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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. 

Науковий керівник І. Г. Галдецька 
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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. 
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Кожна держава з поліцейською установою має свій сайт, де громадяни 
можуть взаємодіяти з поліцією або отримувати інформацію. 

Як правило, місцева та регіональна поліція у Німеччині 
поділяється на два основні типи. Серйозні злочини, такі як 
зґвалтування, вбивство, напад, або велика крадіжка розглядається 
Крипо (скорочення від Kriminalpolizei). Службовці Крипо не носять 
форму. Дорожньо-транспортні правопорушення та незначні 
порушення миру обробляються поліцією охорони порядку. Поліція 
охорони (Schutzpolizei), більше як офіцер на биттях або поліцейські у 
формі в США. Міська поліція, як правило, підпадає під контроль 
кожної землі, але в деяких федеральних землях Німеччини також є 
міські відділи поліції. 

Поліція в Німеччині включає такі підрозділи: автодорожня 
поліція(відповідальна за патрулювання порушників швидкості на 
автодорогах), водна поліція(патрулює річки, узбережжя, і довгі річки 
вздовж держав).  

Національна поліція України відрізняється від поліції в 
Німеччині. Вона поділена на частини різних сервісів. Кожна з яких має 
внутрішній підрозділ. Це залишає поліцейську службу з великою 
кількістю спеціалізованих галузей, які можуть більш конкретно 
орієнтуватися на певні види злочинів і застосовувати більше 
експертних знань у розслідуванні справ пов’язаних з їхньою сферою. 

Поліція в Україні включає такі підрозділи: кримінальна 
поліція(розслідує та попереджає про серйозні злочини), відділ по 
боротьбі з наркотиками, відділ кіберполіції (боротьба з 
кіберзлочинністю), відділ економічної безпеки, відділ патрульної 
поліції(загальнообов’язкові правоохоронні операції, патрулювання 
автодоріг і патрульна служба) 

кількість муніципальних адміністрацій, відділ поліцейської 
безпеки(не має відношення до управління державної безпеки) 

Для обох країн завданнями патрульної поліції є: патрулювати 
райони для запобігання та припинення злочинів і загроз безпеці, 
координують громадську роботу, охоплюють і пропонують освітні 
послуги, заарештовують правопорушників, збирають докази й свідчать 
про справи, реагують на випадки й скарги, взаємодіють з документами 
та збирають докази 

Національна Поліція повинна завжди захищати та допомагати 
мирному населенню. Це повинно запобігти й зупинити злочини. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 

 
 




