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До складу кінної поліції входять не тільки спеціально 
підготовлені поліцейські, але й добре треновані коні. Коні проходять 
навчальний курс, щоб засвоїти всі сигнальні жести, якими 
користуються поліцейські, а також адоптуватися до роботи в 
реальному середовищі. Коні мають уміти виконувати багато речей. Їх 
тренують стояти непорушно годинами і рухатись в натовпі за 
командою. Вони повинні навчитися не звертати увагу на гучний 
вуличний галас. Коней тренують рухатись поруч або один за одним, 
крокувати, бігти риссю або галопом, діяти у складі команди.  

Коні, відібрані для патрульної поліції, усувають перешкоди на 
шляху спілкування з громадою та посилюють особистий контакт 
поліцейських з людьми. Патрульні на конях магнітом притягують 
увагу населення. Як дітям так і дорослим подобається спостерігати за 
поліцейськими, що патрулюють верхи. Отже, кінна поліція не лише 
допомагає стримувати злочинність, але й покращує настрій у людей, 
викликаючи посмішки на їх обличчях. Порозуміння між громадянами 
та поліцією сприяє запобіганню вчинення пограбувань, крадіжок, 
безладу та іншого насильства. 

Науковий керівник І. Л. Іванова 
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ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У БОРОТЬБІ З КОНТРАБАНДОЮ 
В ЯПОНІЇ 

Боротьба з поширенням контрабанди була актуальною 
проблемою протягом останніх трьох десятиліть. 

Центральний поліцейський департамент Токіо оголосив на цьому 
тижні рішення про використання безпілотних літаків, оснащених 
сітками, для перехоплення дронів. 

До середини грудня 2018 року подібні безпілотники були 
отримані підрозділом столичного департаменту, який відповідає за 
охорону будівлі японського парламенту, імператорського палацу, 
офіційної резиденції прем’єр-міністра та інших важливих об’єктів у 
Токіо. Якщо раптом над територією важливого об’єкта з’явиться чий-
небудь дрон, великий поліцейський дрон з сіткою вилетить, щоб 
перехопити його. Цей захід допоможе унеможливити події, подібні до 
того, що сталися у квітні минулого року, коли на даху офісної будівлі 
прем’єр-міністра приземлився безпілотник з радіоактивними 
матеріалами. 
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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. 




