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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. 
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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. 
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Відповідно до плану «Пегас», реалізація якого офіційно почалася 
у 1994 році, жандармерію Женеви було серйозно реорганізовано з 
метою запровадження охорони громадського порядку, що б сприяло 
покращенню регулярної взаємодії між населенням та поліцією. Цей 
план мав на меті підвищити почуття безпеки населення в цілому, за 
рахунок підвищення помітності діяльності поліції, шляхом 
відновлення поліцейського пішого патрулювання й організації нового 
велосипедного патрулювання. 

Таким чином, план «Пегас» став першою офіційною спробою 
запровадити концепцію охорони громадського порядку поліцією у 
Швейцарії. Оскільки у 1990-х роках практика охорони громадського 
порядку поліцією поширювалася по всьому світові, декілька 
кантональних і муніципальних департаментів поліції почали 
розробляти власні програми реформ для запровадження нової 
парадигми поліцейської діяльності. 

У цілому, задачі цих організаційних і стратегічних реформ 
полягали у децентралізації виконання поліцейської діяльності і 
регулярного патрулювання, створенні простіших командних структур, 
покращенні внутрішньої співпраці між різними підрозділами, а також 
у сприянні регулярним контактам між органами поліції і громадянами. 
Поліцейські департаменти також встановили стратегічні партнерські 
відносини з іншими органами місцевого самоврядування і 
громадськими групами i продовжили підготовку патрульних та 
офіцерів зв’язку щодо покращення навичок міжособистісного 
спілкування та управління конфліктами. 

Розробляючи свої програми з підтримки громадського порядку, 
швейцарська поліція намагалася наслідувати найкращі моделі 
поліцейського патрулювання, які вже практикуються в інших країнах. 
У Женеві і Лозанні керівники поліції запозичували ідеї з сусідніх 
Франції та Квебеку. Поліцейські адміністрації Базеля і Цюріха 
запозичували рекомендації Федерального управління кримінальної 
поліції Вісбадена (Німеччина). Окрім того, працівники поліції трьох 
міст Швейцарії здійснили ознайомчі поїздки до Амстердаму для 
запозичення моделі охорони громадського порядку.  

Можна зробити висновок, що процес реформування української 
поліції також вимагає глибокого розуміння походження та складових 
елементів системи охорони громадського порядку у Швейцарії, 
врахування її історії і нової парадигми поліцейської діяльності. 
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