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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. 
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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, 
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що дає сучасну професійну підготовку поліцейським, яка включає в 
себе один із важливих аспектів – бойові мистецтва. 

Сьогодні в Німеччині жодне конкретне бойове мистецтво не 
використовується виключно поліцією. Хоча Федеральний 
прикордонний патруль і GSG9 зазвичай встановлюють стандарт на 
національному рівні і кожен департамент має своє власне бюро 
підготовки і вільно навчає їх за індивідуальним планом. Для 
патрульних поліцейських співробітників найпоширенішим є таке 
бойове мистецтво як джиуджицу. Серед команд спецназу популярний 
крип-кун-фу. За законом, працівники поліції в Німеччині зобов’язані 
навчатись по дві години на тиждень оборонної тактико-спеціальної 
підготовки, коли вони беруть участь у базовій підготовці. 

Німецькі школи навчають своїх офіцерів протягом двох з 
половиною років. Це дає їм достатньо часу, щоб освоїти компонент 
бойових мистецтв навчального плану. Після того, як поліцейський 
закінчить навчання і буде призначений на постійне місце роботи, він 
зобов’язаний буде щомісяця проходити дві години навчання тактики-
спеціальної підготовки. Нинішні викладачі тактико-спеціальної 
підготовки Німеччини схильні експериментувати з більш широким 
спектром бойових мистецтв і не обмежуються лише дзюдо і 
джиуджицу. Вони читають такі публікації, як «Чорний пояс», купують 
відео та відвідують семінари – і усвідомлюють наскільки необхідно 
розвивати свої професійні навички. Джиуджицу часто використовується 
під час тренування поліцейських в Німеччині тому, що він є 
найефективнішим методом у застосуванні фізичної сили, а також надає 
переваги поліцейському, коли особи вчиняють злочини.  
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Патрульні – це співробітники поліції, які безпосередньо 
працюють у місцевому відділі правоохоронних органів, забезпечують 
виконання законів та реагують на надзвичайні ситуації в певній 
географічній області. 

Значна частина роботи місцевих працівників поліції передбачає 
патрулювання. Місцева поліція, як правило, патрулює конкретний 
район по двоє. Під час виконання службових обов’язків патрульні 




