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– забезпечення навчання в навчальних центрах НПСПС, щоб 
оцінювати та реагувати на порушення громадського порядку та інші 
надзвичайні ситуації; 

– забезпечення співробітництва зі службою Червоного хреста 
шляхом проведення спільної підготовки і навчань. 

Навчання, що проводиться для поліцейських миротворців ООН, 
включає курси з охорони громадського порядку, організації 
дорожнього руху, карного розшуку, базової англійської мови, навичок 
роботи на комп’ютері і так далі. 

Б. Діяльність поліції. 
Миротворці здійснюють діяльність у цій галузі, у тому числі: 
– підтримка розвитку систем по попередженню злочинності і 

розслідувань злочинів, патрулювання та підтримання громадського 
порядку; 

– вдосконалення управління та планування на національному та 
державному рівнях; 

– зміцнення взаємодії, звітності, координації, командування і 
управління на державному, регіональному та міжнародному рівнях. 

Науковий консультант Д. В. Полтавська 
 
 

УДК 341.123 
П. А. КОЛІСНИК 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна 

ПОЛІЦІЯ КАНАДИ БУДУЄ БЕЗПЕЧНІШИЙ СВІТ 

Канадська поліція приймає участь в міжнародних миротворчих 
місіях починаючи з 1989 року. Вона допомагає у відновленні і 
зміцненні поліцейської діяльності в країнах, які пережили конфлікт 
або заворушення. З того часу, більше 3000 канадських поліцейських 
були частиною більш ніж 53 місій на земній кулі, підтримуючи 
прагнення уряду Канади глобального миру і безпеки. Створюючи 
спроможність зарубіжної поліції підтримувати закон і порядок, канадська 
поліція, разом з міжнародними партнерами, допомагає створювати 
безпечніше і стійкіше глобальне оточення. Це прокладає шлях для 
тривалого розвитку миру і запобігає розповсюдженню незаконних дій 
через кордони до інших країн, у тому числі і до Канади. 

Підрозділ міжнародних миротворчих операцій (ПММO) займається 
зарахуванням на службу до канадської поліції, включаючи планування 
і оцінку місій, підбір і підготовку особового складу по всій країні та 
забезпечення підтримки продовж всього цього процесу. Канадські 
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поліцейські, які служать за кордоном, набираються з муніципальних, 
провінційних і регіональних поліцейських сил, а також з Королівської 
кінної поліції (ККП) і мають різноманітне походження. Вони 
виконують різноманітні обов’язки в межах кожної місії, починаючи 
від навчання та наставництва своїх поліцейських колег та забезпечення 
гуманітарної допомоги і закінчуючи гарантуванням безпеки на виборах 
та розслідуванням порушень прав людини.  

Перебування в місії – це унікальна можливість для поліцейських 
сприяти суспільній безпеці в країнах з нестійким порядком. Досвід, 
отриманий в місії, також надає можливість поліцейським укріпити їх 
лідерство, поліпшити навики вирішення проблем та міжкультурні 
навики, що безперечно приносить користь поліцейській службі і 
суспільству, якому вони служать. 

В 2015 році поліція Канади відзначила 20-ті роковини участі в 
миротворчих місіях. На сьогодні, близько 100 канадських поліцейських 
приймають участь в миротворчих операціях. 

Науковий консультант О. Р. Шишка 
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МІСІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ФРН В АФГАНІСТАНІ 

Використання поліції в міжнародних миротворчих місіях стало 
стандартним інструментом зовнішньої політики Німеччини. На думку 
федерального уряду застосування поліцейських сил в будівництві, а 
також підготовці національної поліції в Афганістані є основною 
частиною невійськового вкладу Німеччини в справу стабілізації 
ситуації та консолідації афганського суспільства. 

Федеративна Республіка підтримує афганську поліцію в навчанні і 
обладнанні з 60-х років минулого століття. Вона взяла на себе 
координацію виконання цього пріоритетного завдання після 
Петерсберзької конференції у грудні 2001 року. При цьому 
переслідуються дві основні мети: в країні, де знищена державність, 
відтворити адміністративні і організаційні структури поліції і органів 
кримінального переслідування та створити основу для незалежної 
афганської поліції. Близько 40 співробітників федеральної поліції и 
поліції земель працювали з 2002 року в системі підготовки і 
підвищення кваліфікації в поліцейській академії в Кабулі і на півночі 
країни.  


