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Сучасні процеси і стандарти реформування 
поліції у країнах розвинутої демократії 

Багато країн успішно пройшли або проходять  
шлях реформування правоохоронних систем, і їх 
досвід може стати в нагоді під час реформ в Україні.  
Кожна країна відрізняється від іншої розмірами  
території, чисельністю населення, історією, традиці-
ями, соціальнополітичним та економічним станови-
щем, і тому просте копіювання чиїхось успішних дій 
без урахування місцевих особливостей не лише не 
гарантує подібних результатів, але й може призвести 
до протилежного ефекту. Кожна країна має подолати 
власний, індивідуальний шлях, а вміння пристосу 
вати іноземний досвід до своїх особливостей  
значною мірою зумовить кінцевий результат. 

Для України, яка обрала курс на євроінтегра-
цію, дуже важливо вивчати та користуватися пози-
тивним досвідом реформування правоохоронних 
органів у державах Заходу. Реформаторські закони у 
сфері поліцейської діяльності були прийняті в Бельгії 
(1992р. та 1998р.), Нідерландах (1993р.), Великій 
Британії (1996р.), Австрії (2002р.), Португалії (2007р. 
та 2009р.). Ці закони відбивали суспільнополітичні 
зміни останніх десятиліть і прогрес у демократи-
зації суспільств. Значну роль відіграли розробка і 

прийняття міжнародних стандартів діяльності право-
охоронних органів, зокрема Кодексу ООН поведінки 
службовців органів правопорядку (1979р.), Резолюції 
Парламентської Асамблеї Ради Європи №690 
“Декларація про поліцію” (1979р.), Основоположних 
принципів ООН застосування сили та вогнепальної 
зброї службовцями органів правопорядку (1990р.), 
Рекомендації Комітету Міністрів державамучасницям 
Ради Європи (2001р.), додатком до якої є Євро
пейський кодекс поліцейської етики1.

Не менш важливим для України є вивчення 
досвіду (як позитивного, так і негативного) країн, 
що під час реформ перебували в подібних умовах.  
Однією з таких країн може бути Боснія і Герцеговина 
(БіГ). Маючи особистий досвід роботи радником з  
правових питань та експертом з питань кримінальної 
юстиції в Поліцейській Місії ЄС у БіГ (20032011рр.), 
вважаю, що для України сьогодні цей досвід може 
бути досить корисним. 

По-перше, реформування поліцейських сил там 
було також обтяжене збройним конфліктом. Процес 
повернення населення і працівників правоохоронних 
органів до умов мирного часу – після перебування 
останніх під управлінням військового командування, 
підпорядкування військовій дисципліні та участі в 

1 Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство. – Київ, Центр політико-правових реформ, 2013р.  

Питання необхідності реформування правоохоронних органів України набуло актуальності  
 з перших днів незалежності держави. Від радянської системи Україна отримала у спадок 

авторитарну, мілітаризовану, репресивну модель органів внутрішніх справ (ОВС), яку потрібно 
було міняти. Водночас, завершення холодної війни та розпад СРСР започаткували новий етап  
розвитку європейської спільноти. Значні демократичні перетворення відбулись у країнах як  
колишнього соціалістичного табору, так і Західної Європи. Важливою складовою перетворень  
стала перебудова правоохоронних систем у служби, головним призначенням яких є надання 
громадянам і суспільству допомоги та послуг із забезпечення безпеки та правопорядку.  
Обравши курс на європейську інтеграцію, Україна має не лише позбавитися радянської спадщини, 
але й адаптуватися до тих стандартів, на які вийшла Європа.

Володимир ЖМІНЬКО,
позаштатний експерт 

Центру Разумкова

МОЖЛИВОСТІ ТА  
ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНОГО 
ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
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ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

бойових діях – був складним і тривалим. Врахову 
ючи використання міліцейських підрозділів в АТО 
на сході України, подібні труднощі в тих чи інших  
проявах можуть очікувати й на нас. 

