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В умовах євроінтеграційних процесів в нашій країні, дедалі актуальніше стає питання 

вдосконалення системи органів Національної поліції. Вважаємо за необхідне 

проаналізувати досвід реформування правоохоронних органів зарубіжних країн та 

порівняти його з набутим Вітчизняним досвідом. 
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В умовах євроінтеграційних процесів в нашій країні, дедалі актуальніше стає 

питання вдосконалення системи органів Національної поліції. У зв‘язку з тим, що в 

Україні довгий час існувала застаріла система органів внутрішніх справ, виникає 

необхідність перейняття досвіду реформування системи правоохоронних органів з країн, 

де таке реформування вже відбулося і довело свою ефективність.  

Тож вважаємо за необхідне проаналізувати досвід реформування правоохоронних 

органів зарубіжних країн та порівняти його з набутим Вітчизняним досвідом. Розглянемо 

процес реформування країн Європи. 

У Великобританії в 2011–2014 рр. була проведена національна реформа поліції. Її 

правовою основою виступили Закон про реформу поліції 2011 року (Police Reform and 

Social Responsibility Act 2011), та Закон Сполученого Королівства про реформу поліції і 

пожежної служби в Шотландії 2012 року (Police and Fire Reform (Scotland) Act 2012).  

Серед найважливіших напрямків реформи можна виділити такі:  

- суттєве збільшення фінансування органів поліції, поетапне скорочення 

чисельності  співробітників  поліції;  

- збільшення загальної «поліцейської ефективності» приблизно на 5 % шляхом 

спрощення певних процедур і дій;  

- мінімізація випадків залучення співробітників поліції до понаднормової роботи. 

Крім того, замість територіальних поліцейських управлінь, які до цього 

здійснювали загальне керівництво та нагляд за кожним із територіальних підрозділів 

поліції, була запроваджена посада комісара з питань поліції та злочинності. З метою 

забезпечення публічного нагляду за діяльністю комісара, а також сприяння ефективному 

виконанню ним своїх завдань у Великобританії зараз функціонують комісії з питань 

поліції та злочинності, що утворюються органами місцевого самоврядування, на території 

яких діє відповідна поліцейська служба [1; 2]. 

Результатом проведення цієї реформи у Великобританії стало підвищення 

авторитету поліції у населення. 
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Після розпаду союзу країн «Варшавського договору» Чехія пішла шляхом 

децентралізації та деполітизації поліції. Була здійснена демілітаризація Міністерства 

внутрішніх справ. 

Центральний апарат МВС у Чехії зараз займається аналітичною та експертною 

роботою, законодавчим забезпеченням діяльності поліції, розподілом фінансів, питаннями 

громадянства та міграції, профілактикою злочинності й відповідає за управління та 

моніторинг криміногенної ситуації в країні. Усі чиновники – цивільні особи. Натомість 

діяльність поліції було повністю відокремлено від профільного міністерства [3]. 

Крім того, в Чехії були ліквідовані внутрішні війська, війська швидкого реагування 

та прикордонна охорона. Замість них був створений спільний Федеральний корпус поліції.  

Поліція, як уже зазначалося, функціонує самостійно. Поліцейські, які розслідують 

злочини, підкоряються тільки прокуратурі та суду. Як і в Україні, в Чехії було проведено 

масові люстрації, під час яких посади втратили 20 % співробітників МВС. Їх змінили 

молоді фахівці, які пройшли навчання в поліцейських школах за кордоном. 

Розслідування злочинної діяльності поліцейських покладено на інспекцію 

внутрішніх справ, яка підпорядковується безпосередньо Міністру внутрішніх справ 

країни. За оцінками експертів, чеська децентралізація поліції є однією з найбільш вдалих 

на постсоціалістичному просторі. Рівень довіри населення до поліції після реформування 

становить 58 % [3]. 

Але найбільш успішним на пострадянському просторі прийнято вважати 

реформування правоохоронної галузі в Грузії, яка посідала одне з перших місць у світі за 

рівнем корупції в органах влади.  

У 2004 році, одразу після зміни влади, були відправлені у відставку керівники всіх 

силових структур Грузії. З органів МВС було звільнено 15 тис. поліцейських – це весь 

склад грузинської ДАІ. Три місяці країна жила без автоінспекції, а її новий штат був 

набраний «з нуля», на жорсткій конкурсній основі – з 2500 претендентів відібрано тільки 

650. Усі патрульні автомобілі оснащено комп‘ютерною технікою з виходом в Інтернет. 

