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працювати близько року констеблем і тільки тоді можна стати 
поліцейським. 

Якщо ви хочете служити в поліції, необхідно зібрати багато 
документів, пройти тести з математики та англійської мови. Процедура 
може тривати рік через певний інтервал між тестами та поданням 
документів. 

Мінімальний вік для складання іспитів – 18 років. 
Найбільший підрозділ – лондонська поліція: у неї є багато 

додаткових підрозділів, у тому числі дорожньо-транспортна та кінна 
поліція, яка патрулює вулиці. Поліцейський патруль може зупинити 
машину, заблокувати дорогу і навіть затримати злочинця. 

Кілька років тому в Британії були впроваджені нововведення: 
поліцейські, які не склали іспит з фізичної підготовки (необхідно було 
піднятися на стіну за певний час чи підняти штангу), ті, які мали зайву 
вагу, втрачали 8 % від заробітної плати (середній показник заробітної 
платні в країні складає 2.570 фунтів). 

Діяльність поліції в кожному графстві відрізняється, і вона може 
бути організована різними способами, але мета поліцейських, і 
системи кримінального судочинства, однакова, незалежно від того, в 
якому графстві вони знаходяться. 

Науковий керівник Г. С. Бабак 
 
 

УДК 351.741 
В. Ю. ЦЕБИНОГА1, Е. ТЕДЖЕНОВА2 

1Харківський національний університет внутрішніх справ 
2Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 

НАЦІОНАЛЬНА МОБІЛЬНА ЖАНДАРМЕРІЯ У ФРАНЦІЇ 

Національна Мобільна Жандармерія у Франції є підрозділом 
військової Національної жандармерії, що підпорядковується 
одночасно Міністерству внутрішніх справ Франції та Міністерству 
оборони Франції. Поряд з відомчою жандармерією Національна 
Мобільна Жандармерія Франції виконує такі адміністративні 
(поліцейські) функції як: підтримання громадського порядку та 
забезпечення громадської безпеки; виконання завдань постійної зони 
захисту; децентралізація формування безпеки на регіональному рівні. 

Національна Мобільна Жандармерія Франції має таку структуру: 
відомча жандармерія, що виконує три типи завдань: судова поліція під 
контролем судової влади (прокуратура, судді інструкції), 
адміністративна поліція під контролем адміністративної влади і 
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військові завдання. Перші два завдання є спільними для поліції та 
жандармерії, останнє – специфіка жандармерії. 

При організації діяльності патрульної служби Франції велике 
значення надається розробці та вдосконаленню тактичної техніки 
патрулювання. Саме у Франції існують різноманітні форми використання 
новітньої техніки: широко використовуються автомобільні, кінні, 
пішохідні обмундирування. Крім того, активно використовуються 
патрулі на мотоциклах, велосипедах і патрулі під час чемпіонату світу. 
У Парижі, Марселі та Ліоні служба громадського порядку здійснювала 
свої функції у спеціально підібраному обмундируванні на 
поліцейських роликових ковзанах, які виявилися відмінними. 

Тобто, Національна Мобільна Жандармерія Франції взаємодіє з 
відомчою жандармерією для захисту громадського порядку. 
Відповідно до цього, сили жандармерії підпорядковуються новій 
доктрині. Ця доктрина поєднує вимоги безпеки з вимогами 
правоохоронних органів. Тобто, Жандармерія у цій сфері виконує 
наступні завдання: підтримку громадського порядку; забезпечення 
безпеки (боротьба зі злочинністю, екстрена допомога, пошукова 
діяльність); завдання постійної зони захисту; децентралізована освіта. 

Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  
У ШВЕЙЦАРІЇ 

«У 1992 році жандармерія досягла успіху у боротьбі з дрібними 
злочинами... Виконуючи завдання підтримання правопорядку та 
безпеки у «Міжнародній Женеві», ми витратили більше часу з меншою 
кількістю персоналу. Проте, ці результати є оманливими. У той час, як 
у цілому та кількісно ефективність нашої діяльності покращується, 
щодо якості та людських відносин, вона безсумнівно погіршується, 
хоч і непомітно». Такий аналіз проведеної роботи було представлено 
командуючим жандармерії (патрульного підрозділу) Женевської 
кантональної поліції Гаєм Байєром у власному виданні департаменту у 
1993 році. Байєр відмітив, що, не дивлячись на очевидні успіхи у 
боротьбі зі злочинністю, страх населення перед злочинністю зростає. 
Вирішивши зупинити це, він оголосив найбільш амбіційну за останні 
десятиліття програму реформ поліцейської організації. 




