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Необхідно	 удосконалити	 механізм	 взаємної	 відповідальності	 вищих	 навчальних	 закладів	
системи	 МВС	 України,	 які	 готують	 слідчих,	 і	 відповідних	 слідчих	 підрозділів	 ГУНП	 України	 в	
областях,	передусім	за	рівень	взаємодії,	практичної	підготовки,	проходження	стажування	на	посадах.	

З	метою	забезпечення	підбору	на	навчання	кандидатів,	які	мають	життєвий	досвід,	схильні	
до	 слідчої	 роботи,	 вищим	 навчальним	 закладам	 системи	 МВС	 України	 разом	 із	 кадровими	
апаратами	 ГУНП	 в	 областях	 слід	 активізувати	 профорієнтаційну	 роботу	 серед	 співробітників	
органів	Національної	поліції	України,	які	працюють	на	інших	посадах.	

Як	зацікавлені	суб’єкти	до	цих	процесів	мають	бути	задіяні	й	територіальні	слідчі	підрозділи	
органів	Національної	поліції	України.	Для	підвищення	якості	та	зменшення	вартості	підготовки	
фахівців	 потрібно	 ширше	 впроваджувати	 практику	 переведення	 студентів-відмінників	 другого	
та	третього	курсів,	які	навчаються	у	вищих	навчальних	закладах	системи	МВС	України	за	кошти	
фізичних	та	юридичних	осіб	та	мають	стійку	мотивацію	до	майбутньої	служби	в	якості	слідчого	
органів	Національної	поліції	України,	на	навчання	за	державним	замовленням.	

Крім	того,	необхідно	опрацювати	питання	про	відродження	в	навчальних	закладах	системи	
МВС	України	перепідготовки	фахівців	для	підрозділів	слідства	як	надання	юридичної	освіти	на	
базі	 неюридичної	 за	 кошти	 держави	 у	 скорочений	 термін,	 а	 також	 більш	 ефективно	
використовувати	таку	форму	післядипломної	освіти	як	підвищення	кваліфікації	слідчих.	

З	 метою	 забезпечення	 належного	 рівня	 підготовки	 майбутніх	 слідчих,	 створення	 здорової	
конкуренції	 серед	 відомчих	 вищих	 навчальних	 закладів	 необхідно	 здійснювати	 підготовку	
слідчих	 за	 спеціальністю	 081	 Право	у	 кількох	 вищих	 навчальних	 закладах,	 які	 мають	 найбільш	
високий	 науковий	 та	 педагогічний	 потенціал,	 зв’язки	 з	 практичними	 підрозділами	 (за	
регіональним	 принципом).	 Одним	 із	 таких	 вищих	 навчальних	 закладів	 є	 Харківський	
національний	університет	внутрішніх	справ,	структурним	підрозділом	якого	є	факультет	№	1.	

Факультет	 систематично	 отримує	 завдання	 від	 ГСУ	 Національної	 поліції	 України,	 СУ	 ГУНП	
України	 в	 областях	 щодо	 розробки	 методичних	 та	 практичних	 рекомендацій,	 експертизи	
проектів	 нормативно-правових	 актів,	 надання	 роз’яснень	 стосовно	 спірних	 положень	
законодавчих	та	підзаконних	актів	тощо.	

До	 переваг	 підготовки	 слідчих	 у	 Харківському	 національному	 університеті	 внутрішніх	 справ	
можна	 віднести	 такі,	 як	 якісний	 та	 кількісний	 потенціал	 профільних	 кафедр,	 їх	 значний	 досвід	 з	
підготовки	 слідчих;	 поліцейську	 спеціалізацію	 підготовки	 слідчих	 (оперативно-розшукова	
діяльність,	вогнева	підготовка,	спеціальна	фізична	підготовка)	тощо.	Свідченням	якості	підготовки	
слідчих	у	Харківському	національному	університеті	внутрішніх	справ	є	значна	кількість	випускників,	
які	посідають	високі	посади	у	слідчих	підрозділах	органів	Національної	поліції	України.	