По-друге, процес реформування поліції в БіГ від-
бувався під жорстким контролем і тиском та за актив-
ної участі міжнародних сил з підтримання миру, 
зокрема ОБСЄ та Місії ООН, яку в січні 2003р. змі 
нила Поліцейська Місія ЄС. Таке акумулювання  
міжнародних зусиль і досвіду дозволило розробити 
правове забезпечення реформування правоохоронних 
органів з максимальним урахуванням міжнародних 
стандартів і найкращих практик у цій сфері. Це  
стало важливим чинником трансформації поліції  
БіГ у децентралізовані, професійні та демократичні 
структури. Однак, слід зазначити, що вимоги та іні-
ціативи з реформування поліції походили переважно 
від міжнародних сил не завжди з достатнім ураху-
ванням реальних змін у суспільстві, та саме тому не 
забезпечили швидкої зміни моральних цінностей,  
звичок і повсякденної практики діяльності поліції. 
Цей процес триває і зараз. Беручи до уваги розмі-
щення в Україні Спеціальної моніторингової Місії  
ОБСЄ і Консультативної Місії ЄС, яка відповідно  
до мандата опікується питаннями “реформування  
сектору цивільної безпеки, включно з поліцією і  
верховенством права”, можна розраховувати на  
подібну активну міжнародну підтримку реформу-
вання право охоронних органів в Україні, а, мож 
ливо, й на конструктивний тиск з боку міжнародних 
організацій – але з урахуванням реальних процесів, 
що відбуваються в українському суспільстві.

Наріжним каменем нинішніх реформ право 
охоронних органів є перехід від поліцейських сил 
до поліцейської служби, яка сприймає громадян-
ське суспільство як партнера та отримувача послуг.  
Зміст таких процесів є подібним для всіх демо 
кратичних країн і полягає в реалізації трьох  
малих “д” – демілітаризації, децентралізації, депо 
літизації правоохоронних органів, що в результаті 
складає одну велику “Д” – демократизацію2. 
1. Демілітаризація

Військовий характер органів міліції закладений 
вже в самій назві. “Міліція” – це створені з місцевого 
населення нерегулярні збройні формування, що не 
належать до складу державних регулярних військо-
вих і правоохоронних органів та використовуються  
за необхідності як для військових цілей, так і для  
підтримання громадського порядку3. Цьому визна-
ченню сьогодні повністю відповідають добровольчі  
батальйони територіальної оборони та спеціальні  
підрозділи патрульнопостової служби МВС, що засто 
совуються в АТО. У звичному для нас розумінні,  
крім України, назва “міліція” залишилася лише в 
Білорусі, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані та 
в невизнаних республіках – Абхазії, Придністров’ї  
та Південній Осетії. 

“Поліція” – це система державних публічних про-
фесійних служб та органів, створених відповідно до 
закону, покликаних забезпечувати охорону громад-
ського порядку та боротьбу зі злочинністю4. Тому 

зміна назви як частина процесу демілітаризації право-
охоронних органів – це не формальність, а необхідна 
складова нової філософії організації, підготовки, 
навчання та функціонування правоохоронної системи. 
Зокрема, поліцейські мають бути публічними служ-
бовцями, а не військовослужбовцями, а сама поліція – 
“службою, яка надає суспільству й окремим його 
представникам допомогу та послуги щодо забезпе-
чення безпеки і правопорядку”5. 

