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УДК 351.74 
М. С. ГОРДІЄНКО 

Національна академія внутрішніх справ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДИВІЗІОНУ ГРОМАДСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ МОНАКО 

Правопорядок в Монако забезпечується національною поліцією. 
Поліція включає в себе спеціалізований підрозділ, який здійснює 
патрулювання. Його називають Дивізіоном громадської поліції. 5 
підрозділів Дивізіону відповідають за безпеку в Монако. 

1. Кадрове, адміністративне та дисциплінарне управління координує 
набір офіцерів, керує робочим часом і займається питаннями етики, 
професійною підготовкою та обладнанням. 

2. Штатний оперативний підрозділ: 
1) відділ оперативної підтримки. Поліцейські залучаються до 

патрулювання шкіл, огляду кварталів і доставці правопорушників до суду. 
2) мотоциклетний загін має справу з злочинами проти Дорожнього 

кодексу та ДТП. Вони також виконують функції супроводу та 
транспортування. Управління дорожнім рухом – це важка робота на 
вулиці, в ніч або вдень протягом довгих годин в будь-яку погоду. 

3) чергова частина працює 24 години на добу. Черговий офіцер 
відповідає за оперативне командування всіма підрозділами. 

3. Секція загальної поліції. Цей розділ складається з позаштатних 
працівників і займається справами, переданими до судів (нещасні 
випадки, пов’язані з дорожнім рухом і роботою, самогубства і 
сусідські суперечки) та адміністративні справи  

4. Секретаріат представника прокуратури в суді поліції – керує, 
контролює та збирає штрафи, а також готує судові засідання. 

5. Відділ охорони, спостереження та втручання – здійснює 
загальне патрулювання з метою боротьби з дрібними і великими 
злочинами. 

Науковий керівник І. Г. Галдецька 
 
 
УДК 351.74(44) 

САБРИН ГУЕДДА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

ПОЛІЦІЯ ФРАНЦІЇ ТА МІСІЇ З ПАТРУЛЮВАННЯ 

Відповідно до статті 12 Декларації прав людини та громадянина 
1789: «Права людини і громадянина мають гарантуватися спільною 
силою: тому ця сила встановлюється в інтересах усіх, а не в інтересах 
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тих, кому вона довірена». Термін «поліція» означає діяльність, що 
полягає у забезпеченні безпеки громадян та їх майна та підтримці 
громадського порядку забезпечуючи виконання правил та норм, 
встановлених у країні. Поліцейські сили, які найчастіше називаються 
«поліція», є працівниками (військовими або цивільними особами), які 
здійснюють цю діяльність. 

Якщо мова йде про громадський порядок і, особливо про функції 
патрулювання, на практиці потрібно розрізняти три сили безпеки, які 
виконують завдання внутрішньої безпеки в країні: національну 
поліцію (цивільну силу, підпорядковану державі); національну 
жандармерію (військову силу, підпорядковану державі); муніципальну 
поліцію (цивільну силу, підпорядковану комунам). 

Віднесені до національної поліції функції реалізуються у синергії, 
сконцентрованої у п’яти напрямках: забезпечення безпеки осіб, майна 
та інституцій; контроль міграційних потоків та нелегальної міграції; 
боротьба з організованою злочинністю та наркозлочинністю; захист 
країни проти зовнішньої агресії та тероризму; підтримка громадського 
порядку. 

Жандармерія виконує свої обов’язки переважно у сільській 
місцевості. Жандарми мають завдання забезпечення громадської 
безпеки та виконання обов’язків судової поліції. Діяльність 
жандармерії спрямована на боротьбу зі злочинністю, забезпечення 
захисту осіб і майна, участь у зборі інформації та надання допомоги та 
й підтримки особам, які знаходяться у скрутному становищі.  

Муніципальна поліція – це поліцейські сили, які знаходяться під 
безпосереднім керівництвом мера. 

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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ПОЛІЦІЯ ШВЕЙЦАРІЇ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Говорячи про швейцарську поліцію, слід згадати три напрямки: 
федеральна служба поліції, поліцію кантонів, поліцію міст і громад 

Перша ланка – Федеральна служба поліції. ФСП здійснює такі 
функції: a) захист правової держави і його демократичних основ; 
б) забезпечення внутрішньої безпеки Швейцарії; в) боротьба зі 
злочинністю, особливо зі злочинами, що становлять загрозу для 
держави; г) охорона службовців і будівель конфедерації, а також осіб і 