Таким	 чином,	 на	 підставі	 вищевказаного	 з	 упевненістю	 можна	 стверджувати,	 що	 провідна	
роль	 у	 підготовці	 фахівців	 для	 підрозділів	 слідства	 органів	 Національної	 поліції	 України	 має	
відводитися	 саме	 відомчим	 навчальним	 закладам	 системи	 МВС	 України,	 які	 здатні	 найбільш	
професійно	здійснювати	освітню	діяльність	у	зазначеному	напрямі.	
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РОЛЬ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ  
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Підготовка	 кадрів	 для	 Національної	 поліції	 України	 вимагає	 комплексного	 підходу	 з	
визначення	 міждисциплінарних	 зв’язків	 між	 дисциплінами,	 які	 передбачені	 відповідним	
освітньо-кваліфікаційним	 рівнем.	 З	 урахуванням	 цього	 гносеологічним	 завданням,	 яке	 постає	
перед	 юридичною	 наукою,	 є	 встановлення	 правової	 природи	 та	 визначення	 місця	 майнових	 та	

©	Бортнік	О.	Г.,	2017	



Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.). Харків, 2017 

	61	

особистих	немайнових	прав	та	їх	охорони	та	захисту	в	рамках	публічно-правових	дисциплін,	які	
вивчаються	при	підготовці	кадрів	для	Національної	поліції	України.		

Відповідно	 до	 положень	 Загальної	 декларації	 прав	 людини,	 прийнятої	 Генеральною	
Асамблеєю	ООН	від	10	грудня	1948	року,	права	людини	охороняються	законом	[1]	та	визначають	
вектор	діяльності	міжнародного	співтовариства	та	окремих	держав.	Побудова	правової	держави	
в	України	обумовила	закріплення	основних	соціальних	цінностей	у	громадянському	суспільстві.	
Відповідно	 до	 статті	 3	 Конституції	 України	 людина,	 її	 життя	 і	 здоров’я,	 честь	 і	 гідність,	
недоторканність	і	безпека	визнаються	в	Україні	найвищою	соціальною	цінністю.	Права	і	свободи	
людини	та	їх	гарантії	визначають	зміст	і	спрямованість	діяльності	держави.	Держава	відповідає	
перед	 людиною	 за	 свою	 діяльність.	 Утвердження	 і	 забезпечення	 прав	 і	 свобод	 людини	 є	
головним	 обов’язком	 держави.	 Крім	 того	 статтею	 21	 Конституції	 закріплено	 рівність	 людей	 у	
своїй	гідності	та	правах.	Права	і	свободи	людини	є	невідчужуваними	та	непорушними.	Відповідні	
конституційні	 засади	 є	 додатковими	 правовими	 гарантіями	 охорони	 та	 захисту	 особистих	
немайнових	та	майнових	прав	особи	[2].		

Особисті	 немайнові	 та	 майнові	 блага,	 які	 є	 об’єктами	 цивільних	 прав,	 визначають	 вільний	
приватно-правовий	 статус	 особи	 та	 відповідно	 до	 загальних	 конституційних	 засад	 визначають	
діяльність	держави,	напрям	нормотворчої	діяльності,	а	також	зміст	тих	галузей	права	чи	окремих	
правових	 інститутів,	 які	 призначені	 врегулювати	 правовідносини,	 направлені	 на	 охорону	 та	
захист	відповідних	благ.		

