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

	91	

УДК	371.3:35.085-057.36(477)	

Геннадій Іванович ГЛОБЕНКО, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри  
кримінального процесу та організації досудового слідства 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ORCID: http://orcid.org/0000000215339213 

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛІДЧИХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Від	 радянської	 системи	 у	 спадок	 держава	 отримала	 авторитарну	 та	 мілітаризовану	 модель	
органів	 внутрішніх	 справ,	 що	 характеризувалася	 жорсткою	 ієрархічністю,	 політичною	
заангажованістю	 і	 була	 зорієнтована	 виключно	 до	 репресивних	 форм	 соціального	 контролю.	
Сучасний	розвиток	в	суспільно-економічних	відносинах,	що	відбувається	в	Україні,	безпосередньо	
вплинув	 на	 реформування	 як	 МВС	 України	 в	 цілому,	 так	 і	 органів	 досудового	 розслідування	
національної	 поліції.	 Вказані	 чинники	 означились	 не	 лише	 на	 суттєвих	 змінах	 в	 національному	
законодавстві,	а	й	вимогах	до	слідчих,	які	мають	працювати	за	таких	умов.	Діяльність	слідчого	у	
практичних	підрозділах	вимагає,	з	одного	боку,	поглиблення	знань	за	фахом,	а	з	іншого	здатності	
до	 адаптації	 в	 швидкозмінних	 умовах.	 Висока	 емоційна	 напруженість	 діяльності	 та	 стресові	
ситуації	 вимагають	 стійкої	 психіки,	 здатності	 самоконтролю,	 уміння	 приймати	 професійно	
грамотні	 рішення	 у	 складних	 ситуаціях,	 відчувати	 підвищену	 відповідальність	 за	 наслідки	 своїх	
дій.	 На	 жаль,	 професіоналізм	 багатьох	 слідчих	 бажає	 залишати	 кращого.	 Подолати	 вищевказану	
проблему,	не	вирішивши	питання	постійного	професійного	росту	слідчих,	неможливо.	Передусім	це	
пов’язано	з	післядипломною	освітою	працівників	національної	поліції,	оскільки	однією	з	причин	їх	
низької	професійної	майстерності	є	відсутність	безперервної	системи	навчання.		

На	сьогодні	основою	мережі	навчальних	закладів	у	МВС	України	є	вищі	навчальні	заклади	із	
специфічними	 умовами	 навчання,	 що	 належать	 до	 сфери	 управління	 МВС	 України,	 та	
центральних	 органів	 виконавчої	 влади,	 діяльність	 яких	 спрямовується	 та	 координується	
Кабінетом	 Міністрів	 України	 через	 Міністра	 внутрішніх	 справ,	 з	 яких	 7	 вищих	 навчальних	
закладів	МВС	України,	що	здійснюють	підготовку	фахівців	для	Національної	поліції	України.	Не	
безпідставно	 у	 Концепції	 реформування	 освіти	 в	 Міністерстві	 внутрішніх	 справ	 України,	
затвердженій	 наказом	 МВС	 України	 №	 1252	 від	 25	 листопада	 2016	 року	 [1],	 до	 них	 ставляться	
вимоги	 щодо	 підвищення	 якості	 підготовки	 майбутніх	 правоохоронців.	 Разом	 з	 тим,	 як	 би	 не	
підвищувалась	якість	навчання,	не	варто	очікувати,	що	відомчі	вищі	навчальні	заклади	стануть	
випускати	 готових	 слідчих-професіоналів.	 Завданнями	 вищого	 навчального	 закладу	 є	 надання	
глибоких	та	різнобічних	теоретичних	знань	необхідних	для	роботи	на	посаді	слідчого.	Пізніше,	з	
придбанням	 певного	 досвіду	 на	 таких	 посадах,	 процес	 навчання	 має	 націлюватися	 на	
підвищення	 професіоналізму.	 У	 зв’язку	 з	 тим	 можна	 стверджувати,	 що	 розширення	 та	
поглиблення	вузівської	освіти	закономірний	процес.	

Діюча	 система	 післявузівського	 навчання	 слідчих	 має	 складатися	 з	 наступних	 ланок:	
1)	практичне	 навчання	 молодих	 слідчих;	 2)	 самоосвіта	 слідчих;	 3)	 чередування	 розслідування	
окремих	 видів	 злочинів	 (зміна	 спеціалізації);	 4)	 тимчасове	 виконання	 обов’язків;	 5)	 постійно	
діючі	семінари;	6)	навчання	в	інститутах	і	на	факультетах	підвищення	кваліфікації;	7)	навчання	в	
ад’юнктурі	 [2,	 с.	5].	 Слід	 зазначити,	 що	 подібна	 низка	 заходів	 з	 вищевказаного	 питання	
передбачена	 у	 «Положенні	 про	 організацію	 післядипломної	 освіти	 працівників	 Національної	
поліції»,	 затвердженому	 наказом	 МВС	 України	 №	 1625	 від	 24	 грудня	 2015	 року	 [3].	 Отже,	
важливою	 складовою	 в	 удосконаленні	 професійного	 рівня	 слідчого	 в	 рамках	 післядипломної	
освіти	 працівників	 національної	 поліції	 є	 підвищення	 кваліфікації,	 що	 здійснюється	 у	 вищих	
навчальних	 закладах	 МВС	 України.	 Працівники	 поліції	 мають	 направлятися	 на	 підвищення	
кваліфікації	 за	 потребою,	 але	 не	 рідше	 одного	 разу	 на	 3	 роки,	 а	 також	 перед	 призначенням	 на	
керівну	 посаду,	 у	 тому	 числі	 вищу	 керівну	 посаду,	 ніж	 займана.	 Цей	 процес	 постійно	
вдосконалюється	залежно	від	потреб	правоохоронних	органів,	а	також	обумовлюється	змінами	у	
положеннях	чинного	законодавства.		

