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ПАТРУЛЮВАННЯ РОБОТАМИ В ПОЛІЦІЇ: ДОСВІД КНР 

Машини, які піддаються комп’ютерному програмуванню (або 
роботи) широко представляються на технологічних виставках, та, 
зазвичай, використовуються у сфері послуг та розважальному секторі. 
Тим не менш, роботи можуть посісти значне місце у діяльності 
правоохоронних органів. Міністерство публічної безпеки КНР 
розпочало використання роботів в діяльності патрульної поліції в 
2017 році, та ця практика вже демонструє свої сильні сторони. Залежно 
від зони застосування використовують різних роботів. Роботи які 
патрулюють громадські місця на вулиці мають програмне 
забезпечення для розпізнавання облич, яке здатне відчувати загрозу та 
електрошокові пристрої контактно-дистанційної дії. Роботи 
забезпечують перевірку документів осіб та сканують підозрілу 
діяльність на відстані 800 м. 

Вони також відправляють отриману інформацію до міської 
системи спостереження поліції. Вкрай корисним є використання 
вказаних роботів під час масових заходів, виконуючи свої функції у 
натовпі, вони зменшують навантаження на офіцерів поліції. Вказані 
роботи здатні взаємодіяти з людьми, але основною задачею їх 
залишається забезпечення присутності органів влади для запобігання 
правопорушенням. Іншим видом робота є Е-Патрульний Робот 
Шериф, який використовується на залізничних станціях. Він багато 
спілкується з людьми, надає їм необхідну для подорожі інформацію та 
здатний виявляти пожежонебезпечні ситуації та пожежі, аналізуючи 
температуру повітря та вологість. Під час патрулювання сканує 
обличчя осіб, робить попередження тим хто палить та завжди надає 
можливість викликати сили поліції через кнопку тривоги. Цей спосіб 
передбачає зібрання даних через відеокамери робота, на відміну від 
телефонного дзвінка. Також поліція КНР застосовує пересувні камери 
на автомагістралях, через мобільні телефони. Робот здійснює фото-
відеофіксацію порушень, водії ж не можуть запам’ятати 
місцезнаходження камери, щоб дотримуватись правил лише в межах їх 
роботи. Правоохоронні органи України вже використовують в своїй 
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діяльності камери та дрони, але, зважаючи на суспільний резонанс в 
ракурсі дотримання прав і свобод особи, використання спостереження 
повинно бути опрацьовано соціальними інститутами. 

Науковий керівник О. С. Левашов 
 
 

УДК 351.74(641.32) 
СУКАІНА АМХАЄН 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

НОВА АДМІНІСТРАТИВНА ПОЛІЦІЯ КАСАБЛАНКИ 

Економічна столиця королівства має нарешті свою власну першу 
поліцейську комунальну бригаду.  

Головним завданням останньої є забезпечення безпеки, здоров’я 
та дотримання правил містобудування та громадського простору. 

Відтепер Касабланка має власну адміністративну поліцію. У 
жовтні 2016 року мер Касабланки оголосив створення 
адміністративної поліції Касабланки. 

Перші бригади, поліцейські якої склали присягу у січні 2018, 
сьогодні виконують свої функціональні обов’язки. 

Точніше, перший випуск поліцейських адміністративної поліції 
налічував 77 осіб. У світлі пілотного проекту спочатку вони були 
розташовані в п’яти районах міста. 

Закон про комуни, який передбачає розгортання поліцейських сил 
обумовлює, що ці бригади під керівництвом президента Ради комун 
мають забезпечити «безпеку, здоров’я та дотримання правил 
містобудування та громадського простору». 

Як і планувалося, пілотний експеримент має бути розширено на 
всю територію міста.  

Таким чином, поліцейські зможуть перевіряти дозвіл на 
будівництво та торгівлю, запобігати можливим порушенням на вулиці, 
втручатися у випадку нічного шуму та дізнаватися про громадську 
безпеку.  

Раніше всі ці місії виконували чиновники комуни. Відтепер, Рада 
Касабланки заради ефективності бажає створити професійні 
поліцейські команди, які мають судові повноваження.  

Створення адміністративної поліції є одним із стратегічних основ 
муніципального плану дій 2015-2022, який передбачає виділений 
бюджет у 52,7 млн. дирхамів на оснащення цієї поліції. 

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 




