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У травні цього року почнуться випробувальні польоти 
поліцейських дронів. Спочатку поліція говорить про використання 
тільки одного дрона під час чергування поліцією. Повномасштабна 
охорона важливих об’єктів за допомогою 10 спеціальних дронів з 
сітками вже згодом почнеться. В даний час поліцейські в аеропортах і 
портах використовують візуальний огляд і рентгенівські знімки для 
виявлення контрабанди наркотиків і вибухових речовин. Крім 
візуальних перевірок, міністерство фінансів планує використовувати 
штучний інтелект. Він буде аналізувати зображення, вже наявні в базі 
даних, щоб допомогти виявити контрабанду на рентгенівських 
знімках. Також будуть проаналізовані дані про в’їзд та виїзд людей з 
Японії, а також про експорт та імпорт товарів, щоб визначити, коли 
ймовірність контрабанди є високою. 

Також поліція буде використовувати безпілотні літальні апарати 
поблизу портів для посилення нагляду за контрабандою. Безпілотні 
літальні апарати, обладнані камерами, будуть кружляти в небі над 
узбережжям, так що можна буде скоротити витрати і збільшити 
мобільність порівняно з суднами, що використовуються сьогодні для 
спостереження. 

Науковий керівник І. Г. Галдецька 
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ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Серед головних завдань патрульної поліції є забезпечення 
здоров’я та безпеки громадян спільноти, в якій патрульний виконує 
свої службові обов’язки. Поліцейський повинен забезпечити 
громадський порядок за маршрутом свого патрулювання. Він може 
патрулювати в машині з колегою або самостійно, пішки або на 
велосипеді. Поліцейські регулярно патрулюють одну і ту ж територію, 
тому вони добре знають місцевість та її жителів. Патрульні також 
можуть своєчасно оцінити ситуацію та контролювати її. 

 Поліцейські патрульні мають багато задач, але головними є 
громадська безпека в громаді та попередження злочинності. Патрульні 
контролюють діяльність, яка викликає підозру, реагують на виклики 
про допомогу, виписують штрафи про порушення правил дорожнього 
руху або паркування, займаються кинутими транспортними засобами, 
розганяють натовп, розшукують зниклих дітей та людей похилого віку. 
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Патрульні поліцейські допомагають громадянам у багатьох 
проблемах: виїжджають на виклики про проникнення до житла або 
інших приватних приміщень, надають первинну медичну допомогу у 
надзвичайних ситуаціях, реагують на випадки вандалізму, діяльність 
підозрілої групи, домашнє насильство, бійки, повідомлення про 
загублених домашніх улюбленців, кримінальну діяльність, напад, 
розбій і хуліганство. 

У деяких випадках патрульні можуть самостійно негайно 
реагувати, в інших їм необхідно викликати підтримку відповідної 
урядової або державної цивільної служби.  

Патрульна поліція виконує надзвичайно багато функцій кожного 
дня в залежності від обставин. Патрульні повинні ефективно 
виконувати свої обов’язки, а також забезпечити свою безпеку та 
безпеку напарника, коли мають справу зі злочинцем. 

Основними задачами є професійний підхід до правоохоронної 
діяльності, повідомлення про можливість скоєння злочину, надання 
допомоги громадянам шляхом своєчасного реагування на екстрені 
виклики та надсилання повідомлення до інших відповідних органів. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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КОЛО ЗАВДАНЬ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ (НІМЕЧЧИНА) 

Завданням поліцейського є забезпечення правопорядку. 
Співробітники поліції відповідають за запобігання небезпеки, 
попередження та боротьбу зі злочинністю, а також за безпеку 
дорожнього руху. Кожен день поліція стикається з різними 
проблемами. Вимоги до поліціантів дуже високі. Бути поліцейським – 
бути частиною населення, народу. 

Що робить, власне кажучи, поліцейський патруль? Коло завдань 
патруля включає захист громадської безпеки, розслідування та 
переслідування кримінально караних діянь, розшук людей, зниклих 
безвісти, та тварин, що загубилися, а також надання допомоги в різних 
ситуаціях, наприклад, під час ДТП. Що стосується кримінально 
караних діянь, то патрульні, як правило, на місці події з’являються 
першими, вони фіксують сліди, переслідують злочинців, що втекли, 
опитують свідків та учасників аварії. Деякі правоохоронці повинні 
виконувати спеціальні завдання під час патрулювання, наприклад, 
забезпечення безпеки при проведенні невеликих масових заходів. 




