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РОБОТА ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Патрулювання – це сутність роботи поліцейського. Патрульні 
забезпечують громадську безпеку, підтримуючи порядок, реагуючи на 
надзвичайні ситуації, захищаючи людей і майно, контролюючи 
дотримання законів дорожнього руху та кримінального законодавства, 
а також сприяючи встановленню гарних відносин з населенням. Вони є 
найбільш помітними представниками поліції, оскільки активно 
патрулюють райони пішки, на конях або за допомогою транспортних 
засобів, оперативно реагуючи на благання допомоги. Технічні 
інновації, такі як сучасні рації, мобільні телефони та комп’ютерні 
термінали в патрульних машинах, значно розширили зону охоплення 
поліції. Тим не менше, більшість поліцейських покладаються на 
уважне спостереження і інтуїцію під час виконання своєї роботи. 

Співробітники поліції в формі призначаються на патрулювання 
районів з метою перевірки їх на наявність ознак злочинних дій. Вони 
проводять обшуки, попереджають або заарештовують 
правопорушників. Ці заходи часто проводяться як подальше 
розслідування скарг громадян або екстрених викликів. 

Патрульні також займаються питаннями, пов’язаними з 
дорожньо-транспортними пригодами. Передбачається, що в разі 
необхідності, вони будуть направляти рух транспортних засобів, 
оглядати місця події, опитувати свідків, надавати першу медичну 
допомогу постраждалим і отримувати письмові свідчення від водіїв. 

Під час патрулювання вночі співробітники поліції оглядають 
вікна і двері бізнесових приміщень, щоб переконатися, що вони 
надійно захищені. Якщо виявляється, що вікно або двері не зачинені, 
співробітники поліції повідомляють у відділок і здійснюють негайні 
заходи для збереження майна, коли зрозуміло, що власник ненавмисно 
залишив вікно або двері відчинені. Однак, за наявністю підстав, що 
вікно або двері були зламані для незаконного проникнення у будівлю, 
співробітники поліції негайно інформують свого керівника про 
ситуацію. 

Для ефективного патрулювання території поліцейські мають 
викликати довіру у місцевих жителів. Саме довіра сприяє 
забезпеченню громадського порядку та ефективної роботи поліції в 
цілому. Патрульні розраховують на співпрацю з населенням в 
отриманні інформації про злочини. Якщо патрульний опиняється в 
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ситуації, коли люди реагують на нього негативно або навіть висувають 
проти нього звинувачення, необхідно сповістити про це керівництво і 
пояснити обставини справи. 

На додаток до вже перерахованих, патрульні мають і інші 
обов’язки. Коли підсудні повинні давати свідчення в судовому процесі 
або коли вони потребують стаціонарного лікування, поліцейські 
супроводжують їх і забезпечують належну охорону. 

Досвід патрульної роботи є дуже важливим для отримання 
наступних посад у поліції. Тому необхідно, щоб усі поліцейські 
відпрацювали в якості патрульних не менше трьох років, для 
можливості службового росту і призначення в спеціалізовані 
підрозділи.  

Науковий керівник І. Л. Іванова 
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НАЙЕФЕКТИВНІША ПОЛІЦІЯ В СВІТІ 

Японія є однією з найбезпечніших країн у світі. Безпека базується 
на суворому контролі поліції, з одного боку, і на свідомій поведінці 
громадян, з іншого боку. В Японії немає розподілу на дорожню 
поліцію та патрульну службу. Кожен поліцейський має забезпечувати 
порядок на місці, де він помітив порушення правопорядку.  

В Японії практично відсутні неблагополучні райони, так як навіть 
в місцях нічних гулянь знаходиться досить поліцейських (піші та 
автомобільні патрулі). Крім того, всі місця зі «жвавим нічним життям» 
обладнані прихованими камерами відеоспостереження. 

Під час несення служби по підтримці порядку японські 
поліцейські можуть використовувати цивільну форму одягу. 
Поліцейських на вулиці можна відразу і не побачити або взагалі не 
помітити їх присутності. Іноді здається, що їх просто не існує. Однак, 
це не зовсім так. При необхідності їх можна швидко знайти в 
безпосередній близькості. Це обумовлено розгалуженою системою 
спостереження за допомогою відеокамер, а також традицією японців з 
будь-якого приводу доповідати про те, що відбувається, в належні 
органи. 

У лавах японської поліції перебувають близько 220 тисяч 
співробітників. Основною одиницею поліцейської системи є 
патрульний поліцейський, який несе службу разом з партнером. 