Ігнорування важливості демілітаризації поліції 
може зумовити значну небезпеку і стати на заваді 
демократизації правоохоронних органів: 

“Небезпека мілітаризованої поліцейської діяль  
ності є, в основному, питанням духу й культури 
організації, а не питанням інституціонального 
характеру. Будучи частиною військової струк-
тури, поліція заражається військовими ціннос-
тями, відносинами й поведінкою, що не підходять 
для цивільної служби. Військові борються і праг 
нуть знищити ворога будьякими засобами; поліція 
захищає суспільство, жертв й обвинувачених закон-
ним чином, а потім передає справу іншим організа-
ціям. Небезпека полягає в тому, що мілітаризована 
поліція почне поводитися зі своїми клієнтами як з 
ворогами, що мають бути знищені або знешкоджені 
будьякими засобами… Мілітаризація багатьох 
поліцейських організацій… пояснює, чому полі-
цейське керівництво продовжує залишатися авто-
ритарним за природою, а поліцейська діяльність – 
часто репресивною за характером. Поліцейські 
організації, структуровані в надзвичайно центра-
лізовану, військового типу організаційну ієрархію 
й систему управління, не сприяють появі у праців 
ників поліції почуття особистої відповідальності  
за захист прав громадян, як і не сприяють роз 
виткові професійних навичок самостійного  
прийняття рішень”6.
Про таку об’єктивну небезпеку слід постійно 

пам’ятати, оскільки безпосередня участь праців 
ників правоохоронних органів у бойових діях, поза 
сумнівом, впливатиме на процес реформування в 
Україні та може спричиняти збереження воєнізо 
ваного характеру міліції і затримати процес її демі 
літаризації на невизначений термін. 

Поліція має зберігати демілітаризований харак-
тер навіть за умов воєнного часу. Так, Декларація  
про поліцію передбачає, що:

“1. Поліцейський повинен продовжувати вико-
нувати свої завдання із захисту громадян і влас 
ності під час війни та ворожої окупації в інтере 
сах мирного населення. З цієї причини він не  
повинен мати статус учасника бойових дій, і до 
нього не повинні застосовуватися положення 
Третьої Женевської Конвенції від 12 серпня 1949р.
…

4. У період окупації поліцейський не повинен:
• брати участь у діях, спрямованих проти  

членів руху спротиву;
• брати участь у вжитті заходів, спрямова-

них на використання населення для воєних  
цілей і для охорони військових об’єктів”7.

2 Там само, с.271-273.
3 The new International Webster’s Concise Dictionary of the English Language. – Trident Press International, Naples, Florida, 1998.
4 Там само, а також Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи №690 (1979) “Декларація про поліцію” п.В.1.; Європейський кодекс поліцейської 
етики, ухвалений Рекомендацією Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи Rec(2001)10, http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf.
5 Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство…, с.7. 
6 Капаріні М., Маренін О. Процес і прогрес в реформуванні поліцейських систем. У кн..: Реформування поліції в країнах Центральної і Східної  
Європи. – Київ, 2005, с.273.
7 Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) “Декларація про поліцію”; Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне 
законодавство…, с.18.
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У цьому сенсі, практика застосування в АТО  
спеціальних підрозділів патрульнопостової служби, 
сформованих на добровольчих засадах і пізніше  
підпорядкованих МВС України, дещо суперечить 
положенням Декларації про поліцію.
2. Децентралізація

Децентралізація правоохоронних органів охоп
лює такі тісно взаємопов’язані аспекти, як підпо 
рядкування, організація, підзвітність, розподіл  
повноважень, і безпосередньо стосується такого еле 
мента реформи МВС України, як створення муні
ципальної поліції. 

Питання підпорядкування стосується визна-
чення раціональної схеми формування рішень, прохо-
дження управлінських впливів і реалізується насам-
перед шляхом передачі прав на прийняття рішень на 
нижчі структурні рівні управління. Централізована 
структура поліції “обмежує можливості керівників 
вносити необхідні зміни й реагувати на потреби свого 
підрозділу, його особового складу та місцевих грома-
дян”8. Загалом, у демократичному суспільстві праців-
ники поліції мають делеговане (в межах законодав-
ства і рішень (інструкцій) місцевих органів влади) 
право приймати та реалізовувати рішення, що відби-
вають місцеві умови та їх професійну думку. “Один 
з найбільш широко описуваних аспектів дій поліції  
в державах західної демократії – здатність офіцера 
поліції використовувати свободу прийняття рішень у 
своїй роботі… Без свободи прийняття рішень прак-
тично неможливо створити муніципальну поліцію”9. 

