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правоохоронних органів, оскільки ви будете стикатися з небезпечними 
ситуаціями майже щодня. Ви повинні фізично бути в змозі реагувати 
на небезпечні для життя ситуації. Вимоги різняться залежно від статі. 
У багатьох штатах ви повинні вміти плавати і працювати протягом 
тривалого часу. Ви також повинні бути в змозі підняти ваги і зробити 
велику кількість основних вправ. 

12-14 тижнів навчання. Існують інші вимоги до навчання, щоб 
стати поліцейським, які не є фізичними. У поліцейській академії ви 
дізнаєтеся про громадянські права і закон як на державному, так і на 
федеральному рівнях. Ви також дізнаєтеся про розслідування аварій та 
керування трафіком. Звичайно, ви будете проходити широку підготовку з 
вогнепальної зброї та самооборони. Ви також дізнаєтеся про першу 
допомогу та надзвичайні ситуації. Під час вашої кар’єри вам може 
знадобитися реагувати на травми. До приїзду фельдшерів вам 
доведеться взяти на себе відповідальність за будь-які медичні ситуації. 

Технологічні здібності. За останнє десятиліття правоохоронні 
органи пристосувалися до технологічного віку. Сьогодні на 
світлофорах і в околицях є камери безпеки. Є навіть камери, які мають 
справу з трафіком нагадує. Але співробітникам міліції доводилося 
довше працювати з технологією. Поліцейські повинні певною мірою 
розуміти комп’ютери. Зрештою, ви будете використовувати 
комп’ютери в патрульних автомобілях, щоб запускати ліцензії та 
подавати звіти про інциденти. 

Науковий керівник І. O. Півкач 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ  
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ 

Коли ми говоримо про поліцію, ми зазвичай використовуємо такі 
вирази, як: найважливіша робота, важка робота, небезпечна робота. 
Поліція містить різні блоки проти злочинності (кримінальна поліція, 
патрульна поліція, превентивна та багато інших). 

У Франції поліція контролюється генеральним директором, який 
є директором поліції. Захист громадян, підтримка громадського 
порядку та верховенства права є обов’язком французької патрульної 
поліції. Національна поліція патрулює, контролює на дорозі і перевіряє 
посвідчення особи. Найпоширенішим у світі французькою назвою 



Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід). Харків, 2019 

112 

поліції є «агент». Ще одним прізвиськом поліції у Франції є «курка». 
Вона виникла з того факту, що поліцейський відділ у Парижі 
знаходиться в тому місці, де раніше продавалися птахи. 

Правоохоронці мають дуже мало прав. Це недолік правової 
системи, але навіть у таких складних умовах вони намагаються 
виконати свій обов’язок і захистити громадян від злочинців. Поліція 
формується з випускників національних поліцейських шкіл. 
Тривалість початкового навчання становить два роки. Наразі у Франції 
діє 20 навчальних закладів поліції. На даний момент зарплата 
поліцейського у Франції становить близько 6000 євро на місяць, що є 
гарною заробітною платою згідно з рівнем життя у Франції, але ми не 
можемо сказати так про Україну. Українські поліцейські відділи часто 
закриваються, а французькі відділи складаються зі скла, що символізує 
прозорість уряду. 

Порівняння поліції в Україні та Франції показує, що рівень довіри 
до поліції України нижчий, ніж до поліції у Франції. Перш за все, 
потрібно вдосконалити систему підготовки поліції. Вони повинні 
добре знати національне законодавство. Для того, щоб знизити рівень 
корупції в Україні, необхідно збільшити заробітну плату. Необхідно 
посилити відбір службовців Національної поліції. Тільки тих, хто 
чесний, має гідність і знання, слід називати поліцейськими. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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Настанова «Належна практика підготовки базових поліцейських 
служб – аспекти навчальних програм» дає змогу детально 
ознайомитись із питаннями, які формують працівників поліції, щоб 
вони могли ефективно служити в цій сфері, забезпечувати громадську 
безпеку та порядок, дотримуючись закону та прав людини.  

Поліція є головним чином відповідальна за збереження порядку 
та безпеки в громадських місцях та на громадських заходах. Зокрема, 
компетенцією поліції, чому треба її навчити, може бути: збереження 
правопорядку в громадських місцях; нагляд за безпекою дорожнього 
руху та контролювання транспортного руху; надання найкращої 
поліцейської допомогу місцевій громаді для забезпечення безпеки 