З	 урахуванням	 викладеного	 та	 керуючись	 аксіологічним,	 гуманістичним	 та	 системним	
підходами	 у	 вивченні	 юридичних	 явищ,	 при	 викладання	 юридичних	 дисциплін	 необхідно	
особливу	увагу	приділяти	системоутворюючим	факторам.	Зокрема	такі	приватні	права,	як	право	
на	 життя,	 особисту	 недоторканість,	 безпечне	 для	 життя	 і	 здоров’я	 довкілля,	 право	 на	 свободу,	
право	 на	 недоторканність	 особистого	 і	 сімейного	 життя,	 право	 на	 повагу	 до	 гідності	 та	 честі,	
право	на	таємницю	листування,	телефонних	розмов	(ст.	270	Цивільного	кодексу	України),	право	
власності,	 інші	 речові	 права	 [3]	 тощо,	 мають	 різні	 форми	 та	 способи	 охорони	 та	 захисту.	 Крім	
самозахисту,	передбаченого	ст.	19	ЦК	України,	нотаріальної,	судової	та	громадської	форм	захисту	
цивільних	 прав,	 значне	 місце	 в	 площині	 юридичної	 діяльності	 займає	 адміністративна	 та	
кримінальна.	Зокрема	враховуючи	охоронну,	регулятивну,	виховну	та	попереджувальну	функції	
кримінального	права,	не	можна	не	заначити	про	зважливу	охоронну	роль	закріплення	злочинів	
проти	 життя	 і	 здоров’я	 особи,	 волі,	 честі	 та	 гідності	 особи,	 статевої	 свободи	 та	 статевої	
недоторканності	особи,	власності.	Крім	того,	кримінальне	право,	визнаючи	 інші	види	злочинів,	
зокрема	 проти	 правосуддя,	 громадської	 безпеки,	 довкілля,	 безпеки	 виробництва	 [4],	
опосередковано	реалізує	функцію	охорони	приватних	юридичних	інститутів.		

Відповідно	закріплення	чинним	законодавством	таких	адміністративних	правопорушень	як	
правопорушення	у	галузі охорони	праці	та	здоров’я	населення,	правопорушення,	що	посягають	
на	 власність,	 правопорушення	 в	 галузі	 охорони	 природи,	 стандартизації,	 якості	 продукції,	
метрології	та	сертифікації,	правопорушення,	що	посягають	на	громадський	порядок	і	громадську	
безпеку	[5]	виконує	важливу	охоронну	функцію	відповідних	приватних	інтересів.	

Крім	 того,	 не	 можна	 не	 відзначити	 важливу	 роль	 поглиблених	 знань	 у	 галузці	 цивільного	
права	 з	 метою	 правильної	 кваліфікації	 правопорушень,	 що	 напряму	 впливає	 на	 оцінку	
ефективності	та	законності	діяльності	працівників	Національної	поліції	України.	

Отже	 відповідні	 положення	 обумовлюють	 важливу	 методологічну	 та	 гносеологічну	 роль	
поглибленого	 вивчення	 при	 підготовці	 кадрів	 для	 Національної	 поліції	 правової	 природи,	
сутності	 та	 змісту	 майнових	 та	 особистих	 немайнових	 прав,	 які,	 на	 наше	 переконання,	 є	
першоосновою	для	розвитку	громадянського	суспільства	та	визначають	спрямованість	держави	
та	діяльність	правоохоронних	органів.		
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ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ПРОТИ ЖИТТЯ 

ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 

Розслідування	 злочинів,	 які	 визначені	 в	 розділі	 другом	 кримінального	 кодексу	 України,	 а	
саме	 «Злочини	 проти	 життя	 та	 здоров’я	 особи»,	 починаючи	 зі	 ст.	115	 КК	 України	 (умисне	
вбивство)	 та	 закінчуючи	 ст.	156	 КК	 України	 (розбещення	 неповнолітніх),	 вважається	
найважливішим,	оскільки	відповідно	до	ст.	3	Конституції	України	визначено,	що	людина,	її	життя	
і	 здоров’я,	 честь	 і	 гідність,	 недоторканість	 і	 безпека	 визначаються	 в	 Україні	 найвищою	
соціальною	цінністю.	