Організаційний аспект децентралізації стосу-
ється створення місцевих поліцейських структур. 
Такі структури, що можуть створюватися як на  
регіональному, так і на муніципальному рівнях,  
мають відповідати місцевим ресурсним можливос 
тям, що багато в чому визначаються міжбюджет 
ними відносинами центру, регіонів і громад. Муні  
ципальна поліція покликана більш своєчасно,  
адекватно і гнучко, ніж національна, реагувати на  
місцеві проблеми. Але в багатьох країнах деякі гро 
мади вважають за краще не мати власної поліції,  
задовольняючи потреби в забезпеченні право 
порядку силами підрозділів національної або регіо-
нальної поліції. 

Підзвітність поліції є не лише аспектом децентра-
лізації, але й невід’ємною складовою демократичного 
контролю. З точки зору децентралізації, вона виража 
ється у значному зменшенні чи ліквідації контролю
ючих функцій з боку центрального апарату і в передачі 
їх місцевим громадам та органам самоврядування. 
Важливу роль при цьому має відігравати залучення 
громадськості та місцевих органів влади до проце-
дури конкурсного відбору та призначення на керівні 
посади не лише в органах муніципальної поліції, але  
й в територіальних підрозділах національної поліції. 

З точки зору демократичного контролю, створення 
муніципальної поліції, підзвітної громадам, наближує 
цей контроль безпосередньо до поліцейської служби 
та, на додаток до парламентського та судового конт
ролю, реально посилює роль громадськості.

Важливими елементами реформування та децен-
тралізації поліції є позбавлення її адміністративних 

8 Димовне Є.К. Реформа поліції в Угорщині. – Реформування поліції в країнах Центральної і Східної Європи…, с.61.
9 Капаріні М., Маренін О. Процес і прогрес в реформуванні поліцейських систем…, с.271, 272.
10 Шерр Д. Українська безпека: крок вперед – два назад. – Альманах сектору безпеки України 2012, Київ, 2013, с.39.

функцій, що не стосуються безпосередньо боротьби 
зі злочинністю та забезпечення законності і право-
порядку, та передача ряду повноважень з централь-
ного на нижчі рівні. В західноєвропейських країнах  
перерозподіл повноважень під час реформ відбувався 
переважно лише там, де місцеві громади висловлю-
вали невдоволення роботою територіальних орга-
нів національної поліції, добровільно погоджувалися 
утримувати власні поліцейські сили та мали для цього 
потрібні ресурсні можливості. Причому цей процес 
відбувався в тісному зв’язку з політичними та еконо-
мічними умовами розвитку країн, а чинник стабіль-
ності при цьому був визначальним.

Розмежування повноважень національної і міс-
цевої поліції здійснюється в законодавчому порядку 
(наприклад, у Великій Британії і Франції – в націо-
нальному законодавстві, у США – в законах штатів). 
При цьому муніципальна поліція, маючи власну пра-
вову базу, зобов’язана у своїй діяльності керуватися 
законами країни та рішеннями національного уряду. 
Одночасно органам поліції на місцях надаються 
широкі повноваження і самостійність у здійсненні 
заходів з охорони громадського порядку і профілак 
тики правопорушень. Повноваження в боротьбі зі  
злочинністю, як правило, залишаються переважно на 
національному рівні.
3. Деполітизація

Події останнього часу в Україні показали надзви-
чайну важливість деполітизації поліції як складо-
вої процесу демократичного реформування право 
охоронних органів. Поліцію необхідно негайно  
вивести з політичного процесу, а її головним функ 
ціональним обов’язком має стати не захист політич-
ного режиму та уряду, а реальне служіння громадян 
ському суспільству та забезпечення громадської  
безпеки на основі визначених законом повноважень. 

