
Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід). Харків, 2019 

84 

Державні та місцеві установи заохочують кандидатів до 
патрульних поліціантів проходити підготовку або курси з 
правоохоронних дисциплін після закінчення середньої школи. 
Патрульні поліціанти, які шукають початкові посади, зазвичай 
отримують певну формальну вищу освіту. Університети та коледжі 
пропонують програми з правосуддя, а також з правоохорони. Деякі 
агенції навіть платять за частину навчання для патрульних поліціантів, 
які працюють над ступенем поліцейських наук, державного 
управління, правосуддя або кримінального судочинства.  

Патрульні поліціанти проходять навчання, в поліцейській 
академії свого підрозділу протягом 12–14 тижнів. Ті, хто працює в 
менших підрозділах, відвідують регіональну або державну академію. 
Патрульні поліціанти, які бажають працювати у державних установах, 
повинні мати ступінь бакалавра та відповідний досвід роботи. 
Характерними рисами патрульних поліціантів має бути чесність, 
цілісність, відповідальність та правильне судження. Важливим є також 
любов до роботи з людьми та зустрічей з громадськістю. 

Службове підвищення для патрульних поліціантів може відбутися 
після випробувального періоду, що триває від 6 місяців до 3 років. 
Підвищення може бути до детектива, спеціаліста в окремому виді 
поліцейської роботи, а також до капітана, лейтенанта, або сержанта. 
Патрульні поліціанти можуть підвищувати свою майстерність, 
продовжуючи навчання з вогнепальної зброї, з проявлення чутливості 
та з навичок спілкування, а також з тактики самозахисту. 
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НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЮ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ 

Лондонська поліція створила підрозділ по боротьбі з 
торгівлею людьми, щоб зосередити увагу на злочині, який 
спрямований на уразливих молодих дівчат і жінок, хоча також є 
жертви чоловічої статі. 

Підрозділ по боротьбі з торгівлею людьми відповідає за 
розслідування злочинів, пов’язаних з сексуальною експлуатацією 
людей та зміцнює можливості правоохоронних органів через програми 
підготовки та допомогу у розслідуванні цих злочинів. 
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Осучаснена підготовка офіцерів поліції та персоналу готелів, 
які займаються попередженням торгівлі людьми, включає лекції, 
структуровані взаємні дії та моделювання, які можуть допомогти 
зміцнити правоохоронну систему та покращити співпрацю між усіма 
сторонами. Боротьба з торгівлею людьми перемістилася на реєстрацію 
та в лобі готелів. Лінія фронту запобігання торгівлі людьми не є в 
аеропортах, міжнародних кордонах або в поліцейських рейдах. 
Можливо, це відбувається в реєстраційному бюро готелю. В цьому 
році поліція запровадила закони, які вимагають від готелів навчити 
персонал як розпізнати торгівлю людьми. 

Міжнародна мережа готелів завершила дворічний проект з 
навчання своїх співробітників виявленню потенційних жертв торгівлі 
людьми. 

У даний час є значна кількість навчених поліцією людей, 
здатних визнати підозрілу поведінку і повідомити про це правоохоронні 
органи. Попереджувальні знаки можуть включати гостей з 
мінімальним багажем і одягом і осіб, які не можуть вільно говорити 
або здаються дезорієнтованими. Поліція тренує персонал помічати 
деякі ознаки торгівлі людьми, наприклад, коли гості наполягають на 
незначному прибиранні кімнати або зовсім відмовляються від нього, 
або коли декількох людей проводять до кімнати по одному. Персонал 
готелів навчають спостерігати за гостями, коли вони прибувають та 
під час їхнього перебування в готелі, вони бачать їх поведінку 
крупним планом. Персонал готелю часто помічає дивну поведінку, 
наприклад, стриманість дівчини під час реєстрації або її залежність від 
особи, яка її супроводжує. Немає легкого рішення проблеми, але 
боротьба з сучасним рабством починається з обізнаності. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ 

Головне завдання поліції полягає в захисті від небезпеки й 
боротьби зі злочинами. Ось чому девіз поліції в Німеччині є «Поліція 
твій друг і помічник.» Поліція в Німеччині не має нічого спільного з 
розвідувальною установою або політикою. 

Правоохоронні органи в Німеччині відповідають за 16 
федеральних земель (Bundesländer), які мають деякі відмінності. 




