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ПІДГОТОВКА СЛІДЧИХ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ МВС УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день органи досудового розслідування 
разом із іншими структурними підрозділами, які входять до 
системи Національної поліції України зазнали кардинальних 
змін, що були спричинені реформування МВС України. В та-
ких умовах, у владних повноваженнях, якими наділений слі-
дчий, як незалежно – самостійний суб’єкт вирішення справ, 
він є дещо обмежений оновленим Кримінально процесуаль-
ним кодексом з одного боку, а також слідчим суддею та про-
курором з іншого. Засади, на підставах яких здійснюється 
підготовка слідчих з метою вдосконалення їхньої діяльності 
та незалежного виконання ними законодавства про кримі-
нальне провадження вміщено в Наказ МВС України від 
06.07.2017 р. № 570.  

В процесі підготовки слідчих важливе значення мають 
наукові знання в сферах криміналістики, кримінології,кри-
мінального, цивільного права, та інших дисциплін юридич-
ного напрямку. Особливо важлива роль надається практич-
ному досвіду, який дозволяє застосовувати набуті теорети-
чні знання і здобувати професійні навички роботи.  

На шляху реформування, органи досудового розсліду-
вання захищають громадян України, забезпечують право-
вий статус Конституції, а не права окремих політичних сил, 
або ж інших частих, які спроможні гальмувати, переванта-
жувати їхню роботу. 

Позитивними моментами на шляху оновленої підгото-
вки, являється вміння слідчими приймати управлінські рі-
шення під час виконання службового обов’язку, яке буде 
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сприяти гнучкому та ефективному реагуванню по справі, 
яка подана до розгляду. Показником цього являється відпо-
відність всім вимогам , якими повинен володіти працівник 
органу досудового розслідування: 

‒ наявність досконалих знань кримінально – процесу-
ального законодавства; 

‒ навички їх застосування; 
‒ мати розвинений інтелект; 
‒ вміння використовувати закони логіки; 
‒ високий рівень комунікативності; 
‒ правова та моральна культура; 
Під час відкриття міжнародної конференції, присвяче-

ної перспективам змін до Кримінального процесуального ко-
дексу України, Голова Національної поліції України повідо-
мив, що щоб зробити показники розслідувань кримінальних 
проваджень якіснішими, із найбільш фахових працівників 
поліції, зокрема, слідчих, буде запроваджено у відомстві по-
саду детективів. Такі докорінні зміни за словами Голови На-
ціональної поліції України Сергія Князєва повинні вирішити 
проблему надлишку часу. Щоб не перенавантажувати додат-
ковою роботою слідчих, у грудні 2016 року був запровадже-
ний експеримент, в якому відбулося поєднання функцій двох 
ланок Національної поліції: слідчих та оперативних співробі-
тників. Мета такого проекту була поставлена наступна:  

‒ розподіл навантажень між працівниками поліції; 
‒ застосування професійного потенціалу кожного із 

особового складу; 
‒ розподілення злочинів за ступенем їх тяжкості між 

поліцейськими відповідно до їх професійного досвіду. 
Підготовка слідчих в умовах реформування Міністерс-

тва Внутрішніх Справ не являє собою тільки низку проце-
дур, які сприятимуть оновленню самого складу Національ-
ної поліції України, а й бере на себе відповідальність на-
вчити служителів закону виконувати свої обов’язки так, щоб 
вони не тільки несли відповідальність за правильно 
прийняте рішення, а й були підзвітні за моральне підґрунтя 
цих рішень, що є досить важливим у кожній соціальній, пра-
вовій державі.  

На мою думку, щоб ввести новації у процес підготовки 
слідчих, кожна персона, яка задіяна в цій роботі повинна 
відповідати наступним вимогам: 
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‒ досконало володіти набутими знаннями профспря-
мування; 

‒ демонструвати кращі стандарти поведінки; 
‒ мати здатність приймати правильні рішення; 
‒ мати творчий підхід та сприятливість до інновацій. 
Людина, яка володіє цими якостями та вміннями,в змозі 

заявити про себе,як про особистість, яка може ступити на 
шлях реформування, і разом із роботою слідчих, змінювати 
життя країни на краще.  
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ЖІНКА – ЦЕ РІВНОПРАВНИЙ ЧЛЕН СІМ’Ї,  
А НЕ ІГРАШКА У РУКАХ ЧОЛОВІКА 

На сучасному етапі розвитку суспільства загальновідомо, 
що права усіх людей є рівними незалежно від раси, кольору 
шкіри, переконань, статі чи будь-яких інших ознак. Однак у 
відсотковому відношенні жінки у порівнянні із чоловіками 
частіше страждають від домашнього насильства. Відповідно 
до статистичних даних МВС України за минулі роки із зага-
льної кількості потерпілих від домашнього насильства жінки 
складають 85–90 %, а чоловіки – 10–15 % [1, с. 35–36]. 

За оцінками громадських організацій, кожна третя жі-
нка у світі потерпає від одного з видів насильства, до полі-
ції звертаються одиниці [2, c. 28]. Через цькування оточення 
і насильство жінки втрачають довіру, самоповагу та інколи 
й життя. Потерпілі від сексуального насильства страждають 
від депресії, потерпають від посттравматичного стресового 
розладу, схильні до суїциду [3]. 
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