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прозорості влади. Сьогодні, через три роки після початку поліцейської 
реформи в Україні, концепція "поліцейської дільниці" ще не повністю 
реалізована в системному аспекті 

Але між поліцією Грузії та України є багато спільних речей. 
Основні правила вступу в ряди патрульної поліції також мають багато 
однакових критеріїв. У Грузії, як і в Україні, нових людей залучали і 
запрошували без професійного досвіду правоохоронних органів до 
патрульної служби. Але в той же час, значна частина колишніх 
співробітників правоохоронних органів мала можливість залишитися в 
поліції після проходження повторної сертифікації.  

На нашу думку, детальним вивченням досвіду розвитку 
поліцейських підрозділів у ряді інших країн, а саме Грузії, широкого 
обміну співробітниками поліції на рівні територіальних одиниць та 
спеціалізованих вищих навчальних закладів, може бути корисним для 
України як держави, яка бажає мати європейську модель поліції.  

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ДОРОЖНІЙ ПАТРУЛЬ 

Дорожній патруль – це поліцейський підрозділ, створений з 
метою нагляду та забезпечення дотримання правил дорожнього руху 
на дорогах та автомагістралях, в межах існуючого місцевого або 
регіонального поліцейського органу, який в першу чергу виконує 
наступні обов’язки: збір доказів для визначення причини ДТП; 
виконання законів про автомагістралі, пов’язані з комерційним 
транспортом, включаючи обмеження ваги та правила щодо 
небезпечних матеріалів; забезпечення недоторканості місця аварії з 
використанням конусів і світлових ліхтарів, та надання першої 
медичної допомоги постраждалим; допомога місцевій поліції в 
сільській місцевості та стежити за порушеннями правил не пов’язаних 
з дорожнім рухом. 

У Бразилії дорожня поліція є підрозділом державних і 
федеральних поліцейських сил, відповідно до адміністрації 
автомобільних доріг. Державні автомагістралі підпорядковуються філії 
військових поліцейських сил, які називаються Державною військовою 
поліцією. У той же час федеральні дороги та автомагістралі є 
відповідальністю Федеральної дорожньої поліції. 
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У Франції дорожня поліція на автомагістралях є відповідальністю 
спеціальних підрозділів Національної жандармерії. 

В Іспанії цивільна гвардія відповідає за дорожню поліцію на 
автомагістралях, за винятком автономних громад з переданими 
повноваженнями з питань дорожньої поліції (Каталонія та Країна 
Басків), за цю територію відповідають регіональні поліцейські сили. У 
Наваррі дорожня поліція розподіляється між цивільною гвардією та 
регіональною поліцією. 

Дорожня поліція та поліція дорожнього руху є додатковим 
підрозділом Генерального управління безпеки. Співробітники поліції, 
контролюють ремені безпеки, номерні знаки, водійські посвідчення 
алкоголь, тощо. Кожен поліцейський автомобіль має планшет і 
пристрій GPS. 

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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ЯК ЦЕ БУТИ ПАТРУЛЬНИМ ПОЛІЦІАНТОМ В США? 

Патрульні поліціанти виконують такі загальні правоохоронні 
обов’язки як реагування на виклики, посилення законності та 
розпоряджень, складання рапортів про інциденти, контролювання 
натовпів, арешт правопорушників та запобігання злочинам. Патрульні 
поліціанти патрулюють певну територію на транспортному засобі або 
пішки. Патрульні поліціанти також проводять багато часу за 
оформленням документації. Деякі з найпоширеніших посад є: 
патрульний, поліціант, патрульний поліціант, поліціант з охорони 
громадського порядку та поліціант правоохорони. Поліціанти, 
прийняті на службу у великих містах, часто працюють як патрульні 
поліціанти, призначені для запобігання злочинності або контролю за 
дорожнім рухом.  

Патрульному поліціанту іноді доводиться свідчити в суді, чи 
виступати свідком у кримінальних справах та справах з порушень 
правил дорожнього руху. Деякі поліцейські департаменти міст 
залучаються до поліцейської діяльності у громаді – система, в якій 
поліціанти формують відносини з людьми, що живуть у районах 
поблизу, а також звертаються до громадськості зо допомогою в 
боротьбі зі злочинністю. Робота іноді може бути небезпечною та 
стресовою. Багато поліціантів спостерігають смерть і страждання. 




