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автотранспортом територіях, пішохідних зонах і парках. 
Кавалерійський підрозділ поліції з охорони туристичних об’єктів і 
старовинних пам’ятників патрулює піраміди в Каїрі на верблюдах. 

Працівники правоохоронних органів Єгипту на чергуванні мають 
при собі пістолети, проте, у поліцейських дільницях завжди є більш 
серйозне озброєння. Майже всі офіцери поліції є випускниками 
поліцейської академії в Каїрі. Це сучасний заклад, обладнаний 
лабораторією та засобами фізичної підготовки. Деяких офіцерів 
направляють для навчання за кордон. 

Науковий керівник А. О. Комар 
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КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ – ГАРАНТІЯ УСПІШНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ  

Експерти стверджують, що діяльність патрульної поліції має 
комунікативний і гуманістичний характер. Можливість спілкування є 
необхідним елементом патрульної служби в багатьох країнах за 
кордоном. Велика увага приділяється проблемі взаємодії поліції та 
населення у Великобританії та США. Більше двохсот міст Сполучених 
Штатів залучені до участі у програмах для патрульної поліції. 
Програми спрямовані на забезпечення активної співпраці поліції з 
населенням. Програма «Стій, йди та спілкуйся» в Далласі орієнтована 
на те, що поліцейський під час патрулювання повинен зупинити свою 
патрульну машину на 30 хвилин і поспілкуватися з громадськістю: 
пояснити підліткам роботу радіоапаратури патрульної машини, 
відвідати збори громадян, а також громадські та медичні центри. 

Більше п’ятдесяти відсотків роботи поліцейських США є рутинна 
повсякденна діяльність, спрямована на захист громадського порядку і 
безпеки, виявлення та запобігання злочинам. Система передбачає 
постійну присутність поліцейського в районі, частіше під час пішого 
патрулювання, для того, щоб встановити тісну взаємодію з населенням 
з метою запобігання злочинам. Такі програми надають можливість 
громадянам поділитися своїми турботами, що посилює повагу та 
довіру до поліції. Існують такі питання, які ніколи не можна 
обговорити по телефону, а тільки в розмові один на один. Таким 
чином, поліція стає органом соціальної допомоги населенню, і її 
робота спрямована на залучення населення до профілактичної 
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діяльності, завдяки чому серед громадськості підвищується 
позитивний імідж поліції. З метою покращення навичок патрульної 
діяльності поліцейські департаменти організовують регулярні 
семінари, на яких патрульні обговорюють шляхи вирішення 
конфліктів у різних життєвих ситуаціях. Здатність спілкуватися з 
людьми з терпінням і впевненістю є основою успішної роботи 
поліцейських. Зміни у ставленні громадян до поліції відбулися завдяки 
впровадженню цих програм. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ РЕФОРМ  

У зарубіжних країнах поліція зазнала численних реформ. 
Наприклад, змінили умови виконання поліцейськими їх професійної 
діяльності, делегували в обов’язки приватного сектору деякі 
повноваження, які раніше були поліцейськими (наприклад, нагляд за 
деякими маніфестаціями), змінили структуру поліцейських відомств та 
їх відносини з громадянами. Змінили характер поліцейської діяльності, 
яка сьогодні пов’язана переважно з превентивними заходами. Le 
community policing (взаємодія поліції та громади) орієнтує поліцію на 
більш тісні стосунки з населенням. У community policing W. Skoga 
пропонує розрізняти три складові. По-перше, це закріплення 
поліцейських за окремими територіями та розподіл повноважень між 
поліцейськими відомствами. По-друге, це активізація участі публіки в 
діяльності поліцейських. Найчастіше, це виявляється у вигляді 
сумісних зборів поліції та населення. Такі збори організуються з 
метою ознайомлення поліції з місцевими потребами та проблемами 
мобілізації людей на сумісну боротьбу з цими явищами. Різні 
програми спрямовані на посилення здатності мешканців до 
самозахисту. По-третє, це зміщення характеру поліцейських 
обов’язків: відокремлення від традиційної моделі, орієнтованої лише 
на правоохоронну діяльність та реагування на виклики та перехід на 
модель створення регулярних зв’язків з населенням.  

Унаслідок аналізу зарубіжного досвіду, ми пов’язуємо реформи 
української патрульної поліції з такими характеристиками 
поліцейських як мотивація, почуття відповідальності та безумовно, 
непідкупність та неупередженість.  




