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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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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 
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будівель, які знаходяться під захистом міжнародного права; 
д) підтримання контактів з національними і міжнародними 
правоохоронними органами. 

Друга ланка – поліція кантонів. У Швейцарії є 26 кантонів. 
Структура поліції в них неоднакова. У німецькомовних кантонах 
поліція здійснює три основні напрями діяльності: розслідування 
кримінальних злочинів, забезпечення безпеки і забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Цей підрозділ має функції патрульної поліції, 
включаючи запобігання нещасним випадкам і злочинам, підтримання 
громадської безпеки і порядку, переслідування злочинів, забезпечення 
безпеки дорожнього руху та надання допомоги органам влади у разі 
катастроф. 

Третя ланка – поліція міст і громад. Основний напрямок роботи 
поліції міст і громад – розслідування адміністративних правопорушень 
і злочинів невеликої тяжкості. За наявним підрозділам і кількості 
співробітників, поліцейські корпусу муніципалітетів суттєво 
відрізняються один від одного. 

Поліція у Швейцарії працює дуже чітко, як годинник, тому що 
має багато підрозділів, які виконують конкретні функції.  

Можемо зробити такий висновок, що поліція Швейцарії – це 
найбільш упорядкована та систематизована організація з забезпечення 
підтримки публічної безпеки та порядку у країнах Європи. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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Патрульна поліція відіграє важливу роль у забезпеченні порядку 
на дорогах Нової Зеландії шляхом вимог суворого дотримання законів, 
а також освітніх заходів з безпеки дорожнього руху. 

Група дорожньої поліції складається з декількох спеціальних 
підрозділів з особливими функціями. 

– Відділ підтримки на дорогах забезпечує співпрацю, здійснює 
нагляд за групами дорожньої поліції та їх районними підрозділами.  

– Командний підрозділ з безпеки комерційного транспорту 
(CVST) займається моніторингом всіх комерційних транспортних 
засобів, включаючи вантажівки, автобуси, таксі, пересувні крани та 
будинки. Співробітники CVST проводять огляд транспортних засобів з 