Домогтися цього можна лише за умови радикаль-
ного реформування та законодавчого затвердження 
демократичних відносин між політичними складо-
вими державної влади і професійними правоохорон-
ними органами. Зокрема, потребує негайного зламу 
“персоніфікована, побудована на особистих зв’язках, 
а не правилах, система влади”10. Квотний принцип 
політичного розподілу посад як в уряді, так і в ниж-
чих ланках системи виконавчої влади, в т.ч. у право-
охоронних органах, підриває засади стабільного та 
ефективного функціонування державних структур, 
робить усю країну заручником волі політичних еліт. 
Подібний негативний ефект мають посадові призна-
чення за принципом політичної або персональної 
лояльності, так само, як і поширений в Україні полі-
тичний та організаційний непотизм. 

Саме тому вкрай необхідно, по-перше, мінімізу-
вати можливості здійснення політичного впливу на 
поліцію та законодавчо врегулювати чіткий розподіл 
повноважень між відповідним міністром і його кабі 
нетом як політичної складової, з одного боку, та  
правоохоронними органами у складі цього міністер-
ства як професійної складової – з іншого. Міністр, як 
політична особа, та його кабінет мають бути позбав-
лені повноважень оперативного управління поліцією. 
Вони повинні відповідати за стратегічне планування 
і правовий розвиток правоохоронних органів, забез-
печення їх ефективного функціонування, цивільний 
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контроль і мати можливість впливати на діяльність 
поліції лише регуляторними методами, не втручаю 
чись в їх оперативну діяльність. Керівники право 
охоронних органів у професійних питаннях повинні 
мати достатній законодавчо закріплений рівень авто 
номії та незалежності від політичної складової  
управління державою.

По-друге, необхідно законодавчо закріпити прозорі 
процедури кар’єрного росту, умови та порядок звіль-
нення зі служби, а також запровадити винятково кон-
курсний добір кадрів і гарантії недоторканності про-
фесійного ядра правоохоронних органів незалежно 
від політичних процесів. У БіГ директорів націо-
нальних правоохоронних органів (Державної аген-
ції розслідувань та захисту, Прикордонної поліції, 
Міграційної служби, та Дирекції з питань координа-
ції поліцейських органів) і їх заступників призначає  
Уряд за поданням Міністра безпеки БіГ з числа кан-
дидатів, запропонованих за результатами конкурс-
ного відбору Незалежною радою при Парламентській 
Асамблеї, на чотири роки з можливістю подовження 
мандата ще на один термін. До завершення терміну 
мандата ці особи можуть бути звільнені з посади 
лише в разі:

• особистого прохання;
• накладення остаточним рішенням дисциплінар-

ного стягнення за вчинення тяжкого порушення 
службових обов’язків;

• засудження за скоєння злочину, за винятком  
злочинів, пов’язаних з безпекою дорожнього 
руху;

• встановлення факту активного членства в  
політичній партії;

• встановлення (на підставі висновку відповід 
ної медичної установи) факту втрати фізичної 
можливості виконувати службові обов’язки11.

Третім ключовим фактором деполітизації право 
охоронних органів є законодавче закріплення та 
запровадження чіткої системи контролю та гарантій 
захисту, як громадян від неправомірних дій поліції, 
так і самих поліцейських від порушення їх прав.  
У БіГ, згідно з вимогами Закону про незалежні та  
контролюючі органи поліцейських структур, ство 
рено Незалежну раду, Раду з питань скарг громадян – 
при Парламентській Асамблеї БіГ і Раду з питань 
скарг поліцейських службовців – при Уряді12. 

