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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 



Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід). Харків, 2019 

118 

навчання поліцейських в цьому напрямку збільшить кількість таких 
проектів. 

Ефективна діяльність патрульної поліції поєднує в собі принципи 
управління проектами, які спрямовані на зниження рівня злочинності 
та поліпшення довіри між поліцією та громадою. Важливо відновити 
довіру до правоохоронних органів та поліції.  

Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОЛІЦІЇ НИЖНЬОЇ 
САКСОНІЇ 

Спектр завдань поліції Нижньої Саксонії дуже широкий. 
Телефонують в поліцію з приводу вбивства, крадіжки, дорожньо-
транспортних пригод або просто при порушенні недоторканності 
житла. Співробітники поліції стежать за дотриманням правил 
дорожнього руху і, у разі необхідності, приходять на допомогу. 

Після трьох років навчання і служби у воєнізованих поліцейських 
частинах поліціанта зазвичай призначають на посаду до оперативно-
патрульної служби. 

У місті, в сільській місцевості або на автомагістралях патрульний 
екіпаж повинен першим прибувати на місце у випадку надзвичайних 
ситуацій. У разі вчинення злочинів, дорожньо-транспортних пригод, 
вирішення конфліктів або надання допомоги більшість перших заходів 
приймається оперативно-патрульною службою. 

Зазвичай патрулювання здійснюється вдвох. Екіпажі працюють 
цілодобово позмінно. Більша частина співробітників поліції працює у 
ранкову, денну, вечірню і нічну зміну. Керівництво роботою 
патрульних здійснюється оперативним центром. Звичайно, патруль 
може працювати і за власною ініціативою. 

Спостереження за дорожнім рухом є одним з очевидних завдань 
кожного співробітника оперативно-патрульної служби. Для роботи з 
пристроями контролю дорожнього руху, такими як ручні лазерні та 
радіолокаційно-вимірювальні прилади, потрібна спеціальна кваліфікація. 

Чи здійснюється патрулювання на патрульній машині, на 
мотоциклі або велосипеді, чи в пішому порядку, поліція 24 години на 
добу доступна громадянам. В багатьох випадках коні і собаки є 
незамінними партнерами патрульної поліції. Під час патрулювання на 




