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навчання поліцейських в цьому напрямку збільшить кількість таких 
проектів. 

Ефективна діяльність патрульної поліції поєднує в собі принципи 
управління проектами, які спрямовані на зниження рівня злочинності 
та поліпшення довіри між поліцією та громадою. Важливо відновити 
довіру до правоохоронних органів та поліції.  

Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОЛІЦІЇ НИЖНЬОЇ 
САКСОНІЇ 

Спектр завдань поліції Нижньої Саксонії дуже широкий. 
Телефонують в поліцію з приводу вбивства, крадіжки, дорожньо-
транспортних пригод або просто при порушенні недоторканності 
житла. Співробітники поліції стежать за дотриманням правил 
дорожнього руху і, у разі необхідності, приходять на допомогу. 

Після трьох років навчання і служби у воєнізованих поліцейських 
частинах поліціанта зазвичай призначають на посаду до оперативно-
патрульної служби. 

У місті, в сільській місцевості або на автомагістралях патрульний 
екіпаж повинен першим прибувати на місце у випадку надзвичайних 
ситуацій. У разі вчинення злочинів, дорожньо-транспортних пригод, 
вирішення конфліктів або надання допомоги більшість перших заходів 
приймається оперативно-патрульною службою. 

Зазвичай патрулювання здійснюється вдвох. Екіпажі працюють 
цілодобово позмінно. Більша частина співробітників поліції працює у 
ранкову, денну, вечірню і нічну зміну. Керівництво роботою 
патрульних здійснюється оперативним центром. Звичайно, патруль 
може працювати і за власною ініціативою. 

Спостереження за дорожнім рухом є одним з очевидних завдань 
кожного співробітника оперативно-патрульної служби. Для роботи з 
пристроями контролю дорожнього руху, такими як ручні лазерні та 
радіолокаційно-вимірювальні прилади, потрібна спеціальна кваліфікація. 

Чи здійснюється патрулювання на патрульній машині, на 
мотоциклі або велосипеді, чи в пішому порядку, поліція 24 години на 
добу доступна громадянам. В багатьох випадках коні і собаки є 
незамінними партнерами патрульної поліції. Під час патрулювання на 
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пересіченій місцевості, при проведенні великих масових заходів або 
демонстрацій кінна поліція на своїх конях забезпечує безпеку. Не слід 
забувати про роль поліцейських собак при пошуку зниклих безвісти 
осіб, наркотиків, вибухових речовин або доказів, а також в ситуаціях з 
агресивно налаштованими людьми.  

У більшості операцій патрульні зобов’язані складати заяви, звіти, 
повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди та виконувати іншу 
письмову роботу. Поряд з комунікативними здібностями патрульні 
поліцейські повинні також володіти навиками правопису і граматики. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
 
 

УДК 351.741 
А. І. НІКІФОРОВА 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ПІДГОТОВКА ДІЙОВОГО ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦІАНТА 

В США існує спеціальний курс тактики патрулювання для 
виховання дійового патрульного поліціанта. Тактика патрулювання 
вчить поліцейських розвивати та довіряти інстинктам, визначати 
незаконну діяльність, вести розслідування та виконувати пошуки в 
межах конституційних норм та юридичних обмежень, що ведуть до 
серйозних кримінальних справ та арештів. Практика написання 
рапорту вчить документувати всі відповідні факти, які необхідні для 
впровадження справи та діям протистояння захисту. Розділи з 
практики безпеки вчать пошуку прихованих відділень та використання 
відео в автомобілі на свою користь. Поліціант повинен знати, як 
знайти схованки в автомобілях та будинках.  

Злочинці використовують схованки в автомобілях та будинках, 
щоб приховати свої незаконні наркотики, зброю та гроші від поліції. 
Кожен поліціант зупиняв автомобіль зі схованками, але ніколи не знав 
цього. Поліціанти повинні знати, що слід шукати, щоб виявити ці 
схованки і знайти нелегальні предмети. Що ж слід знати? По-перше, 
необхідно знати ознаки того, що транспортний засіб був перероблений 
для створення схованки. По-друге, необхідно прислухатися до людей, 
щоб визначити те, що вказує, що вони їдуть на автомобілі зі 
схованкою. По-третє, необхідно знати де саме шукати в 
транспортному засобі та в помешканнях, щоб знайти ці схованки.  

Такий курс є гарною допомогою для кожного поліціанта, який 
працює на дорозі і для кожного детектива, який проводить обшук по 
ордеру. Поліціанти також повинні знати фізичні показники та словесні 




