горпенюк А.В. Становлення та 

перспективирозвиткудосудовогослідства в Україні. Вісникпрокуратури. 2010. 

№ 4. С. 98-100. 

110. Конституція України: Закон України № 254/96-ВР 

від28.06.1996.Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141. 

111. Керліц К.В. Проблеми законодавчих гарантій діяльності слідчого 

органів Національної поліції. Часопис Київського університету права. 2011. 

№ 4. С. 324-327. 

112. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони 

прав і свобод громадян: Указ Президента Українивід18.02.2002. Дата 

оновлення: 01.09.2007.URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143/2002 

(дата звернення: 01.02.2019). 

113. Положення про Міністерство внутрішніх 

справУкраїни:Розпорядження Президента України від 06.04.2011 № 

383/2011. Дата оновлення: 03.11.2014.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383/2011 (дата звернення: 30.01.2019). 

114. Мачуський В.В. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей 

та учнівської молоді: збір. наук. праць. Київ, 2013.Вип. 14. Кн. 1. С. 251-259. 

115. Мінаков M.А. Рамки історії поняття досвіду: 

взаємодоповнюваність концепцій досвіду І. Канта і Ґ.В.Ф. Гегеля. Наук. зап. 

НаУКМА. Серія: Філософія та релігієзнавство. 2006.Т. 50.  С. 23-29. 

116. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. СПб.:Наука,2001. 

T.3. 584 с. 

117. Мінаков М.А. Історія поняття досвіду: монографія. Київ: 

ПАРАПАН, 2007. 380с. 

118. Аверин А.Н. Гносеологический анализ понятия “опыт”. Дисс. 

к.ф.н. Свердловск. 1973. 114 с.  



176 

Есипчук Н.М., ТабачковскийВ.Г., Тарасенко Н.Ф. Диалектика деятельности и 

культура. Київ: Наукова думка.1983. 295 с. 

119. Фуко М. Жизнь: опыт и наука. Вопросы философии. 1993. № 5. 

С. 43-54. 

120. Швалб Ю.М. Психологические формы фиксации жизненного 

опыта / під ред. Н.В. Чепелівої. Актуальні проблеми психології: психологічна 

герменевтика. Київ: Міленіум, 2005.Т.2.Вип.3.  212 с. 

121. Рибак Н.В. Особливості набуття первинного досвіду професійно-

слідчої діяльності. Соціальне право. 2019. № 1. С. 77-83. 

122. Ничкало Н.Г. Методологічні проблеми безперервної професійної 

освіти. Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: наук.-метод. зб. 

Київ, 1994. С. 22-26. 

123. Мачуський В.В. Теоретичний аналіз поняття первинного 

професійного досвіду учнів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей 

та учнівської молоді: зб. наук. праць. Кіровоград, 2010. Вип. 14. Кн. 1. С. 251-

259. 

124. Попов В.В.Чувственное, рациональное, опыт.Москва: МГУ, 1976. 

120 с. 

125. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в 

современной школе. Москва: Сентябрь, 1996. 96с. 

126. Белкин А.С., Жукова Н.К.Витагенное образование. 

Голографический поход. Екатеринбург: Ургу. 1999. 136 с. 

127. Уваров А.И. Формування органів Національноїполіції. 

Техническое знание: социальный опыт и новаторство. Опыт и его место в 

социальном познании: сб. науч.тр. Калин.ун-т. 1984. 155 с. 

128. Керліц 

К.В.Проблемизаконодавчихгарантійдіяльностіслідчогоорганіввнутрішніх 

справ.Вестник криминалистики.  Москва:Спарк, 2000.№ 1. С.324-327. 



177 

129. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в обучении 

криминалистики. Вестник криминалистики. Москва:Спарк, 2000. № 1. С. 23-

28. 

130. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском 

уголовном процессе: учеб.пос. Харьков, 1979. 226 с. 

131. Макаренко С.С. Вплив сугестії на формування комунікативних 

якостей, навичок та вмінь слідчого. Науковий вісник Львівського державного 

університету Національної поліції. Серія: Психологічна. Львів, 2008. 

№ 1.С. 224-235. 

132. Кришталь Д.О., Кришталь Д.Д. Соціалізація як категорія 

сучасних психолого-педагогічних наук.  Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна 

робота. Соціальна педагогіка. Випуск 21: збірник наукових праць. К.: Вид-во 

НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016. С. 40-48. 

133. Мудрик А.В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / 

под. ред. В.А.  Сластенина. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Академия, 2000. 

200 с. 

134. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: 

академічний курс. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 424 с. 

135. Коновалова Е.В., Сербулов А.М. Следственная тактика: 

принципы и функции: учеб.пос. Киев, 1983. 112 с. 

136. Васильев В.Л. Юридическая психология: учеб. пособ. СПб.: 

Питер, 1997. 649 с. 

137. Глузман О.В. Базові компетентності: сутність та значення в 

життєвому успіху особистості. Вісник НАПН України. Серія: Педагогіка і 

психологія. 2009. № 2 (63). С. 51-60. 

