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використання вогнепальної зброї, самозахисту, надання першої 
медичної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації. Поліцейські 
також вивчають мистецтво ближнього бою. Період стажування на 
робочому місці це останній штрих перед закінченням поліцейської 
академії.  

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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ПІДГОТОВКА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СПОЛУЧЕНИХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Бути поліцейським – це ризик і пожертвування. Така кваліфікація 
для муніципальних або окружних патрульних у США відрізняється в 
залежності від штату, але всі поліцейські повинні відповідати 
основним вимогам: більшість заявників повинні бути громадянами 
США, щонайменше 20 років, мати диплом середньої школи, мати 
чистий запис кримінального минулого та відповідати освітнім вимогам. 

Патрульний офіцер повинен мати повне розуміння як державних, 
так і федеральних законів, отриманих під час підготовки у 
поліцейській академії та завдяки навчанню на робочому місці. 
Підготовка протягом 12-14 тижнів, яку співробітники проходять у 
поліцейській академії включає в себе класове та позакласове навчання 
на платній основі. Навчання в класі охоплює конституційне право, 
цивільні права, державне і місцеве законодавство, процедури, 
контроль дорожнього руху, самозахист і реагування на надзвичайні 
ситуації. Практичні компоненти включають підготовку вогнепальної 
зброї, аварійне водіння та фізичну підготовку. 

Поліцейські та патрульні поліцейські, які прагнуть працювати у 
федеральних відомствах, повинні мати ступінь бакалавра та 
відповідний досвід роботи. 

Подальша освіта часто необхідна для просування кар’єри або 
роботи в спеціалізованій сфері злочинності та правоохоронної діяльності. 
Деякі з переваг отримання ступеня включають: можливість швидше 
просуватися вгору, можливість швидкого переходу до конкретної 
кар’єри, інші варіанти кар’єри, якщо робота поліції недоступна. 

Всі співробітники поліції сподіваються на просування по службі. 
Співробітники поліції з вищою освітою, як правило, мають більше 
шансів бути найнятими та підвищеними, ніж ті, хто не має ступеня. 
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Все це передбачає прийняття на себе більшої відповідальності, але й 
отримання більш високої зарплатні. 

Кваліфікація для патрульних поліцейських і шерифів – це 
чесність, гідність, відповідальність і обґрунтоване судження. 
Важливою кваліфікацією є також насолода від роботи з людьми. 
Патрульні повинні відповідати вимогам, встановленими місцевими або 
державними органами влади. Після найму вони дотримуються свого 
девізу: «Служити і захищати людей».  

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ – ОРІЄНТАЦІЯ ПІДГОТОВКИ 
ПАТРУЛЬНИХ  

Дослідження та практика доказує, що люди частіше 
дотримуються законів, якщо вірять у легітимність поліцейських 
повноважень. Дуже важливо створювати громадські проекти як 
потужне джерело об’єднання і солідарності. Прогресивним кроком є 
підготовка до створення громадських проектів, реалізація проектів 
громад за участю членів суспільства та міжнародних організацій. 

Поліція Об’єднаного Королівства Великобританії використовує 
засоби та прийоми управління проектами (впровадження нової 
системи запобігання злочинності). Коли використовують розумне 
управління проектом, досягають кращих результатів. Це означає, що 
поліцейським необхідна додаткова підготовки для створення проектів. 
Вони мають ознайомитися з найкращими міжнародними практиками 
державного управління та навчитися керувати проектом, процесами на 
різних етапах його впровадження та просування, що приведе до 
успішного результату. 

Існує модель управління проектами "Чотири кроки, якими 
повинні керуватися менеджери проекту, щоб забезпечити стратегічний 
успіх". Це визначити знання та роботу організації, щоб зрозуміти 
рівень зрілості процесів і стандартів; використати належну 
конфігурацію проекту та застосувати ефективне управління 
проектами. Подібні серії тренінгів проводили фахівці «Фонду розвитку 
Маріуполя» в рамках програми «Безпечне місто». 

Декілька поліцейських підрозділів зараз мають соціальні проекти 
«Безпечний дім», «Шкільний поліцейський», «Step Up». Ефективне 