Незалежна рада є органом, що опікується питан-
нями відбору кандидатів на посади керівників і 
заступників керівників правоохоронних органів,  
розглядом скарг стосовно них, ініціюванням дисци 
плінарних проваджень і підготовкою пропозицій  
стосовно зміни керівництва в разі настання перед 
бачених законом умов для їх звільнення. 

Рада з питань скарг громадян є незалежним орга-
ном Парламентарної Асамблеї, яка приймає, реєструє,  
оцінює і надсилає скарги громадян на дії співробіт 
ників поліції до відповідних поліцейських органів  
для вжиття подальших заходів, а також здійснює  
контроль процесу та результатів перевірки скарг. 

Рада з питань скарг поліцейських службовців від-
повідає за прийняття рішень стосовно скарг полі-
цейських службовців на рішення, що порушують 
11 Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu; Zakon o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine; Zakon o Službi za poslove sa strancima; Zakon o Direkciji  
za kordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, www.msb.gov.ba/zakoni/zakoni  
12 Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, www.msb.gov.ba/zakoni/zakoni
13 “Дисциплінарні заходи щодо службовців поліції повинні бути предметом розгляду незалежним органом або судом” (п.33); “Державний контроль 
над поліцією повинен бути поділений між законодавчою, виконавчою та судовою владою” (п.60); “Органи публічної влади повинні забезпечити 
ефективні та неупереджені процедури для скарг на дії поліції” (п.61). Див.: Європейський кодекс поліцейської етики… 

їх права. Європейський кодекс поліцейської етики 
передбачає законодавче закріплення чітких і відкри-
тих дисциплінарних процедур, які б забезпечували 
службовцям поліції ефективну реалізацію їх права на 
захист та розгляд дисциплінарних заходів незалежним 
органом або судом13. 

Дуже важливо в питаннях деполітизації також 
знайти баланс між законодавчим обмеженням праців-
ників поліції у певних політичних правах (участь у 
політичних партіях, право на страйк тощо) та забезпе-
ченням поваги до демократичних прав самої поліції, 
які делеговані їй народом і гарантовані законом. 
Необхідні чинники успіху 

Успіх демократичного реформування правоохорон-
них органів залежить від наявності таких ключових 
чинників, як політична воля, солідарність і сус- 
пільна підтримка, без яких реформи втрачають  
будьякий зміст, залишаються беззахисними перед 
шаленим опором корумпованої бюрократії і перетво-
рюються на тупцювання на місці. У цьому Україна 
не є унікальною. Досвід інших країн ЦСЄ свідчить 
про те, що практично всі вони тією чи іншою мірою 
стикалися з протидією реформуванню поліцейських 
систем. 

Якщо перші два чинники стосуються всієї сис-
теми державного управління та самоврядування, то 
підтримка громадянами реформи ОВС має адресний 
характер. Сьогодні в Україні така підтримка громад 
ськості є – у вигляді великого попиту на зміни.  
Для її збереження і зміцнення необхідно забезпечити 
результативність, прозорість і зрозумілість для гро-
мадян процесу реформування МВС. Суспільство не 
повинне залишатися пасивним спостерігачем, воно 
має стати активним учасником цього процесу, заці-
кавленим у його результатах. Під час виступу на 
круглому столі в Києві в червні 2014р. ексміністр 
внутрішніх справ Грузії, а нині перший заступник  
Міністра внутрішніх справ України, Е.Згуладзе  
зазначила, що лише завдяки величезній підтримці 
суспільства тодішнє керівництво Грузії зважилося 
на масові звільнення працівників поліції з порушен-
нями норм чинного трудового законодавства. І лише  
завдяки активній позиції громадськості до цього  
часу не надійшло жодного позову до суду щодо пору 
шення прав людини під час цих звільнень. Водно 
час, за словами представників Польщі та Литви, у їх 
країнах у судах досі тривають розгляди таких справ. 