138. Ничкало Н.Г.Державні стандарти професійної освіти: теорія і 

методика: монографія. Хмельницький: ТУП, 2002. 396 с. 



178 

139. Рудишин С.Д. Системний підхід до вищої освіти в Україні: 

освіченість,компетентність, національні цінності. Вісник НАПН України. 

Серія: Педагогіка і психологія. 2013. № 3 (80). С. 69-75. 

140. Александров Д.О. Становлення особистості працівника ОВС: 

монографія. Київ: Вад екс, 2014. 340 с. 

141. Александров Д.О. Роль керівника ОВС у комплексному 

використанні сил та засобів під час охорони громадського порядку: навч.-

метод. посіб. Київ: ТОВ «МП Леся», 2015. 104 с. 

142. Волощук А.М. Діяльність органів внутрішніх справ щодо 

протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності: монографія. 

Одеса: Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 175 с. 

143. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові 

проблемиборотьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне 

дослідження: монографія. Харків: Регіон-інформ, 2004. 210 с. 

144. Зубко А.М. Особистісно-орієнтоване навчання в післядипломній 

освіті: навч.-метод. посіб. Освіта на Луганщині. 2001. № 1 (14). С. 55-61. 

145. Форми і методи загальної підготовки педагогічних кадрів у 

Полтавському інституті народної освіти (20-30 рр. ХХ ст.). Витоки 

педагогічної майстерності: зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. 

В.Г. Короленка. Полтава. 2008. Вип. 4. С. 176-182. 

146. Троцко А.В. Теоретические и методические основы подготовки 

студентов к воспитательной деятельности в высших педагогических учебных 

заведениях:автореф. дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. К.Институт ПППО, 

1997. 54 с. 

147. Куковська Т.С. Основні форми і методи професійної підготовки в 

юридичних навчальних закладах США: навч.-метод. посіб. Київ,2011. 208 с. 

148. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., 

допов. та CD)/уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун,  2007. 1736 

с. 



179 

149. Мурашко М.І. Менеджмент персонала: навч. посіб. 3-тє вид., 

випр. і доп. Київ: Знання, 2008. 435 с. 

150. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: 

навч. посіб. Київ:Кондор, 2006. 292с. 

151. Про професійно-технічну освіту: Закон України 

від 10.02.1998 № 103/98-ВР. Дата оновлення: 14.08.2000. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 

05.02.2019). 

152. Економічна енциклопедія: в 3-х т./за ред. С.В. Мочерного. Київ: 

Академія, 2001. Т.2. 846 с. 

153. Артюшин Г.М. Методичні аспекти дослідження системи 

перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних 

органів України. Педагогічний дискурс. 2009. Вип. 5. 253 с. 

154. Свон Р.Д. Эффективностьправоохранительнойдеятельности и 

еекадровое обеспечение в США и России: науч. изд. Санкт-

Петербург:Алетейя, 2000. 288 с. 

155. Гусев Г.С. Проблемыподготовки кадров для 

правоохранительнойсистемы. Юридическое образование–

важноеусловиеформирования гражданського общества и правового 

государства в России. Материалы Всероссийскойнаучно-практической 

конференции, посв. 50-летию высшего юридического образования в 

Республике Башкортостан: сб труд. Уфа: изд-во Башкирского ун-та, 2001. С. 

132-136. 

156. Педагогическая энциклопедия/ под ред. И.А. Каирова, 

Ф.Н. Петрова. Москва: Советская энциклопедия, 1966. Т.3. 549 с.  

157. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: 

учебник. Москва: Юристь, 1996. 632 с. 

158. Корнєв О.М. Професійно-психологічна підготовка працівників 

підрозділів швидкого реагування міліції України: дис. ... канд. психол. наук: 

12.00.06. Київ, 2001. 238 с. 



180 

159. Положення про організацію службової підготовки працівників 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 26.01.2016 № 50. Дата 

оновлення: 13.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16 

(дата звернення: 05.02.2019). 

160. Кікінчук В.Ю. Особливості проведення атестації працівників 

органів Національної поліції України. Форум права. 2010. № 3. С. 178-185.  

161. Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і 

начальницького складу органів Національної поліції України: НаказМВС 

України від 13.04.2012 № 318. Дата оновлення: 26.01.2015. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12(дата звернення: 05.02.2019). 

162. Положення про організацію післядипломної освіти працівників 

Національної поліції: Наказ МВС України № 1625 від 24.12.2015. Дата 

оновлення: 17.12.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-16 

(дата звернення: 05.02.2019). 

163. Данилов В.А. Пути совершенствования профессиональной 

підготовки сотрудников ОВД: науч. пос. Москва, 1981. 179 с. 

164. Мартинюк В.Д. Поняття та структура професійного навчання 

працівників. Держава та регіони. Серія: Право. 2016. № 3 (53). С. 34-38. 

165. Уржинский В.П. Гарантии права на труд: монография. Москва: 

Юрид. лит., 1984. 169 с. 

