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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 
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спектр проблемних соціальних форм поведінки, які є факторами, що 
впливають на зростання ресурсів і витрат поліції. Крім того, відбулися 
зміни в технології боротьби зі злочинністю та поліцейської діяльністю, 
а також інші фактори, що впливають на персонал, такі як оперативна 
навантаження через попит на послуги і часу реагування, соціально-
економічні фактори, такі як демографія і тенденції злочинності, 
стратегічні напрямки діяльності поліції з точки зору управління і 
методів поліції. Існують значні відмінності в кількості поліцейських на 
100 000 чоловік населення в провінціях і територіях, а також в 
столичних районах перепису населення Канади (CMA). Найбільша 
кількість співробітників поліції на 100000 чоловік населення і найвищі 
реальні витрати на душу населення в основному спостерігаються на 
малонаселених територіях. У всіх провінціях в 2013 році число 
поліцейських на 100000 чоловік було найвищим в Манітобі – 213, а 
найнижчим – на острові Принца Едуарда – 160. 

Реальні витрати на поліцію на душу населення в 2012 році були 
найвищими в Онтаріо – 272,50 дол. США (2002 рік) і найнижчими – на 
острові Принца Едуарда – 148,20 дол. США. Рівняння регресії було 
оцінено для детермінант поліцейських на 100 000 населення в 
канадських CMA за період перепису 2001, 2006 і 2011 років, які 
контролювали рівень злочинності та інші соціально-економічні 
відмінності. Фактичне і прогнозоване число поліцейських в 
розрахунку на поліцію і рівень злочинності в Канаді fraserinstitute.org 
100000 були зіставлені, і була застосована мінімально-максимальна 
методологія для ранжирування відмінностей між прогнозованим і 
фактичним для отримання рейтингу ефективності. Використовуючи 
цю методологію, Келоуна, Британська Колумбія, Монктон, Нью-
Брансвік і Оттава-Гатіно, Онтаріо-Квебек встановили, що мають 
найбільш ефективний штат укомплектованості, при цьому їх фактичне 
число поліцейських на 100 000 чоловік населення значно нижче, ніж 
прогнозувала регресійна модель. міг би мати. 

Слідом за ними, а також в топ-10 найбільш ефективних послуг 
входять Сагеней, Квебек, Квебек-Сіті, Квебек, Кітченер-Ватерлоо-
Кембридж, Онтаріо, Труа-Рів’єр, Квебек, Кінгстон, Онтаріо, Великий 
Садбері, Онтаріо і Шербрук, Квебек. Сент-Джон, Нью-Брансвік, 
Вінніпег, Манітоба та Віндзор, Онтаріо мають найменш ефективні 
рівні укомплектування штатів, причому їх фактичне число значно 
перевищує прогнозовану регресійну модель. Також в десятку лідерів 
входять Сент-Катаріни – Ніагара, Онтаріо, Абботсфорд-Місія, 
Британська Колумбія, Тандер-Бей, Онтаріо, Сент-Джонс, 
Ньюфаундленд, Пітерборо, Онтаріо, Регіна, Саскачеван і Вікторія, 
Британська Колумбія. Після контролю за рівнем злочинності та 
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іншими явними соціально-економічними факторами, які зберігаються, 
зберігаються істотні відмінності в штатному розкладі, які можуть бути 
пов’язані з місцевими обставинами і умовами, які важко визначити. 
Деякі з цих відмінностей можуть відображати неефективне 
використання поліцейських ресурсів, в той час як інші можуть 
відображати інші, більш важкі для кількісної оцінки місцевих 
соціально-економічних відмінностей, які створюють унікальні 
проблеми для поліції. Поліцейські сили в канадських CMA мають 
широкі можливості для виявлення передової практики, коли справа 
доходить до більш ефективної роботи поліції, враховуючи діапазон і 
приклади укомплектування штатів. 

Науковий керівник І. О. Півкач 
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ПОЛІЦІЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Які основні цілі поліцейської служби кожної країни? Що 
правоохоронці повинні робити? Поліція повинна захищати життя, 
здоров’я, права і свободи людей, їхню власність, національні інтереси 
від кримінальних та інших нелегітимних загроз. Правоохоронці 
захищають права та законні інтереси людей, незважаючи на їх 
громадянство, соціальний та фінансовий статус, расу та 
національність, стать та вік, мову та освіту, релігію та політичні 
погляди. Хто такі поліцейські? Це чиїсь діти, брати чи сестри, 
чоловіки чи дружини, тому всі вони є такими, яких ми відносилися і 
вирощували в тій самій громаді, як і ми. Вони знають проблеми 
нашого суспільства і можуть допомогти людям бути захищеними. У 
Великій Британії співробітник служби підтримки спільноти поліції 
працюють на передовій лінії місцевої поліції. Вони надають видиму, 
уніформовану присутність на вулицях. Представники «ССПСП» мають 
різні ролі в різних силах, але вони завжди мають справу з 
громадськістю та місцевими жителями. Вони, як правило, патрулюють 
конкретну територію і тому знають усіх людей у тій місцевості. Вони 
відвідують школи, спілкуються з молодими людьми про злочини та 
закон, допомагають координувати діяльність з попередження 
злочинності. На мій погляд, багато злочинів і проблем виникають 
через відсутність інформації. Я не кажу про такі злочини, як вбивства, 
наркоманія – деталі цих злочинів приховані від людських очей і вух; 




