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підтримання правопорядку в масштабі штату, а також виконує 
кримінальне розслідування. В додаток до цього дорожній патруль 
виконує свої функції за межами своєї компетенції, окружна поліція яка 
слідкує за дотриманням законів на дорозі та державних 
автомагістралях, на межах державних швидкісних автомагістралях, 
також контролює безпеку державного комплексу та інші державні 
будівлі, охороняє губернатора, забезпечує технічну та наукову 
підтримку а також забезпечує допомогу в координації оперативних 
груп в тяжких або особливо тяжких випадках.  

Каліфорнійський дорожній патруль також використовують в 
якості судових приставів в залі суду в деяких департаментах 
державних судів, а саме в Апеляційному суді та в Верховному суді в 
Каліфорнії в Сан-Франциско. Державний правоохоронний орган зберіг 
свою назву «Каліфорнійський дорожній патруль» після злиття меншої 
поліції штату Каліфорнія з більш відомою назвою CHP-та об’єднання 
їх функцій в єдиний орган.  

Однак деякі організації такі як північний патруль штату 
Каліфорнія, який спеціалізується на забезпеченні дотримання законів 
про дорожній рух і в змозі забезпечити дотримання інших законів, 
вони не є офіційною державною поліцією, але зберегли юрисдикцію 
по всьому штату в тому ж дусі що і патруль каліфорнійський патруль 
або поліція штату Нью-Джерсі. В інших випадках такі штати як Техас 
мають відповідні департаменти поліції штату. 

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В АНГЛІЇ 

Правоохоронні органи у Великобританії організовані окремо в 
Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії. Більша частина 
обов’язків щодо охорони порядку здійснюється співробітниками 
поліції, які працюють у територіальних поліцейських відділеннях. 

Поліція у Великобританії користується довірою громадян має їх 
підтримку та довіру і ефективно виконує свої обов’язки: рівень 
злочинності у тут значно нижчий за середньоєвропейський. 

Основними обов’язками поліцейських є: захист життя і власності, 
збереження миру, запобігання та виявлення кримінальних 
правопорушень. Співробітники поліцейських патрульних служб 
опікуються безпекою у певній місцевості та запобігають злочинності. 
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Громадяни в Англії звертаються по допомогу до співробітників 
патрульної служби з великою кількістю питань: бійки і заворушення, 
злочинні дії, вандалізм, підозри в діяльності банди, вторгнення, розбій, 
грабіж. Діяльність патруля включає також: виявлення та аналіз 
підозрілої або незвичайної поведінки, розігнання несанкціонованих 
натовпів, реагування на інші проблеми, пов’язані, наприклад, з 
несправністю світлофора, або розшуком зниклих громадян. 

Серед завдань, що постають перед патрульними поліцейськими в 
Англії є безпека руху автотранспорту, реагування на порушення 
правил дорожнього руху або паркування. Патрулі також розслідують 
аварії. Цікавий факт, що в Англії також є кінні поліцейські патрулі.  

Англійські патрульні поліцейські носять невелику камеру на 
бронежилетах. Відеокамери є ефективним засобом збору доказів. 
Відео та аудіо записи, що передаються до центрального офісу, можуть 
допомогти під час розслідування скарг на дії поліції. 

Численні огляди «того, що є ефективним» у діяльності поліції 
щодо зменшення рівня злочинності свідчать про те, що неприховане 
патрулювання місцевості поліцейськими може зменшити злочинність. 

Науковий керівник А. О. Комар 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

В даний час на території Великобританії існує 53 поліцейських 
підрозділів: в Англії та Уельсі – сорок три, у Шотландії – 8 і 1 у 
Північній Ірландії. Їх називають констеблі, або поліцейські, і вони 
діють незалежно один від одного, але співпрацюють у разі 
необхідності. 

У Великобританії правоохоронні органи організовані на 
регіональному рівні, тому кількість поліцейських та відділів 
формується по-різному. Але є поняття регіональної та міської поліції. 
Перша складається з "констеблів", які виконують різноманітні 
завдання на місцевому рівні – від роботи з кримінальними справами до 
виконання обов’язків дорожньої поліції. 

Поліцейських у Великобританії готують приблизно рік. Вони 
вивчають типи злочинів та структуру поліцейських органів, і вся 
підготовка є сумішшю теорії та практики (ви працюєте з наставником, 
одним з досвідчених поліцейських). Після року підготовки, потрібно 