166. Бадира В.А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, 

засуджених до позбавлення волі: монографія. Запоріжжя, 2009. 168 с.  

167. Особливості проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів Національної поліції: навч. посіб. / Голосніченко І.П., 

Іщенко Ю.В., Парасюк М.В., Шакун В.І. Київ: Українська академія 

Національної поліції, 1994. 123 с. 

168. Ничкало Н.Г. Методичні проблеми безперервної освіти. 

Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: наук. метод. зб. Київ, 

1994. С. 22-26. 



181 

169. Ділігул А.С. Порядок проведення та призначення атестації 

працівників за трудовим законодавством України. Вісник права. 2017. № 1. 

С. 43-47. 

170. Полетаев Ю.Н. Аттестация работников: правовое регулирование, 

организационные вопросы: учеб. пос. Москва: Проспект, 2001. 112 с. 

171. Студеникина М.С. Государственныйконтроль в сфере 

управления. Вопросы советского административного права: сб.науч. ст. 

Москва: Юрид. лит., 1974. С. 14-24. 

172. Мелешко Х.Т. Правовые проблемы аттестации рабочих и 

служащих: монография. Минск, 1990. 104 с. 

173. Зленко А.М. Особливостіорганізаціїатестації персоналу. ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ іменіГригорія Сковороди». 2010. № 24 (49). 

С. 256-261. 

174. Плешнева Т.Д. Аттестация служащих. Служба в государственных 

и общественных организациях:межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1988. 41 с. 

175. Лазор Л.И. Правовые проблемы конкурсного подбора, аттестации 

кадров и робочих мест:автореф. дис. .. докт. юрид. наук: 10.00.05. Москва, 

1991. 33 с. 

176. Гриб К.Б. Поняття та ознаки атестації працівників за трудовим 

правом України. Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. 2015. 

Вип. 61. С. 358-364. 

177. Про професійний розвиток працівників на виробництві: Закон 

України від 12.01.2012 № 4312-VI. Дата оновлення: 28.04.2014. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (дата звернення: 05.02.2019). 

178. Полетаев Ю.Н. Аттестация работников: правое регулирование, 

организационные вопросы: науч.-метод. пос. Москва: Проспект, 2001. 112 с. 

179. Інструкція про порядок проведення атестування поліцейських: 

Наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465.Дата оновлення: 16.12.2016. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 (дата звернення: 

05.02.2019). 



182 

180. Рибак Н.В. Щодо особливостей атестації працівників слідчих 

підрозділів ОВС.Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. 

№ 6. С.55-59. 

181. Соляник В.О. Принципы периодической аттестации 

специалистов. Хозяйство и право. 1979. № 8. С. 15-19. 

182. Курилов В.И. Аттестация и личность работника в советском 

трудовом праве: монография. Владивосток: изд-во Дальневосточн. ун-та. 

1983. 200 с. 

183. Довгань А.К. Принципи правового регулювання атестації 

працівників. Форум права. 2009. № 3. С. 222–226.  URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09dakrap.pdf (дата звернення: 

05.02.2019). 

184. Слубський І.Й. Проблеми правового регулювання проходження 

служби працівниками органів  Національної поліції. Право і безпека. 2012. № 

2 (44). С. 175-178. 

185. Кравець В.Р. Атестація державних службовців в Україні: дис. … 

кандид. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2003. 200 с. 

  



183 

ДОДАТОК 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

1. Рибак Н.В. Праця слідчих в умовах боротьби із сучасною 

злочинністю та пошук шляхів її оптимізації. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. №6-2. Т. 2. С. 67-74. 

2. Рибак Н.В. Вимоги до рівня професійної підготовки слідчих 

національної поліції України. Наука і правоохорона. 2015. № 4. Ч.2 С. 77-83. 

3. Рибак Н.В. Влияние организационных особенностей 

взаимодействия подразделений ОВД на ход досудебного расследования 

уголовных правонарушений. Право и Политика: научно-методический 

журнал. 2015.Специальныйвыпуск.С. 145-154. 

4. Рибак Н.В. Особенности правового регулированияотдельных 

форм организации труда следователей ОВД. Право и Политика: научно-

методический журнал. 2016. Специальный выпуск. С. 98-105. 

5. Рибак Н.В. Щодо особливостей атестації працівників слідчих 

підрозділів ОВС. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. 

№ 6. С.55-59. 

6. Рибак Н.В. Особливості набуття первинного досвіду професійно-

слідчої діяльності. Соціальне право. 2019. № 1. С. 77-83. 

7. Рибак Н.В. Вплив індивідуальних особливостей слідчого ОВС на 

організацію його праці. Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 20-21 січня 2017 року). Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2017. С. 22-24. 

8. Рибак Н.В. Специфіка слідчої діяльності в умовах сьогодення 

України. Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року). Запоріжжя: Запорізька міська 

громадська організація «Істина», 2017. С. 66-75.  



184 

ДОДАТОК 2 

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). 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


