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залишається певна кількість проблем та недоліків, що потребують додаткового
розгляду з боку світового наукового співтовариства та державних органів, однак
їх вирішення дозволить значним чином покращити стан боротьби із чисельною
кількістю проявів протиправних діянь.
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ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СЛІДЧОГО ДО
РОЗСЛІДУВАННЯ�

�
На слідчого покладається дуже висока відповідальність, а також велика

суспільна значущість відповідної його діяльності, тому важливим фактором є
саме психологічна готовність кожного правоохоронця до здійснення відповідних
процесуальних дій в рамках чинного законодавства нашої країни. Адже
знаходження істини кожного кримінального правопорушення повністю
залежить від ефективної роботи працівника правоохоронного органу.

Слідчому під час своєї безпосередньої роботи доводиться стикатися з
певної різноманітної інформацією, яку надають йому громадяни, шляхом заяви
чи повідомлення, чи сама протиправна дія залишає після себе окремі фактори, чи
сам фахівець, самостійно знаходить інформацію у відкритому доступі. Через ці
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всі фактори отримання інформації про вчинені кримінальні правопорушення в
подальшому цілком будуть залежить результати проведення процесуальних дій
в окремому провадженні.[1]

Виходячи с вище написаного ми можемо вважати, що задля ефективної
роботи працівників правоохоронних органів виступає необхідним мати
відповідні психологічні здібності та вміння відтворювати їх у життя. Дані
здібності можуть проявляти себе в вмінні відтворювати саме різні варіанти
вчинення події, а також створити більш адекватне уявлення про неї, а вже потім
удосконалювати та посилювати різні версії скоєння кримінального
правопорушення. Все це тісно пов’язане з психологічним станом особи, на який
впливає відповідний дефіцит часу, адже законодавство визначає рамки (термін)
в який необхідно здійснити окремі процесуальні дії, які собою складають етап
досудового розслідування. Дане вміння виникає не одразу, а лише з відповідним
досвідом, воно залежить не лише від уміння виконувати свої повноваження, а
також від певних якостей якими володіє слідчий, а саме: відповідальність,
відповідна професійна зацікавленість у швидкому та ефективному здійсненні
розслідування кримінального провадження, вміння використовувати будь які
заходи і засоби, які є необхідними для безпосереднього розслідування. Це все
тягне за собою відповідний стрес і тому головним фактором психологічної
готовності слідчого до даної галузі праці є саме стійкість до стресових ситуацій.

Зазначимо, що слідчий, який безпосередньо здійснює розслідування
кримінальних правопорушень, повинен повністю бути готовим до протидії
учасників у ефективному розслідуванні, бо не всі особи можуть сприяти
розслідуванню і будь якими способами можуть заважати здійснювати певні
процесуальні дії чи затримувати їх здійснення. [2]

Не меншої уваги в готовності може бути й те, що наприклад, в ході допиту
він може отримати відомості, що висвітлюють осіб в аморальній, цинічній,
зухвалій поведінці тощо

Виходячи з всього вище зазначеного можна зробити висновок, що робота
слідчого потребує значної кількості вмінь, а також полягає в психологічної
готовності до здійснення відповідних процесуальних дій та взаємодії з особами,
які причетні або вчинили кримінальні правопорушення. Тобто весь
психологічний вплив, який отримує слідчий під час своєї роботи повністю
впливає на готовність особи працювати в правоохоронній сфері та в даній
системі невід’ємним є звернення уваги на своє самопочуття та стан свого
здоров’я. На нашу думку буде актуальним займатися постійно спортом, адже
разом з фізичними навантаженнями зникає агресія і особа становиться більш
спокійною.
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