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ПАТРУЛЬНА СЛУЖБА ПОЛІЦІЇ ПІВНІЧНОГО  
РЕЙН-ВЕСТФАЛІЯ 

Більшість поліцейських працюють цілодобово, а також в ранкову 
або нічну зміну. Будь то в патрульній машині, на велосипеді, або пішки, 
поліція усі 24 години на добу доступна для громадян. Поліцейські 
комісари вартової служби стикаються щодня з різними проблемами. 
Сьогодні вимоги до поліції дуже високі. Крім того що поліцейські 
«друзі і помічники», вони завжди повинні приймати неприємні рішення. 

Першочергове завдання поліцейських це забезпечення 
правопорядку, тобто вони несуть відповідальність за сфери безпеки, 
використання та боротьбу зі злочинами та контролю за ДТП. Правові 
повноваження виникають з закону про поліцію землі Північний Рейн-
Вестфалія, а також з кримінально-процесуального кодексу та закону 
про адміністративні правопорушення. 

Спектр завдань поліції різноманітний. Поліція часто задіяна при 
крадіжках, порушеннях громадського порядку, захисту власності, 
допомозі безпомічним особам, дорожньо-транспортних пригодах, 
нанесенні тілесних ушкоджень (бійки), розбійних нападах, суперечках 
між особами, наданні допомоги та багато іншого. 

Але також контроль дорожнього руху або спеціальні операції, 
такі як футбольні матчі та демонстрації, є частиною повсякденного 
життя поліції. Наслідком виконаних завдань є запис показань, 
складання звітів, протоколів про дорожньо-транспортні пригоди та 
інших письмових документів. Таким чином, на додаток до вербальних 
комунікативних навичок, поліцейські також повинні мати знання 
орфографії та граматики.  

Науковий керівник І. М. Антонян 
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ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ДОПОМОЖУТЬ ВІДНОВИТИ 
ДОВІРУ ТА НАЛАГОДИТИ ВІДНОСИНИ 

Багато людей вважають, що патрульні багатьох країн Європи 
неозброєні, але в більшості європейських країн поліцейським видають 
вогнепальну зброю. Насправді існує мало країн, в яких поліція не має 
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при собі зброї. Неозброєні вогнепальною зброєю поліцейські в 
Об’єднаному Королівстві Великобританії, Норвегії, Ірландії, Ісландії 
та Новій Зеландії. Вони також більше патрулюють пішки, а не в 
машинах. Це зовсім не означає, що поліцейські Великобританії є 
беззахисними. Під час виконання службових обов’язків вони озброєні 
дубинкою, перцевим спреєм і наручниками (в Північній Ірландії 
поліція озброєна вогнепальною зброєю під час патрулювання). Якщо 
ситуація потребує використання вогнепальної зброї, поліцейські 
Великобританії та Північній Ірландії звертаються за допомогою до 
поліцейських, які уповноважені її використовувати, мають спеціальну 
підготовку з використання вогнепальної зброї і готові виїхати на 
виклик. В цих країнах поліцейських навчають спілкуватися з людьми, 
знайомитися з ними, брати участь в громадських заходах, ставитися до 
людей з повагою і будувати довіру. 

Експерти бачать радикальне переосмислення правоохоронної 
системи, що означає менше покладатися на силу і більше на особистий 
контакт. Чому вогнепальна зброя непотрібна поліцейським у цих 
країнах? Це завдяки структурі правоохоронних органів. Коли 
правоохоронна діяльність централізована, можливе становлення і 
запровадження правил використання сили на рівні провінції або 
національному рівні. На федеральному рівні уряд має повноваження 
здійснювати широкі програми, які стандартизують, коли і як 
поліцейські можуть використовувати летальну зброю. 

Люди відчувають почуття спільності з багатьох причин, 
включаючи той факт, що більшість людей схожі і мають схожі 
переконання. В цих невеликих країнах традиційно поліцейські не були 
озброєні. Якщо такі держави, як США або інші країни, захочуть 
наслідувати досвід Великобританії чи Норвегії, то їм необхідно 
починати з побудови довіри на місцях. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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З ІСТОРІЇ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ БІЛОРУСІ 

У дореволюційній Російській імперії днем заснування патрульної 
служби вважалося 3 липня 1811 року. У цей день були прийняті 
«Положення про внутрішню варту». До завдань цієї служби входило 
наступне: слід було здійснювати розшук злодіїв; переслідувати та 




