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Близько 40 % всього персоналу японської поліції є патрульними. До їх 
завдань належать запобігання злочинності, своєчасне розкриття 
злочинів і передача інформації спеціалізованим відомствам. Ці підрозділи 
виконують слідчі дії і вживають інших оперативних заходів. 

Після другої світової війни поліцейська система Японії зазнала 
реформування, результати якого були закріплені новим «Законом про 
поліцію», прийнятим в 1947 році. Закон передбачав децентралізацію 
органів внутрішніх справ та створення в усіх місцевостях 1600 
незалежних муніципальних поліцейських відділень. У 1951 році в 
«Закон про поліцію» були внесені зміни, метою яких було проведення 
заходів щодо централізації поліцейської системи. 

У 1954 році новий «Закон про поліцію» запровадив сучасну 
організацію і структуру поліції. Сьогодні поліцейська система Японії 
заснована на мережі управлінь, розміщених в кожній префектурі. Ці 
управління забезпечують керування та несення патрульної служби, 
збереження безпеки під час дорожнього руху, підтримують роботу 
кримінальної поліції та виконують багато інших рутинних функцій, що 
становлять основу поліцейської роботи. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ ПАТРУЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ 

Наступне покоління поліцейських патрульних автомобілів не 
буде самоврядним, але вони матимуть напів-автономні системи, 
призначені для більш безпечного водіння поліцейського. 

Шевроле вже пропонує напів-автономні системи безпеки. Ця 
функція називається розширеним пакетом допомоги водієві що 
складається з технологій запобігання зіткненням та систем 
попередження про небезпеку. Поліцейські, що керують Шевроле, 
оснащені захисним пакетом і можуть активувати систему, коли вони 
припарковані, натиснувши спеціальну додаткову кнопку на кермі. Всі 
чотири двері повинні бути закриті. 

Коли хтось наближається до автомобіля, система активується. 
Звучить сигнал, двері блокуються, передні вікна закочуються, 
включаються ліхтарі заднього ходу, і задні ліхтарі починають блимати. 
Система працює, навіть якщо поліцейський не помітив що наближається 
людина 
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Функція автоматичного гальмування на низькій швидкості 
допомагає запобігти зіткненням і робить зіткнення менш руйнівними. 
Система включається, якщо транспортний засіб рухається з низькою 
швидкістю, і система виявляє, що зіткнення неминуче і водій ще не 
застосував гальма. 

Форд також працює в сфері виробництва патрульних автомобілів. 
Керівництво компанії каже, що автомобіль буде свого роду робокопом. 
Форд передбачає транспортний засіб, який зможе виконувати 
обов’язки у сфері дорожнього руху, або самостійно, або у поєднанні з 
камерами спостереження або придорожніми датчиками. Цілком 
можливо, що такий автономний патрульний автомобіль зможе 
отримати доступ до посвідчення водія, інформації про водійські права, 
реєстрації транспортного засобу та інформації про страхування на 
цільовому транспортному засобі та електронним шляхом надіслати 
посилання на комп’ютер злочинця. 

В найближчому майбутньому такі системи будуть звичайними 
для патрульних транспортних засобах. 

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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8 ВИМОГ, ЩОБ СТАТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ У США 

Основні вимоги. Перш ніж ви зможете заробити свій бейдж, 
потрібно виконати основні вимоги, щоб стати поліцейським. Перш за все, 
ви повинні бути громадянином США щонайменше 21 рік після закінчення 
поліцейської академії. Також потрібно мати дійсну водійську ліцензію. Ви 
також не повинні мати судимості. Коли ви подаєте заяву в поліцейську 
академію, вас будуть перевіряти. Кандидати, які мають будь-які попередні 
чи тяжкі злочини не будуть прийняті до поліцейської академії. Це 
включає DWI в останні 5 років і засудження щодо домашнього 
насильства. Ви не будете прийняті, якщо вам заборонено носити 
вогнепальну зброю. Ви також не будете прийняті, якщо вам заборонено 
керувати транспортними засобами. Вам також необхідно пройти 
психологічну оцінку. Це визначає, чи є у вас які-небудь емоційні або 
психічні стани, які можуть перешкоджати вашим обов’язкам. 

Вимоги до коледжу. Існують певні освітні вимоги до того, щоб 
стати поліцейським. Хоча вам не потрібен диплом бакалавра, вам 
потрібно виконати деякі кредити. Кількість кредитних годин різна і 




