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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; 
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але якщо говорити про домашнє насильство, скидання сміття, шум, 
расові домагання та загрозливу поведінку, і мешканці, і поліцейські 
разом можемо зупинити це. Ми живемо в Україні. Це означає, що 
наша схильність до обміну інформацією надзвичайно висока. 
Уникнути будь-яких обставин можна, якщо відомі загальні проблеми 
підрозділів суспільства, і є час для вирішення цих проблем. Потрібна 
комунікація з представниками суспільства! Сьогодні в Україні все 
лежить на плечах патрульної поліції. Вони повинні контролювати все, 
що відбувається на вулицях і в сім’ях. Але вони не можуть взяти все 
під контроль, коли вони не знають проблем суспільства в цій сфері. У 
співпраці громадян з правоохоронними органами ми можемо запобігти 
більшості злочинів, які відбуваються щодня, єдиною необхідною 
річчю є зближення, створення таких специфічних груп, які можуть 
контролювати кожний удар і бути в курсі проблем, які необхідно 
вирішити. Зближення з жителями може допомогти нам створити таке 
суспільство, яке ми хочемо мати. Я пропоную подумати над 
створенням такої «ССПСП» в Україні. Я вважаю, було б дуже добре 
мати такі загони. 

Науковий керівник Т. В. Потєхін 
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Офіцерам каліфорнійського дорожнього патруля покладено 
завдання забезпечити «Безпеку та безпечну службу» на державних 
магістралях і дорогах Каліфорнії. Каліфорнійський дорожній патруль 
особливо спрямований на зменшення зіткнень та смертності на 
дорогах країни. 

Історія каліфорнійського дорожнього патруля 
14 серпня 1929 року каліфорнійський дорожній патруль був 

створений через акт законодавчої влади. Першочерговою місією 
каліфорнійського дорожнього патруля було «управління та 
регулювання руху для досягнення безпечного законного та 
ефективного використання транспортної системи». Як головного 
державного правоохоронного органу, вторинною місією Департаменту 
було надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. що перевищувало 
місцеві можливості. КДП також надавало допомогу в разі стихійного 
лиха та загрози життю. 




