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превентивних та репресивних поліцейських заходів, а також разом з 
цим функції органів виконавчої влади. Вони мусять запобігати 
виникненню нових військових дій і створювати умови для сталого 
соціально-економічного розвитку. Поліція грає ключову роль у 
врегулюванні криз і підтриманні миру.  

Наскільки потужно поліція впливає на врегулювання криз, можна 
спостерігати на прикладі миротворчих місій ООН. Якщо в 1988 році в 
складі збройних сил Організації Об’єднаних Націй на Кіпрі були 
задіяні 35 беззбройних поліцейських, то через 27 років їх вже було 
більш ніж 12500 службовців з 90 країн. Держави-члени ООН 
погодилися на фіксовані квоти поліцейських для використання в 
цивільних місіях. Із запланованої чисельності більше 5700 
співробітників поліції Федеративна Республіка має найбільший 
контингент (910 поліціантів, з них 90 протягом 30 днів).  

Центральним координаційним органом для операцій міжнародної 
поліції в Німеччині є Робоча група Міжнародних місій поліції 
федерації і земель (AGIPM), яка з 1996 року несе відповідальність за 
підготовку, проведення і участь в поліцейських місіях. Рішення про те, 
чи буде ФРН брати участь в поліцейській миротворчій місії, залежить 
від багатьох чинників. Вирішальною умовою є відносна безпека для 
поліцейських. Безперечним є невійськовий характер операції. 
Німеччина не бере участь в операціях під військовим керівництвом (це 
закріплене в Конституції ФРН), як це було в Боснії та Герцеговині, де 
поліцейські підрозділи з багатьох європейських країн входили до 
складу військової місії. 
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Цивільна поліція ООН з більш ніж 50 країн розгорнута по всьому 
світу на підтримку міжнародних миротворчих операцій. Присутність 
поліції ООН сприяє встановленню миру і стабільності в районах, що 
відновлюються після наслідків конфліктів, а їх зусилля щодо розвитку 
сучасних місцевих поліцейських формувань допомагають гарантувати 
стійкий мир та стабільність і після завершення міжнародних 
миротворчих місій. 
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Програми цивільної поліції спонсоруються ООН або регіональними 
організаціями з забезпечення безпеки, таких як Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ), або коаліціями зацікавлених країн. 
Вони грають важливу роль в стратегії з підтримання миру. 

Зазвичай цивільна поліція розгортається на другому або 
наступних етапах миротворчої місії. На початку місії цивільна поліція 
може мати широкі виконавчі правоохоронні повноваження в регіоні і 
таким чином виконувати типові функції правоохоронних органів, такі 
як патрулювання і розслідування. Ближче до завершення місії 
міжнародна поліція поступово передає свої поліцейські обов’язки 
нової місцевої поліції, навчанню та розвитку якої допомагала. 

Діяльність поліції залежить від умов в регіоні. ООН відкрила 
свою першу місію цивільної поліції в Конго в 1960 році для надання 
допомоги уряду в забезпеченні законності та правопорядку. У Боснії та 
Східному Тиморі поліція була розгорнута для підтримання законності 
та правопорядку, а також для допомоги в заснуванні та навчанні 
професійної поліції. У Гаїті і Кот-д’Івуарі поліція ООН підтримувала 
національну поліцію під час виборчої кампанії 2015 року. У зв’язку зі 
спалахом вірусу Ебола в Ліберії в 2015 році поліція ООН спільно з 
ліберійською національною поліцією сприяла захисту цивільних осіб в 
рамках спільних патрулів та іншої оперативної підтримки. У Сомалі 
поліція ООН займалася розробкою нової структури сомалійської 
національної поліції. У Малі поліція ООН бере участь в попередженні 
та боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю і тероризмом.  

В даний час представники поліції ООН працюють в 12 миротворчих 
операціях і 5 спеціальних політичних місіях. Головне завдання 
поліцейських ООН полягає в сприянні миробудівництва в тих країнах, 
де вони знаходяться. Поліція ООН є важливим інструментом для 
відновлення і підтримання міжнародного миру і безпеки у всьому світі. 

Науковий консультант В. В. Почуєва 
 
 

УДК 341.123 
М. О. ПЕРУШКО 

Національна академія внутрішніх справ, Київ, Україна 

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
В БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНІ 

14 грудня 1995 року в Парижі було підписано мирну угоду між 
Республікою Боснія і Герцеговина, Республікою Хорватія, Федеративною 
Республікою Югославія, а також іншими сторонами. Угода охоплює 


