
Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід). Харків, 2019 

96 

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. 
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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 
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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. 




