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Патрульні поліцейські допомагають громадянам у багатьох 
проблемах: виїжджають на виклики про проникнення до житла або 
інших приватних приміщень, надають первинну медичну допомогу у 
надзвичайних ситуаціях, реагують на випадки вандалізму, діяльність 
підозрілої групи, домашнє насильство, бійки, повідомлення про 
загублених домашніх улюбленців, кримінальну діяльність, напад, 
розбій і хуліганство. 

У деяких випадках патрульні можуть самостійно негайно 
реагувати, в інших їм необхідно викликати підтримку відповідної 
урядової або державної цивільної служби.  

Патрульна поліція виконує надзвичайно багато функцій кожного 
дня в залежності від обставин. Патрульні повинні ефективно 
виконувати свої обов’язки, а також забезпечити свою безпеку та 
безпеку напарника, коли мають справу зі злочинцем. 

Основними задачами є професійний підхід до правоохоронної 
діяльності, повідомлення про можливість скоєння злочину, надання 
допомоги громадянам шляхом своєчасного реагування на екстрені 
виклики та надсилання повідомлення до інших відповідних органів. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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КОЛО ЗАВДАНЬ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ (НІМЕЧЧИНА) 

Завданням поліцейського є забезпечення правопорядку. 
Співробітники поліції відповідають за запобігання небезпеки, 
попередження та боротьбу зі злочинністю, а також за безпеку 
дорожнього руху. Кожен день поліція стикається з різними 
проблемами. Вимоги до поліціантів дуже високі. Бути поліцейським – 
бути частиною населення, народу. 

Що робить, власне кажучи, поліцейський патруль? Коло завдань 
патруля включає захист громадської безпеки, розслідування та 
переслідування кримінально караних діянь, розшук людей, зниклих 
безвісти, та тварин, що загубилися, а також надання допомоги в різних 
ситуаціях, наприклад, під час ДТП. Що стосується кримінально 
караних діянь, то патрульні, як правило, на місці події з’являються 
першими, вони фіксують сліди, переслідують злочинців, що втекли, 
опитують свідків та учасників аварії. Деякі правоохоронці повинні 
виконувати спеціальні завдання під час патрулювання, наприклад, 
забезпечення безпеки при проведенні невеликих масових заходів. 
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Патрульні несуть службу цілодобово. Це може бути піший 
патруль чи патрулювання на автомобілі або велосипеді, для того щоб 
зуміти якомога швидше попередити або переслідувати злочин. У 
поліції найпоширенішим є моторизований патруль. Поліцейська 
патрульна служба здійснюється за допомогою воєнізованих 
підрозділів та цивільними особами. Патруль може проводитися окремо 
або в групах з декількох осіб (чисельністю до відділення або взводу), 
причому, найчастіша форма патрулювання – парами. Частково 
патрульні можуть бути у супроводі собак. При багаточисельному 
патрулюванні може бути призначений старший наряду. Всі патрульні 
оснащені засобом зв’язку. Патрульні, які патрулюють пішки, повинні 
пересуватися проти напрямку руху транспорту, щоб мати можливість 
зупинити зустрічні машини або бачити спереду водія транспортного 
засобу.  

Патрульні працюють позмінно, коли точно починаються або 
закінчуються зміни, важко сказати. Поліціанти, які несуть патрульну 
службу, є контактними особами для громадян, тому вони повинні бути 
уважними та товариськими у спілкуванні з людьми. Вони повинні 
завжди вміти слухати і розуміти проблеми громадян. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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ПОЛІЦІЯ І РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ В КАНАДІ 

У Канаді росте політична стурбованість зростанням витрат на 
охорону правопорядку, враховуючи, що рівень злочинності в останні 
роки різко знизився. У період з 2001 по 2018 рік кількість 
співробітників поліції на 100 000 населення в Канаді зросла на 8,7 %, а 
рівень злочинності знизився на 26,3 %. Це супроводжувалося 
зростаючими витратами і зниженням робочого навантаження, що 
вимірюється інцидентами за кримінальним кодексом на одного 
співробітника. Реальні витрати на поліцію на душу населення в Канаді 
в період з 1986 по 2018 рік зросли на 45,5 %, в той час як кількість 
злочинів на одного співробітника скоротилося на 36,8 %. Публічні 
дебати про зростання витрат на поліцію необхідно розглядати в 
контексті збільшення загальних державних витрат в Канаді і в більш 
складному суспільстві. Поліцейська діяльність розвивалася не тільки 
по боротьбі зі злочинністю, а й включаючи у себе більш широкий 