Було мінімізовано контакти патрульної поліції з водіями.  

Відбір детективів та оперативників був не менш жорстким, ніж відбір патрульних: 

посади зберегли тільки 5 % особового складу. Усі співробітники кримінальної поліції 

пройшли додаткове тримісячне навчання в поліцейській академії. За даними опитувань у 

2014 році поліції довіряло 87 % жителів Грузії [3; 5]. 

Аналізуючи проведені за кордоном реформи правоохоронної галузі, можна 

виокремити їх спільні риси:  

 демілітаризація; 

 люстрація; 

 поділ повноважень на центральному та муніципальному рівнях та інші. 

Шведські вчені визначають як одні з найважливіших цілей реформування  

інституту поліції – підвищення рівня довіри населення до поліцейських структур, 

сприяння розвитку соціальної та інтелектуальної компетентності поліцейських. 

Соціальна компетентність співробітника поліції обумовлює здатність розуміти 

людей, уміння спілкуватися з ними, навички вирішення різноманітних соціальних 

ситуацій.  
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Інтелектуальна компетентність співробітника поліції передбачає здатність до 

аналізу проблем, які виникають під час виконання службових обов‘язків, а також уміння 

вирішувати їх самостійно та на високому професійному рівні. [5,с. 16]. 

Розглянемо реформування правоохоронних органів України. 

2 вересня 2015 Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII прийняв рішення щодо створення 

центрального органу виконавчої влади — Національна поліція, яка підпорядковується 

Міністерству внутрішніх справ України. Національна поліція України стала комплексним 

проектом національного масштабу, в якому вперше поєднались тверда політична воля, 

нова професійна команда, нове законодавство, повноцінна підтримка міжнародних 

партнерів і рішуче прагнення населення до реальних змін. 

Після прийняття присяги поліцейськими в Харкові Міністр внутрішніх справ 

України Арсен Аваков заявив про те, що добровольчі батальйони інтегрують в нові 

поліцейські та гвардійські підрозділи.  

5 листопада 2015 року була створена нова Кіберполіція, як структурний підрозділ 

Національної поліції. 

В Україні з'явились групи швидкого реагування патрульної поліції. Це посилений 

патруль, який надає допомогу звичайним патрулям під час викликів. Співробітники цього 

посиленого патруля мають посилену тактичну підготовку. Допомогу у підготовці 

інструкторів для груп швидкого реагування надали представники поліції Хьюстона, 

посольства США та проекту технічної допомоги ІСІТАР [4]. 

Проаналізувавши досвід реформування правоохоронних органів зарубіжних країн 

та України, можемо дійти до наступних висновків: 

- особливу роль у процесах становлення української поліції відіграє ефективність 

та оперативність підготовки молодих кадрів, які прийшли на зміну звільненим 

працівникам органів внутрішніх справ;  

- усі процеси, пов‘язані з реформуванням правоохоронної галузі, мають бути 

направлені не просто на зміни зовнішньої оболонки, але й повинні мати внутрішній 

професійний зміст; 

- набутий досвід реформування правоохоронних органів зарубіжних країн повинен 

впроваджуватись українськими реформаторами тільки після належної адаптації. 
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ШУМКИНА А. В., ПОЛИВАНЮК В. Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН И УКРАИНЫ 

В условиях евроинтеграционных процессов в нашей стране, все более актуальным 

становится вопрос совершенствования системы органов Национальной полиции. 

Считаем необходимым проанализировать опыт реформирования правоохранительных 

органов зарубежных стран и сравнить его с приобретенным Отечественным опытом. 

Ключевые слова: реформа правоохранительных органов Украины, Национальная полиция 

Украины. 

SHUMKIN A. Y., POLYVANIUK V. D. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 

REFORM OF LAW ENFORCEMENT UNITS IN FOREIGN COUNTRIES AND 

UKRAINE 

In the conditions of European integration processes in our country, the question about 

improving the system of units of the National Police of Ukraine becomes more urgent. We 

believe it is necessary to analyze the experience of reforming law enforcement units of foreign 

countries and compare it with the acquired national experience. 

Keywords: reform of law enforcement bodies of Ukraine, the national police of Ukraine. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