Як показує міжнародний досвід, видимі для зви-
чайних людей ознаки реформ є запорукою віднов-
лення довіри до правоохоронних органів. Люди  
повинні на власні очі бачити позитивні зміни в роботі 
поліції, обговорювати їх. Особливо це важливо на  
початкових етапах реформи, коли люди чекають на 
зміни і хочуть їх бачити. Постовий регулювальник,  
який зупинив рух автотранспорту та перевів літню 
жінку через дорогу, є для нас дивом, а в демократич-
ному суспільстві це повсякденна робота й обов’язок 
поліції. Один такий вчинок підніме рівень поваги 
до поліцейського набагато вище, ніж десятки суво-
рих наказів і вказівок міністра, яких ніхто, крім їх 
авторів та обмеженого кола посадовців, не бачить. 
Зміну ж уніформи, появу поліцейських ідентифі-
каційних знаків, нове розфарбування службових 
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автомобілів – будьщо, що б відрізняло поліцію від  
міліції, люди відразу ж помітять, і це дасть початко 
вий ефект. Реагування на незначні скарги не потре 
бує багато зусиль, але воно більш видиме суспіль-
ству, ніж розкриття злочину, а відтак сприятиме  
підвищенню авторитету, спонукатиме громадськість 
до співпраці з поліцією. 

І навпаки, ігнорування співучастю громадськості 
призводить до цинічної впевненості злочинців, що, 
навіть після повідомлення про злочин, винні не будуть 
ні спіймані, ні покарані. Небайдужість поліції до скарг 
громадян має перетворитися на норму кодексу пове-
дінки, а реагування на заклики громадян про допо-
могу мають бути пріоритетом номер один. З одним 
уточненням – ці зміни повинні складатися в систему, 
у традицію, культуру поліцейської діяльності, а не 
залишатися поодинокими вчинками. “Якщо поліція  
не змінилася, або якщо не видно змін у повсякден-
ній її роботі, тоді всі інші законодавчі, організаційні 
і риторичні реформи мало що значитимуть. Місце  
для реформ поліції – на вулиці. І це вимагає особ 
ливої поліцейської культури”14. 
Міжнародна допомога в реформуванні 
правоохоронних органів

Матеріали різних досліджень і практика реформу-
вання поліцейських систем у країнах молодої демо-
кратії демонструють важливу роль міжнародного спів-
товариства в цих процесах. Передача знань і досвіду  
покращує ефективність реформ, сприяє демократи 
зації поліції і розвитку комунікації між поліцей 
ськими різних країн. Це допомагає нарощуванню 
потенціалу поліції всього регіону та покращенню 
співпраці в боротьбі з організованою і транснаціо-
нальною злочинністю. 

Запорукою ефективності міжнародної допомоги 
є її цілеспрямованість, системність і скоординова-
ність. Нехтування цими принципами значно зменшує 
користь від надання допомоги і може призвести до 
негативних наслідків. Зокрема, надмірна зацікавле-
ність і спрямованість донорської допомоги на поси-
лення боротьби з певним видом злочинності може 
негативно вплинути на державні пріоритети поліцей-
ської діяльності та призвести до створення привіле-
йованих служб у поліції, які отримають левову частку 
міжнародної допомоги, ресурсів та уваги за рахунок 
інших, менш престижних підрозділів15. 

Враховуючи надзвичайну зацікавленість міжна-
родної спільноти в нормалізації ситуації в Україні, 
можна очікувати на підвищену увагу та підтримку 
реформ у секторі безпеки загалом і правоохоронної 
системи зокрема. Треба враховувати, що процес 
реформування правоохоронної системи є досить  
тривалим, а надання донорської допомоги після  
інтенсивного ентузіазму початкового періоду з пли-
ном часу починає затухати. Як показують приклади 
країн колишньої Югославії, фаза активної допомоги  
в цих процесах може тривати 34 роки. І цей час  
дуже важливо використати з максимальним ефектом, 
визначити першочергові пріоритети та перспективи  
продовження реформ в умовах зменшення міжна 
родної присутності. 

