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В Німеччині здійснюється первинна базова підготовка поліцейських, 
тому вона є схожою із сучасною системою підготовки в Україні. 

Навчання розраховане на 3 роки. Один з інститутів 
спеціалізується на теоретичному навчанні, а практичні навички роботи 
поліцейські отримують в іншому інституті.  

Неможливо не згадати про фізичну підготовку, яка не входить до 
практичного блоку, а є частиною теоретичного. Під час підготовки 
поліцейські в Німеччині вивчають прийоми оборони, затримання, 
тактичні прийоми, а також виконують посилену загальну фізичну 
підготовку. 

Головним моментом у процесі навчання поліцейських Німеччини 
є тісний зв’язок навчального процесу з практикою. Взаємозв’язок 
науки і практики забезпечує досягнення високих професійних якостей 
поліцейських. 

Науковий керівник Г. С. Бабак 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКА ПАТРУЛЬНИХ 
В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ 

Судячи з кількості охоронців в Об’єднаних Арабських Еміратах 
(ОАЕ) на квадратний метр і обсягу державних інвестицій, Арабські 
Емірати можна назвати державою поліцейських і найбагатшою 
країною в світі. Поліцейські сили були реформовані відповідно до 
таких основних цілей: забезпечення стабільності в країні; дотримання 
традицій арабів; лояльність до закону, повага до інтересів і прав 
людини; однакове ставлення до всіх громадян. Головним навчальним 
закладом для поліцейських є Поліцейський коледж. Навчання в 
коледжі триває два роки. Випускники отримують ліцензію в галузі 
«Право». Є також щорічні курси підвищення кваліфікації. Для того, 
щоб бути зарахованим до поліції ОАЕ, необхідно мати: громадянство 
ОАЕ; вік від 21 до 36 років; диплом коледжу; зріст 1 м 66 см (для 
чоловіків) 1 м 55 см (для жінок). Існують різні рівні підготовки та 
професійної підготовки поліцейських відповідно до цілей: а) охорона 
організацій і об’єктів; б) служба в департаментах; в) служба в 
поліцейських дільницях. Поліцейська академія в Дубаї була заснована 
у 1987 році. Програма включає: підготовку новобранців, розвиток 
навичок поліцейських у надзвичайних ситуаціях та боротьбу з 
заворушеннями. Лише громадяни ОАЕ мають право займати посаду, 
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пов’язану з безпекою, але висококваліфіковані іноземні ІТ-спеціалісти 
можуть працювати в спеціальних підрозділах поліції. 

Начальник і інструктори поліції ОАЕ повинні закінчити вищий 
військовий заклад. Особливість поліції в Еміратах визначається 
головним чином діючими законами ісламу і шаріату. Місцеві жителі 
поважають поліцейських, оскільки їх країна вважається 
найбезпечнішою для життя, роботи та дозвілля. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ ГРУЗІЇ 

Загальним завданням патрульної поліції або іншого підрозділу, 
що виконує аналогічні функції в будь-якій країні є підтримання 
правопорядку шляхом постійного патрулювання міст, реагування на 
термінові виклики та забезпечення дорожньої безпеки. Поліція Грузії 
першою започаткувала патрульну поліцію в країнах бувшого 
Радянського Союзу. Патрульна поліція Грузії була заснована 15 серпня 
2004 року. Поліцейські підрозділи існують в усіх регіонах Грузії. Їх 
головні завдання включають забезпечення правопорядку та захист 
прав людини. Вивчаючи досвід Патрульної поліції Грузії, можна 
знайти багато позитивних відкликів від людей, яким знадобилася 
допомога поліції в Грузії. Майже відразу після перетину кордону до 
гостей країни підходять працівники Патрульної поліції та пропонують 
свою допомогу. Будь то роз’яснення з вибору кращого маршруту до 
певного міста, пошук загубленого майна чи розслідування 
надзвичайної пригоди, патрульна поліція завжди готова прийти на 
допомогу. Іноді вони навіть пропонують короткострокове 
супроводження на дорозі для малодосвідчених водіїв чи гостей країни. 
Згідно опитування громадської думки сьогодні поліції в Грузії 
довіряють до 80 % населення, тоді як на початку її роботи цей 
показник був на рівні 10 %. На сьогоднішній день працівник 
Патрульної поліції Грузії є високо оплачуваний професіонал, якого 
вкрай поважають в цій країні. Ті докорінні зміни, які мали місце під 
час реформування поліції, дали свої плоди. Не варто забувати, що 
міжнародні партнери Грузії забезпечили значну фінансову підтримку, 
щоб сприяти створенню сучасної поліцейської системи в країні, а 
також надали новітнє технічне обладнання для новоствореного 




