
Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід). Харків, 2019 

101 

УДК 351.741 
Т. О. КОВАЛЬОВА 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОЛІЦІЇ ФРАНЦІЇ 

На сьогоднішньому етапі розвитку системи поліції перед усіма 
компетентними особами та органами постає питання щодо 
удосконалення системи діяльності та загалом структури поліції. Саме 
аналіз системи органів поліції зарубіжних країн допоможе отримати 
досвід, який так потрібен для розвитку поліції України. 

На відміну від багатьох європейських держав система поліції 
Франції відрізняється високим рівнем організації, що відображається 
на загальній оцінці діяльності поліції цієї країни. Хоча почати слід з 
того, що система поліції Франції є однією з найстаріших систем 
загалом Європи та відповідно до цього звичайно збереглися основні 
засади та принципи відбору до служби. Сучасна система поліція 
Франції має складний апарат з певною структурою і в основному 
діяльність поліції направлена захищати та відстоювати інтереси 
адміністрації. Якщо перейти саме до структури апарату то слід 
вказати, що на сьогодні апарат складається з трьох підрозділів, а саме: 
національна поліція, муніципальна поліція та жандармерія. Також 
потрібно зазначити, що всі поліцейські сили країни підпорядковуються 
та керуються генеральною дирекцією поліції МВС Франції. 

Як в Україні, так і у Франції поліцію можна класифікувати за 
напрямком свого призначення, тобто своїх завдань та цілей. Саме у 
Франції поліцію можна поділити на дві основні гілки: адміністративну 
та судову (кримінальну). Тож саме адміністративна поліція веде 
превентивні заходи. А судова займається саме розкриттям злочинів 
розшуком та затриманням злочинців, і саме офіцери судової поліції 
мають право на самостійне попереднє розслідування. Одним із 
головних елементів національної поліції Франції є муніципальна 
поліція. Дії та повноваження цієї поліції направлені саме на встановлення 
порядку громадської безпеки та взагалі спокою громадян. 

Зробивши короткий аналіз системи поліції Франції ми вже маємо 
досвід, який може бути корисним саме для поліції України. Тож 
головним завданням було і є удосконалення внутрішніх органів, які 
звичайно мають вплив на всі інші сфери розвитку суспільства та 
підвищення рівня розвитку загалом держави. 
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