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Використання закордонного досвіду, а саме використання 
поліцейських роботів, допоможе зробити роботу поліцейських 
безпечнішою та ефективнішою. Також було б дуже доречно ввести їх 
до української патрульної поліції. 

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТРУЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ФРАНЦІЇ 

У Франції захист громадян та їх власності, підтримання 
громадського порядку та забезпечення законності належать до обов’язків 
держави. Французька поліція складається з двох централізованих 
установ – Національної поліції та Жандармерії. Вони мають однакові 
повноваження, але знаходяться під різною юрисдикцією. 

Національна поліція є цивільним органом, підпорядкованим 
Міністерству внутрішніх справ. Вона здійснює свою діяльність в 
містах, чисельність населення яких перевищує 16 тисяч. Обов’язки 
Національної поліції включають забезпечення безпеки (патрулювання, 
моніторинг руху, ідентифікація осіб тощо) та проведення розшукової 
роботи і розслідувань. До її компетенції належить також виконання 
специфічних завдань під час розслідування в якості «судової поліції». 

Французька жандармерія – поліція, яка підпорядкована 
Міністерству оборони. Французька жандармерія є воєнізованим 
органом. Вона виконує функції поліції у сільській місцевості та малих 
містах з населенням, що не перевищує більш 20 тисяч жителів. 

Головними поліцейськими службами Франції, які беруть участь у 
боротьбі із злочинністю, є оперативні сили поліції. Це поліцейські 
підрозділи, які забезпечують патрулювання та охорону громадського 
порядку в містах з населенням понад 10 тисяч осіб. Підрозділи 
патрульної служби є найбільшою частиною Національної поліції. Їх 
кількість становить 60 % від загальної чисельності персоналу. 

При організації роботи патрульної служби велике значення 
надається розвитку та вдосконаленню тактики патрульної діяльності. 
У Франції патрулювання може здійснюватися на патрульних 
автомобілях, пішки або на конях. Крім того, активно 
використовуються патрулі на мотоциклах, велосипедах і роликових 
ковзанах. Патрулювання може здійснюватися одним або кількома 
поліцейськими (до чисельності відділення або взводу), причому 
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найчастіша форма патрулювання – парами. Частково патрульні 
працюють у супроводі собак. 

Також підрозділи жандармерії (мобільна жандармерія), які були 
спеціально підготовлені для боротьби з заворушеннями, охороняють 
громадський порядок і забезпечують громадську безпеку. Особлива увага 
жандармерії приділяється контакту з населенням у будь-який час доби. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ В РОБОТІ ПОЛІЦІЇ 

Завдання боротьби зі злочинністю постають у всьому світі. У 
багатьох країнах існують державні програми спрямовані на заміщення 
людей машинами. 

Департамент поліції Токіо використовує спеціальний дрон для 
спостереження за офісом прем’єр-міністра, будівлею парламенту, 
імператорським палацом та іншими важливими місцями столиці. Якщо 
прилад помітить літаючий винищувач в зоні обмеженої дії, оператор 
спробує його зловити. Професіонали описують його як «дуже 
портативний, легкий, міцний і стабільний». 

У Клівленді, США, Департамент поліції має новий прилад, 
доступний для використання. Це – робот «Гріффін». Він описується як 
«робот-шпигун» або «бот розвідки», тому що він може пройти в важко 
доступні місця і віддалено відправити фотографії з обертової 
відеокамери. Він може обстежити потенційну загрозу швидше і 
простіше, ніж більший робот поліцейського відділу і може надати 
інформацію набагато швидше. «Гріффін» здатний підніматися на 
перешкоди, маневрувати під вантажівками, зайти в темні місця, 
посилаючи фотографії на екран. 

Тюрма в Похані, Південна Корея, почала використовувати 
перших в світі роботів-охоронців. Оснащені 3D-камерами, 
двосторонньою системою бездротового зв’язку та програмним 
забезпеченням, здатним розпізнавати певні моделі поведінки людини, 
5-футові боти моніторять зухвалу поведінку, патрулюючи коридори 
тюремного блоку. «Охоронець» призначений для проведення 
самостійних патрулів, керуючись навігаційними мітками, 
розташованими уздовж стелі коридору, але під наглядом охоронця і 
може контролюватися через iPad.  




