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Взаємодія поліції та населення повинна виявлятися в праці, 
спрямованої на прозорість та конкретні результати. Ця праця повинна 
пов’язуватися з компетентністю поліції, довірою до неї народу та їх 
взаємною відповідальністю. 

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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ФЕДЕРАЛЬНА ПОЛІЦІЯ НІМЕЧЧИНИ 

Німеччина – це федеративна держава, в якій відповідно 
побудовано організацію правоохоронних органів. Поліція Німеччини 
включає в себе федеральні та земельні органи. Федеральні органи 
очолює Міністерство внутрішніх справ і має значно ширшу 
компетенцію, ніж МВС України. Воно є державним органом, який в 
поліцейський сфері лише контролююча інстанція. 

Ми порівняли патрульну поліцію в Україні та Німеччині 
та прийшли висновку, що поліцейські Німеччини мають набагато 
вищий рівень довіри населення, ніж в Україні. Тим паче, з появою 
національної поліції в Україні цей показник знизився на 10 %. 
Причиною цього є високий рівень корумпованості колишньої міліції та 
її некомпетентність. Що стосується підготовки німецької поліції, то 
вона тривала 3 роки у спеціалізованих навчальних закладах. Під час 
навчання поліцейський отримує як теоретичні, так і практичні знання, 
що сприяє подальшій службі в органах. Поліція в Німеччині налічує 
350 000 співробітників, 80 % з яких є молодшими офіцерами. 
Правоохоронні органи поділяються на земельну поліцію, тобто 
громадську безпеку і порядок, поліцію готовності та кримінальну 
поліцію, що є найважливішою ланкою федеральної поліції. 
Федеральне відомство з кримінальних справ було створено на основі 
Закону «Про створення Федерального відомства по кримінальних 
справах», який набув чинності 15 березня 1951 року.  

Як функції кримінальної поліції можна виділити: •Розслідування 
злочинів, пов’язаних з наркотиками; •Фальшивомонетництвом; 
•Використання зброї та вибухових речовин; •Політичні злочини та 
злочини, пов’язані з майном; 

Взагалі, Федеральна поліція є центром інформації та комунікації 
між усіма поліцейськими службами Німеччини. Поліція України 
повинна працювати чесно і сумлінно, щоб завоювати довіру 
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українського народу, що призведе до плідної співпраці співробітників 
поліції та народу. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ У БЕЛЬГІЇ  

Безпека – одна з найважливіших цінностей для людини, а 
взаємодія поліції та громади – найкращий спосіб її гарантувати. 
Взаємодія поліції та громади у Бельгії ґрунтується на п’яти складових: 
орієнтуванні на суспільство; спрямованості на розв’язання проблем; 
обґрунтуванні (підзвітності); розширенні прав, можливостей та участі.  

Орієнтування на суспільство означає той факт, що поліція не 
протистоїть суспільству, проте є його частиною. Роль поліції полягає у 
визначенні та розумінні ситуації й еволюції суспільства. Завдяки 
цьому вона швидко та повною мірою розуміє й може передбачити те, 
що коїться у галузі безпеки суспільства. Сутність діяльності, 
спрямованої на розв’язання проблем полягає у виявленні та 
аналізуванні потенційних причин злочинності та конфліктів у 
суспільстві. Поліція не чекає коли проблеми з’являться або про них 
повідомлять, навпаки, вона намагається своєчасно їх угледіти, 
передбачити їх наскільки це можливо. Обґрунтування та підзвітність 
потребують налаштування механізмів, які дозволяють поліції звітувати 
таким чином, щоб відповідати на питання громад. Партнерство – це 
відповідальність усіх громадян, їх занепокоєння безпекою у суспільстві. 
Партнерство, що розподіляється між кожним громадянином формує 
глобальний і комплексний підхід до безпеки у суспільстві. Розширення 
прав, можливостей та участі означає рівну відповідальність 
поліцейських та різних демографічних груп у розв’язанні проблем 
безпеки, якості життя та встановленні громадського порядку.  

На нашу думку, вищезазначені складові взаємодії поліції та 
громади у Бельгії можуть мати практичну значущість у реформуванні 
патрульної поліції України.  

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 

 
 
 