Загальною	метою	любого	виду	навчання,	в	тому	числі	і	підвищення	кваліфікації,	є	отримання	
знань,	а	також	відпрацювання	умінь	та	навичок.	У	зв’язку	з	тим	можна	визначити	фактори,	що	
впливають	 на	 досягнення	 мети	 підвищення	 кваліфікації:	 це	 спеціалізація,	 вид	 підвищення	
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кваліфікації	який	слідчий	проходив	раніше,	вміння	та	навички	у	відповідних	галузях	юридичних	
наук.	Разом	з	тим,	перелік	навчальних	дисциплін	має	визначатися	юридичними	науками,	з	якими	
слідчий	 має	 справу	 у	 повсякденній	 практичній	 діяльності:	 кримінальне	 право,	 кримінальний	
процес,	 кримінологія,	 криміналістика,	 управління	 та	 організація	 розслідування,	 юридична	
психологія.	Крім	того,	під	час	визначення	об’єму	знань,	умінь	та	навичок	за	кожною	дисципліною	
і	 з	 метою	 вдосконалення	 програми	 навчання	 доречно	 звертати	 увагу	 на	 слідчу	 та	 судову	
практики,	 а	 також	 помилки	 і	 труднощі,	 що	 найчастіше	 зустрічаються	 в	 практичній	 діяльності	
слідчих.	 У	 даному	 контексті	 зазначимо,	 що	 важливою	 складовою	 вдосконалення	 професійного	
рівня	є	визначення	знань	слідчих,	який	має	визначатися	під	час	вхідних	та	вихідних	тестувань	у	
вищому	навчальному	закладі.	

Окремим	 позитивним	 аспектом	 підвищення	 кваліфікації	 є	 те,	 що	 працівники	 слідчих	
підрозділів	різних	регіонів	України	мають	можливість	порівняти	власний	досвід	з	досвідом	своїх	
колег.	 Надання	 такої	 можливості	 дозволяє	 об’єктивно	 оцінити	 свій	 досвід,	 прийоми	 та	 методи	
робити,	а	також	отримати	відповідну	інформацію	від	представників	науково-педагогічного	складу	
вищого	 навчального	 закладу.	 Застосування	 такої	 форми	 створює	 всі	 умови	 для	 досягнення	 мети	
навчання,	 а	 саме,	 позитивний	 досвід	 одного	 може	 запровадитись	 у	 практичну	 діяльність	 інших.	
Таким	чином	можна	стверджувати,	що	остаточне	формування	слідчого-професіонала	закінчується	
не	у	вищому	навчальному	закладі	при	здобутті	освітнього	ступеня	бакалавр,	а	під	час	практичної	
діяльності,	безпосередньо	поєднуючи	її	з	післядипломною	освітою.	
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ ТА КУРСАНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ОДИН  

ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Почуття	 патріотизму	 –	 основа	 духовного	 життя	 кожної	 людини,	 її	 прагнення	 до	 волі	 та	
процвітання	 своєї	 країни.	 Патріотизм	 становить	 одну	 з	 найважливіших	 складових	 частин	
національного	 світогляду	 і	 поведінки	 людини	 у	 її	 ставленні	 до	 рідного	 краю,	 до	 інших	 націй	 і	
народів.	 Збереження	 історико-культурних	 традицій	 народу,	 знання	 героїчного	 минулого	 –	 це	
основа	патріотичного	виховання	студентської	та	курсантської	молоді.	

Протягом	 багатьох	 віків	 український	 народ	 створив	 традиції,	 що	 притаманні	 тільки	 йому.	
Джерелом	 українських	 традицій	 є	 народна	 педагогіка,	 яку	 невипадково	 називають	 усною	
традиційною	фольклорною	материнською	школою,	яка	покликана	формувати	духовні	цінності	у	
людини.	

Українська	народна	педагогіка	традиційно	охоплює	такі	важливі	напрями	виховання	молоді,	
як	трудове,	моральне,	інтелектуальне,	фізичне	й	естетичне.	Народ	завжди	турбувався	про	те,	щоб	
дитина	 зростала	 здоровою	 фізично,	 засвоювала	 морально-етичні	 закони,	 ставала	 багатою	
духовно,	 оволодівала	 народною	 культурою,	 зростаючи	 палкими	 патріотами.	 Актуальність	
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