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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 
 
 

УДК 341.123 
О. С. КОЛЯДА 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна 

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.  
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Відповідно до проекту «Афганістан» вдалося реформувати 
організацію поліції і порядок проходження служби. Завдяки підтримці 
Німеччини вдалося забезпечити оплату праці поліцейських. Німецька 
концепція навчання була спрямована перш за все на підготовку 
фахівців, які пізніше повинні були в якості керівників поліції ділитися 
своїми знаннями та досвідом з місцевими поліцейськими.  

На сьогоднішній день 8600 офіцерів поліції пройшли навчання в 
поліцейській академії. В даний час в процесі підготовки знаходяться 
більш ніж 2000 співробітників. Крім того, більше 17000 співробітників 
поліції були навчені в минулі роки. 

Федеральний уряд виступив за європеїзацію поліцейського 
проекту. У травні 2007 року Рада Європейського Союзу прийняла 
рішення щодо направлення місії до Афганістану (EUPOL). Місія 
працює в області моніторингу, консультування та навчання 
керівництва афганського Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 
юстиції, Канцелярії Генерального прокурора в Кабулі і в деяких 
провінціях Афганістану. Вона робить великий внесок в підтримку 
процесу реформування афганського уряду. У червні 2014 року Рада ЄС 
вирішила продовжити місію до кінця 2016. 

Науковий консультант Г. І. Глобенко 
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ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД РОЗШИРЮЄ ПРИСУТНІСТЬ 
БУНДЕСВЕРУ В МАЛІ 

Малі є однією з гарячих точок в Африці. В рамках місії ООН- 
MINUSMA зі стабілізації положення на півночі країни розміщені 
кілька сотень німецьких солдатів. Операції небезпечні, бо у цьому 
районі діють бойовики і терористичні організації. 

У Малі блакитні каски повинні забезпечувати безпеку, навіть там 
бундесвер бореться з ісламістами. Сьогодні міністр оборони фон дер Ляйен 
прибуває з візитом в Малі. Проте мирна місія досі не принесла миру. 

Міністерство оборони Німеччини ініціювало посилення місії 
бундесверу в Малі, повідомило інформаційне агентство Рейтер. 
Контингент буде посилений вертольотами та солдатами. 

Використання вертольотів, однак, пов’язано з тим, що протягом 
двох років, інша держава бере на себе задачу Німеччини. З кінця 2018 


