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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 
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підрозділу. Ініціатива державної влади та міжнародна підтримка 
призвели до створення якісно нової Патрульної поліції, яка стала 
взірцем честі, людяності та відмінної професійності.  

Науковий керівник О. О. Юхно 
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ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

Загальна структура правоохоронної системи Чехії нагадує українську, 
і це не випадково, оскільки чверть століття тому Чехословаччина була 
частиною соціалістичного блоку. Більшість керівників органів 
внутрішніх справ країни отримали освіту в Академії МВС СРСР. 
Загальне поліцейське управління здійснюється Міністерством внутрішніх 
справ Чеської Республіки, яке має департаменти, управління та відділи. 
Їх завдання – захищати права поліції. В адміністративному відношенні 
Чехія ділиться на 13 територій, а ті – на райони. Столиця держави, 
Прага, є окремим суб’єктом. Є також муніципальні райони, в яких 
створені поліцейські управління. У районах за правопорядок 
відповідають райвідділи. Всі вони підкоряються міському Управлінню 
поліції, на чолі якого стоїть директор. 

У Чеській Республіці немає патрульної поліції як окремого 
підрозділу, патрульними офіцерами зазвичай є співробітники, що 
працюють в місцевих поліцейських підрозділах. Однак, є патрульні 
поліцейські академії, і щоб вступити в поліцейську патрульну 
академію Чеської Республіки, особа повинна мати Постійне Місце 
Проживання в Чеській Республіці. Для іноземців необхідно надати 
сертифікат, що підтверджує необхідний рівень знання чеської мови. 
Технічне оснащення патрульної поліції – відмінне. Зброя в основному 
чеська, і це не дивно: країна славиться своїми зброярами, що добре для 
Чехії. У поліції є: бронетехніка, і вертольоти, і швидкохідні катери, і 
водометні машини на випадок припинення масових заворушень, чого 
не скажеш про українську поліцію. 

Як висновок можна сказати, що сучасна українська поліція має 
досить кадрів і ресурсів для досягнення успіху, але все ще не має 
професійного обладнання, сучасних збройних технологій і досвіду в 
бездоганній роботі співробітників поліції і співпраці з різними 
відомствами в інших країнах. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 




