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вітня служба іномовлення «Україна і світ» до 20 – 24 годин з охоп-
ленням території Євразії, а згодом – Америки та Австралії. 

3. Застаріле технологічне обладнання державних телерадіо-
компаній, незадовільний матеріально-технічний рівень видавни-
чо-поліграфічного комплексу. 

4. Незадовільний стан мережі проводового радіомовлення. 
Нагальною є потреба у збереженні та відновленні мережі прово-
дового мовлення, яке переважно обслуговує інформаційні потреби 
найменш соціально захищених верств населення.  

5. Запровадження суспільного теле- і радіомовлення. 
6. Надолуження у розвитку таких новітніх засобів комуніка-

ції, як Інтернет, супутникове мовлення тощо. 
7. Забезпечення подальшого розвитку кабельного мовлен-

ня, зокрема подолання монополізму, властивого галузі. 
8. Перехід на цифровий формат мовлення. 
9. Розроблення і реалізація державних програм, які стосу-

ються формування інформаційного суспільства в Україні. 
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Сьогодні ми спостерігаємо значну хвилю демократичних 
перетворень в Україні крізь призму впливу сучасних світових про-
цесів, що засвідчує необхідність запровадження більш ефективно-
го та результативного державного управління. Тому варто зазна-
чити, що у процесі  реформування  діяльності  органів  внутріш-
ніх справ (далі – ОВС)   в Україні    особливого значення   набуває 
використання  законодавчого досвіду  державного управління  
ОВС   зарубіжних  країн.  
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Розробленню даної теми присвячено роботи   О. Бандурки,  
А. Губанова, В.  Доненка, І. Зозулі,  В. Заросила,  Г.  Ермоловича  та 
інших учених.  

Вивчення західних досліджень дає змогу зрозуміти, що су-
часна модель управління діяльністю ОВС повною мірою корелю-
ється з різними формами державного устрою: унітарним, федера-
тивним і навіть конфедеративним.   Таким чином, наразі у світі 
можна виділити три моделі: 

- централізована, для якої характерними є домінуюча роль 
міністерства внутрішніх справ, директивний стиль управління й 
жорстка вертикальна підпорядкованість низових ланок центра-
льним органам;  

- децентралізована, для неї характерними є відсутність єди-
ного загальнонаціонального органу, численність поліцейських сил 
загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів; 

- комбінована, якій притаманна  наявність загальнонаціона-
льного органу, співіснування державних поліцейських служб загаль-
нонаціонального та регіонального рівнів, а також державної та муні-
ципальної поліції з пріоритетністю розвитку державної поліції1. 

Так, наприклад, для країн Європи характерною є саме 
централізована модель управління ОВС, через це її ще іменують 
континентальною. Основний масив законодавства приймається 
централізованими органами. Як прикладу можна розглянути сис-
тему регулювання діяльності  поліції за законодавством Франції. 
Поліцейські сили країни були  об’єднані в лавах національної по-
ліції та керувалися  генеральною дирекцією у складі МВС Франції. 
Поліцейська система Франції поділялась на адміністративну та 
судову.  Але значним недоліком цієї системи було те, що поліція 
переважно зосереджувалася на вирішенні загальнодержавних 
проблем і недостатньо враховувала інтереси окремих територіа-
льних громад (комун). Аби уникнути цього негативного фактору у  
1983 році у Франції розпочався процес створення муніципальних 
поліцейських органів. Це стосувалось, зокрема, запровадження 
нового інституту комісарів, який змінив традиційний для Франції 
інститут префектів. Загальний стан національної поліцейської 
системи Франції почав зазнавати суттєвих змін за рахунок, з одно-

                                                 
1 The World Book encyclopedia.  Chicago etc.: World Book, 1994. Vol. 15.  

P. 620-626. 
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го боку, збільшення кількості муніципальних підрозділів, а з іншо-
го – «руйнації централізованого корсету»1. 

Нинішню компетенцію поліції визначено Законом Франції 
№ 81-82 від 02.02.1981 р. «Про посилення безпеки і захисту свобо-
ди особи».   На сучасному етапі модель управління все ж зберігає 
ознаки централізації, коли безпосереднє керівництво поліцейсь-
кою діяльністю здійснюється в межах особливих ланок міністерс-
тва – департаментів або дирекцій, яким безпосередньо підпоряд-
ковуються і всі галузеві служби, але місцевим органам надається 
більша автономія. 