З цією метою доцільно організовувати періодичні 
донорські конференції для ознайомлення учасників 

з концепцією і стратегією проведення реформ, пере-
бігом виконання планів, проблемами та потребами, 
що виникають. Враховуючи високий рівень коруп-
ції в Україні, необхідно забезпечити системний, 
дієвий і прозорий контроль за використанням донор-
ської допомоги, а його результати та результати 
боротьби з корупцією висвітлювати на донорських 
конференціях. 

Розвинуті країни користуються єдиними демо-
кратичними принципами і стандартами поліцейської 
діяльності. Тому ухвалюючи рішення щодо конкрет-
ної донорської допомоги важливо звертати увагу не 
лише на адекватність запропонованих підходів нашим  
умовам, але й потребу формування як у суспільстві,  
так і в середовищі поліцейських службовців демо 
кратичних традицій, звички поводитися в рамках 
закону та з повагою до громадянина. 
Висновки

Аналізуючи головні аспекти реформування право 
охоронних органів, можна зробити висновок, що 
незворотність їх демократичних перетворень може 
бути досягнута лише шляхом докорінних змін у сфері 
поліцейської ідеології, організаційній структурі, сис-
темі управління, законодавчоправовій базі, функціо
нальних аспектах діяльності поліції і системі демо-
кратичного цивільного контролю16. Це необхідний 
та неминучий процес, який може розпочатися або  
швидкими та радикальними діями, як, наприклад,  
у Грузії, або ж з грунтовної і повільної підготовки,  
як у країнах ЦСЄ. 

Потрібною властивістю системи, що реформу-
ється, є не лише швидкі результати, але й їх стійкість. 
З огляду на це, для України доцільнішою є комбінація 
цих варіантів, а саме: ретельне опрацювання бажаної 
моделі правоохоронної системи, стратегії її побудови  
(дорожньої карти), в рамках якої починаються  
цілеспрямовані, рішучі і швидкі заходи. Водночас,  
не очікуючи на завершення опрацювання дорож 
ньої карти, доцільно вдатися до заходів, інваріантних 
до будьякої моделі – боротьби з корупцією, підви-
щення кваліфікації персоналу, покращення процедур 
взаємодії з громадськістю тощо. 

При цьому, міжнародний досвід з наявністю  
різноманітних систем структурної організації поліції, 
управлінських стратегій, механізмів підзвітності та  
постійно діючих інструкцій може й повинен стати  
для України цінним джерелом ефективних рішень та  
інновацій, здатним суттєво полегшити та приско 
рити процес реформування МВС. 

Уроки інших країн показують, що досягнення 
успіху в реформуванні МВС можливе лише за умови 
комплексного, скоординованого підходу до реформи 
всієї системи правоохоронних органів України, 
включно з усіма іншими правоохоронними орга 
нами, зокрема прокуратурою, СБУ, митною службою, 
податковою міліцією тощо.

У суспільстві, що динамічно розвивається, транс-
формація є нескінченним процесом, що потребує своє
часного реагування на зміни. Тому план реформ не 
повинен бути “жорстким”, перебіг його впровадження 
має постійно аналізуватися та коригуватися з метою 
забезпечення максимальної ефективності поліції та її 
адекватності вимогам суспільства, що змінюється.  n

14 Капаріні М., Маренін О. Процес і прогрес в реформуванні поліцейських систем…, с.269. 
15 “Реформа поліції є не лише технічною, але й політичною справою, як з точки зору внутрішньої політики, так і міжнародної. Допомога, важелі, 
санкції й умови – усе це засоби, що використовуються міжнародним співтовариством у справі захисту та реалізації своїх інтересів”. Див.: Капаріні М., 
Маренін О. Процес і прогрес в реформуванні поліцейських систем..., с.277.
16 Там само, с.262.
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