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Поліцейські та прокурори Київщини
розглянули можливості
вдосконалення кримінальних
розслідувань

Читати статтю

Новий заступник голови
Консультативної місії ЄС заступає на
свій пост

Читати статтю

КМЄС допомагає Естонії та Україні поглибити
співпрацю зі стратегічних комунікацій
З 30 січня по 3 лютого 2017 року голови департаментів
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комунікацій та преси Державної фіскальної служби
України та Державної прикордонної служби України за
сприяння Консультативної місії ЄС та Естонського центру
східного партнерства (ECEAP) з робочим візитом
відвідали Естонію.

Тренінг мав на меті познайомити учасників з передовими
здобутками щодо того, як ефективно та регулярно
інформувати громадськість та ключових партнерів та
реагувати на кризові ситуації. Зустрічі відбувалися на базі
Податкової та митної служби Естонії, Поліцейської та
прикордонної служби Естонії та Урядового управління
комунікацій Державної канцелярії Естонії.

Члени делегації також відвідали експозицію е-Естонія та
Кабінет Міністрів Естонії, де їм розповіли про здобутки
Естонії в цифровому наданні урядових послуг. В
Естонській академії безпекових наук учасники мали змогу
побачити інноваційний центр моделювання, що моделює
надзвичайні ситуації та забезпечує можливості для
навчання менеджерів з метою ефективного реагування на
них.

«У кризових ситуаціях ефективні комунікації – один з
основних елементів, що визначає, успішно чи ні пройшла
операція. Більше того, регулярне інформування
громадськості є важливим для будь-якого державного
відомства в демократичному світі. Естонія – одна з
лідерів Європи в напрямку стратегічних комунікацій,
особливо в цифровій сфері, тож ми сподіваємось, що ця
поїздка вилиється в тривале партнерство між Естонією та
Україною в розробці комунікаційних стратегій», — заявив
радник зі стратегічних комунікацій КМЄС Тійт
Матсулевич.

Тійт Матсулевич,
радник зі стратегічних
комунікацій КМЄС 
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Даний візит став першим кроком у виявленні галузей для
майбутньої співпраці між Естонією та Україною за
сприяння КМЄС.

Читати статтю

«Сучасна, ефективна поліція повинна мати сильну
філософію лідерства»

Дивитися відео інтерв'ю

Як поліцейському стати ефективним лідером? Як мотивувати та надихати команду підлеглих? Саме про
це тренінги з лідерства від Консультативної місії ЄС, проведення яких триватиме по всіх областях
України. Дізнайтесь, як навчаються лідери, в інтерв’ю Вільяма Брейма, радника/тренера КМЄС з
питань взаємодії поліції з громадою, який має багатий досвід роботи на керівних посадах в Службі
столичної поліції Лондона та міжнародних організаціях.

Правоохоронна діяльність, керована аналітикою:
передова методика сучасної правоохоронної
діяльності
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Цього тижня
продовжується спільний
аналітичний тренінг (або
тренінг щодо
«правоохоронної
діяльності, керованої
аналітикою»), загальною
тривалістю три тижні, що
проводиться
Консультативною місією
Європейського Союзу в
Україні (КМЄС) та
румунськими тренерами-
аналітиками для офіцерів
Національної поліції
України (НПУ),
Національного
антикорупційного бюро
(НАБУ) та Національної
академії внутрішніх
справ. Основний акцент
тренінгу зосереджено  на
таких темах як
оперативний аналіз,
аналітичне програмне
забезпечення, тактичний
аналіз, використання ГІС
(GIS), стратегічний
аналіз, аналіз з відкритих
джерел та оцінка ризиків.
Керівник операційного
департаменту КМЄС Удо
Моллер розповідає про
концепцію
правоохоронної
діяльності, керованої
аналітикою.

Удо Моллер, керівник операційного департаменту
КМЄС 

Існує  загальне уявлення про те, що аналітика (авт.: з
англійської мови може також перекладатись як
«розвідка» (intelligence) більш властива в роботі
служб безпеки. Чому ж цей аспект важливий і в
діяльності поліції?

Ви праві, аналітика, в класичному розумінні (авт.: в
понятті «розвідка»), вживається по відношенню до
діяльності служб безпеки, зокрема включаючи зовнішнє
спостереження. Але в діяльності поліції воно має значно
ширше значення. В поліцейській діяльності «аналітика»,
скоріше, стосується кримінального аналізу. Простіше
кажучи, «аналітика» (авт.: в даному розумінні) - це дані
плюс аналіз. Якщо розглядати інформацію як сирий
продукт, то аналітика – це те, що ми отримуємо після
обробки сирого продукту, та в подальшому
використовуємо як інструмент в боротьбі та попередженні
злочинності. В ЄС підхід «правоохоронна діяльність,
керована аналітикою» покладено в основу стратегії
діяльності поліції і багато злочинів розкриваються саме
завдяки використанню цієї концепції. 

Тож, правоохоронна діяльність, керована аналітикою,
– це, фактично, спосіб використання інформації, яку
отримує поліція?

Так, але й набагато більше, ніж це. Це – ціла філософія
або бізнес-модель. Фактично, це – наріжний камінь в
сучасній поліцейській діяльності. Вона зміщує акцент
роботи поліції від реагування на злочини (авт.: фактично
скоєні події) до дій на випередження та запобігання,
забезпечуючи, щоб ті, хто веде боротьбу зі злочинністю,
були на крок попереду злочинців. Поліція отримує
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інформацію в різній формі, але сама по собі інформація
не несе жодної користі. Її потрібно, порівняти,
проаналізувати та розповсюдити. Аналіз та інтерпретація
цієї інформації визначають реагування та політику поліції
та дозволяє направляти ресурси туди, де вони найбільш
потрібні. Це також доповнюється «аналізом ризиків», що
також є важливою частиною правоохоронної діяльності,
керованої аналітикою. 

Читати інтерв"ю

Майбутні заходи
9 та 15 березня – тренінг з підтримки антикорупційної та професійної етики для працівників
регіонального сервісного центру МВС України в Івано-Франківській (9 березня) та Херсонській (15
березня) областях– організовано експертами КМЄС та фіналістами попередніх тренінгів КМЄС за
моделлю «Навчання тренерів»

14 -15 березня - тренінг із взаємодії поліції із громадою для поліцейских середньої ланки у Луцьку та
Тернополі, організований експертами КМЄС та тренерами Канадської поліцейської місії в Україні

20-24 березня - тренінг із запровадження інструменту переговорів в забезпеченні громадського порядку 
(методологія із запобігання потенційного насильства під час масових заходів, таких як демонстрації,
футбольні матчі, тощо) для співробітників Національної поліції та патрульної поліції в Дніпрі  — тренінг
організовано експертами КМЄС та представниками поліції Чехії
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