     Органам  Норвегії та Данії також притаманна централіза-
ція. Так, поліція підпорядкована Міністерству юстиції. Але при 
цьому в Данії функціонує досить розгалужена  та спрощена тери-
торіальна структура організації поліції, де визначальну роль у гаран-
туванні внутрішньої безпеки відіграють районні президії поліції.  

    У чистому вигляді децентралізована модель функціонує в 
країнах з високим рівнем демократії, таких як США та Канада. У 
сучасній Європі така модель наразі існує лише у Швейцарії.  Харак-
терним за даної організації державного управління в ОВС є відсут-
ність централізованої та унітарної онови державної поліції,  при 
цьому окремі місцеві органи влади встановлюють чисельність ор-
ганів правового порядку та принципи їх роботи.  

       Важко не відзначити унікальний досвід децентралізації 
поліцейської діяльності, зібраний за роки реформування  у Сполу-
чених Штатах Америки, де, завдяки цьому панує високий рівень 
децентралізації у сфері державного управління ОВС. Уся діяль-
ність поліції штатів, міст, округів регламентується конституціями 
і законами штатів, а також виданими на їх основі нормативно-
правовими актами органів місцевого самоврядування (для прик-
ладу: міський поліцейський ордонанс, «Клятва поліцейського», 
«Моральний кодекс працівників правоохоронних органів»). Так, у 
поліцейській системі США сьогодні налічується близько 40 тис. 
поліцейських формувань різних рівнів: федеральних, штатів, 
графств, округів, муніципалітетів. А завдяки законодавчій  авто-
номії штатів США відносно федерації ми можемо спостерігати ще 
більшу децентралізацію поліцейської системи країни. Так, полі-

                                                 
1 Проневич О. С. Моделі управління поліцією: аналіз зарубіжного 

досвіду / О. С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної 
діяльності.  2009.  № 1.  С. 145-167; Centralizacja a dezentralizacja // Gazeta 
policyjna.   2003. № 48. 
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цейські структури штатів вважаються незалежними від федераль-
ної поліції. Теоретично федеральна поліція може втручатися в ро-
боту місцевих поліцейських сил тільки у виключних обставинах, 
на практиці таке втручання трапляється вкрай рідко. 

      Комбіновану модель управління можна зустріти у Вели-
кобританії, ФРН та Нідерландах, де поєднуються ознаки двох ви-
щезгаданих моделей. 

    Так, у сучасному світі все більшого поширення набуває 
стандарт децентралізації, який міститься в рекомендаціях Ради 
Європи з удосконалення базових засад поліцейської діяльності, 
наразі в європейських країнах він розглядається як один з основ-
них управлінських механізмів підвищення ефективності діяльнос-
ті поліцейських органів. Він, насамперед, передбачає широкі права 
стосовно прийняття ними та реалізації рішень, що відображають 
місцеві умови та їх професійну думку1. 

       Таким чином, можна зазначити, що існує  широка варіа-
тивність правових засад управління діяльністю поліції в сучасних 
державних моделях зарубіжних країн.  Але загальними для них є 
тенденція децентралізації у поєднанні з основними засадами, та-
кими як забезпечення верховенства закону, деполітизація, органі-
зація прозорості та підзвітності діяльності, налагодження тісної 
співпраці цих органів з громадянами та місцевими громадами і 
сприяння професійній підготовці персоналу. При цьому варто 
пам’ятати, що сліпо переймати якусь модель не варто, адже в бі-
льшості країн ще тривають реформаційні процеси.   Реформуван-
ня ОВС  в Україні має провадитись, насамперед, з урахуванням на-
ціональних особливостей і запозичувати слід найефективніші ва-
желі  управлінської  діяльності,  спрямовані  на  вдосконалення 
 функціонування  державного управління у ОВС. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Проневич О.С. Моделі управління поліцією: аналіз зарубіжного 

досвіду / О. С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної 
діяльності.  2009.   № 1.  С.145-167.  




