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Громадяни в Англії звертаються по допомогу до співробітників 
патрульної служби з великою кількістю питань: бійки і заворушення, 
злочинні дії, вандалізм, підозри в діяльності банди, вторгнення, розбій, 
грабіж. Діяльність патруля включає також: виявлення та аналіз 
підозрілої або незвичайної поведінки, розігнання несанкціонованих 
натовпів, реагування на інші проблеми, пов’язані, наприклад, з 
несправністю світлофора, або розшуком зниклих громадян. 

Серед завдань, що постають перед патрульними поліцейськими в 
Англії є безпека руху автотранспорту, реагування на порушення 
правил дорожнього руху або паркування. Патрулі також розслідують 
аварії. Цікавий факт, що в Англії також є кінні поліцейські патрулі.  

Англійські патрульні поліцейські носять невелику камеру на 
бронежилетах. Відеокамери є ефективним засобом збору доказів. 
Відео та аудіо записи, що передаються до центрального офісу, можуть 
допомогти під час розслідування скарг на дії поліції. 

Численні огляди «того, що є ефективним» у діяльності поліції 
щодо зменшення рівня злочинності свідчать про те, що неприховане 
патрулювання місцевості поліцейськими може зменшити злочинність. 

Науковий керівник А. О. Комар 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

В даний час на території Великобританії існує 53 поліцейських 
підрозділів: в Англії та Уельсі – сорок три, у Шотландії – 8 і 1 у 
Північній Ірландії. Їх називають констеблі, або поліцейські, і вони 
діють незалежно один від одного, але співпрацюють у разі 
необхідності. 

У Великобританії правоохоронні органи організовані на 
регіональному рівні, тому кількість поліцейських та відділів 
формується по-різному. Але є поняття регіональної та міської поліції. 
Перша складається з "констеблів", які виконують різноманітні 
завдання на місцевому рівні – від роботи з кримінальними справами до 
виконання обов’язків дорожньої поліції. 

Поліцейських у Великобританії готують приблизно рік. Вони 
вивчають типи злочинів та структуру поліцейських органів, і вся 
підготовка є сумішшю теорії та практики (ви працюєте з наставником, 
одним з досвідчених поліцейських). Після року підготовки, потрібно 
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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 
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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 




