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РЕФОРМА МВС ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО 

Основні аспекти реформування системи МВС до сучасного законодавства. 

Результати такої реформи – позитивні зміни в роботі поліції та 

адвокатів. Пристосування процесуального законодавства до нових змін. 
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Україна за останні декілька років пережила багато реформ, не виключенням стало і 

реформування правоохоронних органів. Попри те, що з’явилась — патрульна поліції, великих 

змін зазнала процесуальна складова в роботі органів досудового розслідування та кримінальної 

поліції. Кримінально-процесуальний кодекс, значно обмежив права та можливості слідчих та 

оперативних працівників. Слідчий, майже всі свої дії погоджує з прокурором, а тому є дуже 

процесуально залежним від останнього, а оперативні працівники – не можуть проявляти 

ініціативу для проведення певних дій (тепер всі процесуальні дії проводяться виключно за 

дорученням слідчого). Однак, незважаючи на таку ускладнену роботу, працівники 

Національної поліції виконують свою роботу сумлінно і випадки порушення прав і свобод 

підозрюваних/затриманих/заарештованих — майже не порушуються. 

В умовах сьогодення, юристи, які надають безоплатну первинну правову допомогу 

значно більше уваги приділяють порушенню законодавства, складенню процесуальних 

документів тощо. Така реформа, спонукала адвокатів, які безкоштовно надають свою 

допомогу, не просто бути формально присутнім, а дійсно виявляти порушення, роз’яснювати 

права затриманих та допомагати їм в складних ситуаціях [1]. 

Через надання такої допомоги, значно збільшилась кількість скарг та заяв на працівників 

поліції, а отже і збільшився об’єм роботи. Злочинці, які дійсно винні в вчиненні певного 

кримінального правопорушення, намагаються уникнути відповідальності і скаржаться на дії чи 

бездіяльність оперативних працівників, на незаконне затримання та недостатню кількість 

зібраних доказів слідчими. Це являє собою вагомий мінус у роботі, адже більша кількість 

затриманих звертаються до прокуратури з подібними скаргами/заявами. Однак, такі заходи 

слугують контролем за роботою поліції і при виявленні порушень реагують на них, з метою 

недопущення подібних ситуацій у майбутньому [1]. 
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Влітку 2020 року, вступить в силу Закон України про ведення нової служби – дізнання. 
Через велику кількість кримінальних проваджень і велику завантаженість органів досудового 
розслідування, дізнання візьме під свою юрисдикцію значну кількість проступків. В такий 
спосіб, час розслідування кримінальних проваджень скоротиться і дасть змогу швидше 
затримати правопорушника [2]. 

Також, реформуючи систему МВС, діяльність працівників поліції у частину 
недопущення отримання неправомірної вигоди покладена як декілька підрозділів, це 
зумовлено тим, що раніше більша частина діяльності правоохоронців спрямовується не на 
виконання покладених на них обов’язків, а на самозабезпечування й особисте збагачення 
керівників усіх рівнів шляхом протиправного позбавлення співгромадян належної їм 
власності. Крім того, украй розгалуженою стала система внутрішньої корупції з практикою 
«тарифів», що охопила практично всі сфери діяльності працівників ОВС, – від надання 
відпустки або вихідного до отримання чергового звання, посади чи відомчої відзнаки [1]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити, що проведена реформа зробила 
колосальну роботу і її наслідки мають як позитивні, так і негативні аспекти. Проте, через 
складну ситуацію в країні спочатку з державою — агресором, а потім з введеними 
заборонами через карантин, слід більше зосередитися на запобіганні тим ризикам, які можуть 
постати в будь який момент. 
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В умовах сьогодення вчиняється дуже велика кількість правопорушень, а тому робота 

поліції є вкрай необхідною для затримання злочинців. Однак, через велику кількість зброї 

(холодної та вогнепальної) дедалі частіше затримання відбуваються з застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів чи вогнепальної зброї, що в свою чергу призводить до травмувань 
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