Слідчими	 під	 час	 проведення	 досудового	 розслідування	 по	 вказаній	 категорії	 злочинів	
завжди	 використовується	 психологічний	 вплив	 на	 осіб,	 незалежно	 від	 того,	 з	 ким	 слідчий	
проводить	 слідчі	 (розшукові)	 дії,	 чи	 то	 із	 потерпілим,	 свідком	 чи	 з	 підозрюваним.	 Чинне	
законодавство	забороняє	вплив	лише	в	грубих	проявах,	тобто	у	формі	насильства,	погроз,	тощо.	
Так,	 в	 ст.	11	 КПК	 України	 визначено,	 що	 під	 час	 кримінального	 провадження	 повинна	 бути	
забезпечена	 повага	 до	 людської	 гідності,	 прав	 і	 свобод	 кожної	 людини,	 забороняється	 під	 час	
кримінального	провадження	піддавати	особу	катуванню,	жорстокому,	нелюдському	або	такому,	
що	принижують	її	гідність,	поводженню	чи	покаранню,	вдаватися	до	погроз	застосування	такого	
поводження,	 утримувати	 особу	 у	 принизливих	 умовах,	 примушувати	 до	 дії,	 що	 принижують	 її	
гідність.	 Крім	 цього,	 в	 КК	 України	 існує	 ст.	373	 (примушування	 давати	 покази),	 яка	 передбачає	
відповідальність	у	вигляді	обмеження	чи	позбавлення	волі	за	примушування	давати	покази.	Під	
примушуванням	давати	покази	слід	розуміти	домагання	від	особи,	яка	допитується,	бажаних	для	
слідчого	показів	шляхом	застосування	психічного	чи	фізичного	впливу.		

Саме	 поняття	 «психологічний	 вплив»	 вказує	 на	 його	 цільову	 спрямованість	 –	 це	 психіка	
людини.	 У	 психології	 вплив	 визначається	 як	 перенесення	 інформації	 від	 одного	 учасника	
взаємодії	 (спілкування)	до	 іншого.	Причому	в	процесі	такої	взаємодії	кожний	учасник	постійно	
опиняється	 в	 ролі	 об’єкта	 (допитувана	 особа)	 чи	 суб’єкта	 спілкування	 (слідчий	 який	 здійснює	
допит).	У	процесі	спілкування	слідчий	звертається	до	допитуваної	особи	з	повідомленням,	або	із	
запитанням,	або	пропонує,	просить	чи	наказує	щось	зробити.	

У	процесі	допиту	тактичні	прийоми,	як	носії	психологічного	впливу,	переслідують	відповідну	
мету,	 а	 саме:	 діагностика	 психічних	 станів	 осіб,	 які	 є	 об’єктом	 допиту,	 активізація	 їхніх	 дій,	 зміна	
поведінки	і	позиції	зазначених	осіб,	одержання	необхідної	інформації,	виховання	і	перевиховання.	

Психологічний	 вплив,	 що	 здійснюється	 слідчим	 може	 бути	 класифікований	 за	 наступними	
критеріями:	

1)	за	цільовою	спрямованістю	впливу	(вплив,	спрямований	на	діагностику	психічного	стану	
потерпілого,	 свідка,	 підозрюваного;	 вплив,	 що	 сприяє	 активізації	 дій	 окремих	 учасників	
кримінального	 провадження;	 вплив,	 що	 передбачає	 зміну	 поведінки	 і	 позиції	 суб’єкта	
спілкування;	 вплив,	 що	 має	 за	 мету	 сприяти	 одержанню	 інформації;	 вплив,	 що	 має	 виховну	
спрямованість);	

2)	за	способом	здійснення	впливу	(вербальний	або	невербальний);	
3)	за	інтенсивністю	впливу	(насиченість	емоціями,	тривалість,	стислість	тощо);	
4)	за	складністю	впливу	(психологічно	слабкий	або,	навпаки,	такий,	що	має	сильну	фіксацію);	
5)	за	інформаційно-пізнавальним	призначенням	(спонукальний,	стимулюючий,	примушуючий,	

коригуючий	вплив).	
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