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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПРОТИДІЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

З розвитком науки і техніки життя людини с плином 
часу все більше полегшується, але поряд із появою нових 
технологій йдуть не лише позитивними зміни. Завжди є 
ризик того, що нові технології будуть використанні проти 
безпеки людей і тому ми вважаємо, що поряд із модернізаці-
єю та видозміненням способів вчинення злочинів, повинно 
йти обов’язкова розробка та впровадження нових техноло-
гій для протидії злочинності. 

Одним із гострих питань розслідування злочинів є 
швидке реагування на вчинений злочин і затримання пра-
вопорушника по гарячих слідах, але це не завжди вдається 
в виду того, що дуже часто сам факт вчинення злочину 
виявляється значно пізніше його фактичного вчинення. І 
задля покращення реагування правоохоронних органів на 
злочини слід звернути увагу на «розумні» системи глобаль-
ного відеоспостереження. Отримана з камер відео спосте-
режень інформація часто стає доказом при розслідуванні 
кримінальних правопорушень. Варто приділити увагу  
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відеоспостереженню, що працює в «реальному часі». Одною 
із таких систем є розумна система відеоспостереження 
UASC, проект використання якої успішно реалізовується з 
минулого року в місті Маріуполь.  

Головні відмінності інтелектуальної відеокамери від 
звичайної перебувають у двох аспектах. Перший в архітек-
турі камери. Інтелектуальна камера зазвичай включає у 
себе спеціальний вузол обробки зображень, до складу якого 
входять один або декілька мікропроцесорів для виконання 
інтелектуальних алгоритмів обробки інформації, орієнто-
ваних на конкретне спеціальне програмне забезпечення. 
Основне завдання такого блоку є не тільки покращення 
зображення отриманих кадрів, а і у вилучені інформації. 
Апаратна частина звичайних камер простіше та у більшос-
ті своїй орієнтована на покращення якості знімків сцени. 
Другий аспект – в тієї інформації, яку видає та чи інша 
камера. Інтелектуальна відеокамера орієнтована на отри-
мання та передачу інформації (метадані), яка відокремлю-
ється від зображень сцени та у подальшому використову-
ється автоматизованою системою [1].  

Система може ідентифікувати та фіксувати викрадені 
автомобілі, розпізнати номер, марку, модель, колір автомо-
біля навіть машину, на якій встановлений номер від іншо-
го авто. Може реагувати на нетипові рухи транспорту - 
наприклад проїзд на червоне світло або виїзд на зустрічну 
смугу. Окрім вказано, ця система може розпізнавати об-
личчя навіть якщо людина спробує змінити зовнішність, 
наприклад відростивши вуса або надівши окуляри [2].  

У розвинених країнах з подібними системами вдається 
вдало виявляти злочинців яким тривалий час вдається пе-
реховуватись від правоохоронних органів. Яскравим при-
кладом ефективності роботи систем відеоспостереження є 
те, як впізнані завдяки камерам відеоспостереження були 
Брати Царнаєви, котрі підозрюються в організації вибухів 
на фінішній лінії бостонського марафону [3].  

Також можливий аналіз вже отриманих відеозаписів з 
метою встановлення місця знаходження особи в певний 
проміжок часу. Новітні камери відео спостереження фік-
сують яскраві спалахи або гучні звуки, вибухи, постріли, 
удари та миттєво сповіщає поліцію. 
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Слід також звернути увагу на те, що впровадження та-
ких технологій повинно розпочатись перш за все у розроб-
лені програмного забезпечення та механізмів модернізації 
вже існуючих відеокамер встановлених в магазинах, бан-
коматах тощо. 

Основними проблемами реалізації цього проекту ми 
вбачаємо у наступному: 

1. Висока вартість обладнання, але ніякі матеріальні 
витрати не зрівняються з тим підвищенням рівня безпеки 
громадян, який ми отримаємо в результаті. 

2. