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поліції є «агент». Ще одним прізвиськом поліції у Франції є «курка». 
Вона виникла з того факту, що поліцейський відділ у Парижі 
знаходиться в тому місці, де раніше продавалися птахи. 

Правоохоронці мають дуже мало прав. Це недолік правової 
системи, але навіть у таких складних умовах вони намагаються 
виконати свій обов’язок і захистити громадян від злочинців. Поліція 
формується з випускників національних поліцейських шкіл. 
Тривалість початкового навчання становить два роки. Наразі у Франції 
діє 20 навчальних закладів поліції. На даний момент зарплата 
поліцейського у Франції становить близько 6000 євро на місяць, що є 
гарною заробітною платою згідно з рівнем життя у Франції, але ми не 
можемо сказати так про Україну. Українські поліцейські відділи часто 
закриваються, а французькі відділи складаються зі скла, що символізує 
прозорість уряду. 

Порівняння поліції в Україні та Франції показує, що рівень довіри 
до поліції України нижчий, ніж до поліції у Франції. Перш за все, 
потрібно вдосконалити систему підготовки поліції. Вони повинні 
добре знати національне законодавство. Для того, щоб знизити рівень 
корупції в Україні, необхідно збільшити заробітну плату. Необхідно 
посилити відбір службовців Національної поліції. Тільки тих, хто 
чесний, має гідність і знання, слід називати поліцейськими. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 
ПОЛІЦІЇ ОБСЄ 

Настанова «Належна практика підготовки базових поліцейських 
служб – аспекти навчальних програм» дає змогу детально 
ознайомитись із питаннями, які формують працівників поліції, щоб 
вони могли ефективно служити в цій сфері, забезпечувати громадську 
безпеку та порядок, дотримуючись закону та прав людини.  

Поліція є головним чином відповідальна за збереження порядку 
та безпеки в громадських місцях та на громадських заходах. Зокрема, 
компетенцією поліції, чому треба її навчити, може бути: збереження 
правопорядку в громадських місцях; нагляд за безпекою дорожнього 
руху та контролювання транспортного руху; надання найкращої 
поліцейської допомогу місцевій громаді для забезпечення безпеки 
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людей та захисту їхнього життя та майна, беручи до уваги різноманітні 
потреби різних груп (наприклад, національність, мова, стать та вік); 
співпраця з місцевим населенням для запобігання, виявлення та 
припинення злочинів; забезпечення виїздів на місце злочину, як тільки 
отримане повідомлення; зберігання місця злочину до приїзду слідчих 
та технічних експертів; діяльність відповідно до закону, визначення 
неправомірні дії, виявлення правопорушників та використання 
належним чином повноважень поліції; сприяння запобіганню та 
розслідуванню незначних правопорушень; здійснення владних 
повноважень у випадках виробництва, продажу та використання 
певних пристроїв та матеріалів, що є загрозою громадській безпеці; 
надання допомоги у надзвичайних ситуаціях усіх видів та у випадку 
серйозної загрози; забезпечення захисту від дій, які безпосередньо 
загрожують чи завдають шкоди життю або недоторканності осіб чи 
безпеці майна; надання інформації та допомоги тим, хто її потребує. 

Використовуючи найкращі практики в регіоні ОБСЄ, настанова 
«Базова основа підготовки поліції – аспекти навчальних програм» 
визначає основні компоненти базової програми підготовки поліції, яка 
буде використовуватися в порівнянні з національними моделями 
базової поліцейської підготовки для їх поліпшення. Тут 
використовується модульний підхід, при цьому кожен компонент 
навчання викладається в простих для перегляду блоках. Настанова 
детально описує мету та вказує на те, як вона повинна бути вирішена в 
рамках кожної теми, і, якщо це доречно, містить посилання на 
відповідні джерела. Ці посилання не є вичерпними, вони зосереджені 
на ключових організаціях або документах. Настанова визнає, що 
щоденне прийняття рішень та дії співробітників поліції ґрунтуються на 
основних цінностях – правильно набутій системі знань та навичок. 

Науковий керівник О. В. Олішевський 
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Підготовка поліцейських не сильно відрізняється у різних 
країнах. Коли громадяни вчиняють злочини, поліція протидіє цьому і 
арештовує їх, але трапляються випадки, коли підозрювані протистоять 
арешту, тому поліція використовує фізичну силу. ФРН пишається тим, 




