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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 
 
 

УДК 351.741 
Р. В. ДЖЕНАЙ 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 

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 
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урахуванням сезонних ризиків, здійснюють перевірку щодо 
додержання водіями гігієни праці, перевіряють як закріплені вантажі, 
надають допомогу при перевезенні небезпечних вантажів. 

– Групи дорожнього патруля надають відчуття присутності 
поліції на автомагістралях. Крім надання громадськості впевненого 
відчуття, що поліція активно зацікавлена в безпеці дорожнього руху, 
це є стримуючим фактором для порушників правил дорожнього руху. 

– Бюро по роботі з порушеннями обробляє повідомлення про 
порушення, наприклад, у разі перевищення швидкості руху, 
незастосуванні ременя безпеки або використанні мобільного телефону 
під час керування автомобілем. Дослідження показують, що 
запобігання порушенням правил дорожнього руху зменшує кількість 
смертельних аварій та аварій з тяжкими тілесними ушкодженнями.  

Поліція Нової Зеландії співпрацює і з іншими організаціями для 
реалізації Стратегії Уряду щодо безпеки на дорогах, яка розглядається 
як партнерство і має на меті створити безпечні дороги, безпечні 
транспортні засоби, забезпечити дотримання норм швидкості, як 
складових системи безпеки учасників дорожнього руху. 

Науковий керівник А. О. Комар 
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РЕФОРМУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ.  
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Реформи, що відбувалися в Україні протягом трьох років, 
почалися з запуску роботи нової патрульної поліції, і за короткий час 
вже дозволили поліпшити якість роботи патрулів 

Необхідно зазначити, що функції Міністерств внутрішніх справ у 
більшості зарубіжних країн значно ширші, ніж функції Міністерства 
внутрішніх справ України. На початку реформи Національної поліції в 
Україні уряд обрав досвід Грузії як основу для організації діяльності у 
сфері внутрішньої безпеки. 

Реформування грузинської та української поліції підтримують 
аналогічні міжнародні організації таких країн, як США. Але, коли 
підготовка українських поліцейських відбувається в основному в 
межах нашої країни, велика кількість грузинських патрулів пройшла 
навчання в Академії поліції державної безпеки штату Джорджія. 
Поліцейські дільниці будуються здебільшого зі скла – символу 




