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НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

На основе сравнительного анализа выделены 
стратегические направления дальнейшего реформирования 
отечественных органов внутренних дел в условиях 
демократического правового государства. Определены 
возможности заимствования Украиной опыта Германии с 
учетом национальных особенностей стран. 

Ключевые слова: правоохранительные органы; органы 
внутренних дел; реформирование; евроинтеграция; разъяснительно-
превентивная деятельность; связи с населением; подготовка 
персонала; воспитательная работа.  

На основі порівняльного аналізу виокремлено стратегічні 
напрями подальшого реформування вітчизняних органів 
внутрішніх справ в умовах демократичної правової держави. 
Визначено можливості запозичення Україною досвіду 
Німеччини з урахуванням національних особливостей країн. 

Ключові слова: правоохоронні органи; органи внутрішніх 
справ; реформування; євроінтеграція; роз’яснювально-
превентивна діяльність; зв’язки з населенням; підготовка 
персоналу; виховна робота. 

Based on comparative analysis highlighted the strategic 
directions of further police reform in Ukraine in the context of a 
democratic constitutional state. Identified opportunities for 
borrowing and use the experience of Germany in accordance with 
national circumstances of countries. 
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