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Вони, зазвичай, працюють 40 годин на тиждень, однак понаднормові 
години, як правило, оплачуються. Позмінна робота є необхідною, 
оскільки цілодобовий захист громадам повинен бути наданий. 
Молодші поліціанти часто працюють вночі, в вихідні та свята. 
Поліціанти повинні працювати завжди, коли вони потрібні.  

Патрульні поліціанти повинні отримувати насолоду від роботи з 
громадськістю. Такі особисті якості, як цілісність, чесність, гарне 
судження та почуття відповідальності є важливими для роботи. 
Можливості для працевлаштування у місцевих поліцейських 
департаментах є відкритими для осіб, які відповідають кваліфікації. 
Кандидати з вищою освітою або з військовим досвід мають найкращі 
можливості в місцевих відділках поліції. 

Поліціанти, як правило, мають право на підвищення після 
випробувального періоду, який коливається від шести місяців до трьох 
років. Деякі патрульні поліціанти отримують посаду детектива. 
Позиція кандидата в списку на підвищення зазвичай визначається 
кількістю набраних балів в письмовій роботі та за результатами праці. 
Призначення на посади вищого рівня, такі як капрал, сержант, 
лейтенант і капітан, як правило, визначаються відповідно до позиції 
кандидата в списку на підвищення. 

Науковий керівник О. В. Олішевський 
 
 

УДК 351.741 
В. О. ІВЧЕНКО 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ 

Процес навчання патрульної поліції в Німеччині орієнтовано на 
отримання знань, які будуть необхідні протягом наступних 5 років 
проходження служби. Подальша освіта поліцейських здійснюється 
через інститут підвищення кваліфікації. 

Більшість занять проходить за наступною схемою: група 
поділяється на 2 підгрупи, і поліцейські отримують вступне завдання, 
яке має практичну ситуацію. Поліцейські навчаються, використовують 
літературу, формують макет і порядок дій самостійно. По закінченню 
відведеного часу групи надають свої варіанти рішення задач, а в кінці 
заняття викладачі називають правильні відповіді.  

Учбовий процес не є безперервним. Отримавши певні знання 
поліцейських направляють до підрозділів, які відповідають їх 
спеціалізації. 
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В Німеччині здійснюється первинна базова підготовка поліцейських, 
тому вона є схожою із сучасною системою підготовки в Україні. 

Навчання розраховане на 3 роки. Один з інститутів 
спеціалізується на теоретичному навчанні, а практичні навички роботи 
поліцейські отримують в іншому інституті.  

Неможливо не згадати про фізичну підготовку, яка не входить до 
практичного блоку, а є частиною теоретичного. Під час підготовки 
поліцейські в Німеччині вивчають прийоми оборони, затримання, 
тактичні прийоми, а також виконують посилену загальну фізичну 
підготовку. 

Головним моментом у процесі навчання поліцейських Німеччини 
є тісний зв’язок навчального процесу з практикою. Взаємозв’язок 
науки і практики забезпечує досягнення високих професійних якостей 
поліцейських. 

Науковий керівник Г. С. Бабак 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКА ПАТРУЛЬНИХ 
В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ 

Судячи з кількості охоронців в Об’єднаних Арабських Еміратах 
(ОАЕ) на квадратний метр і обсягу державних інвестицій, Арабські 
Емірати можна назвати державою поліцейських і найбагатшою 
країною в світі. Поліцейські сили були реформовані відповідно до 
таких основних цілей: забезпечення стабільності в країні; дотримання 
традицій арабів; лояльність до закону, повага до інтересів і прав 
людини; однакове ставлення до всіх громадян. Головним навчальним 
закладом для поліцейських є Поліцейський коледж. Навчання в 
коледжі триває два роки. Випускники отримують ліцензію в галузі 
«Право». Є також щорічні курси підвищення кваліфікації. Для того, 
щоб бути зарахованим до поліції ОАЕ, необхідно мати: громадянство 
ОАЕ; вік від 21 до 36 років; диплом коледжу; зріст 1 м 66 см (для 
чоловіків) 1 м 55 см (для жінок). Існують різні рівні підготовки та 
професійної підготовки поліцейських відповідно до цілей: а) охорона 
організацій і об’єктів; б) служба в департаментах; в) служба в 
поліцейських дільницях. Поліцейська академія в Дубаї була заснована 
у 1987 році. Програма включає: підготовку новобранців, розвиток 
навичок поліцейських у надзвичайних ситуаціях та боротьбу з 
заворушеннями. Лише громадяни ОАЕ мають право займати посаду, 




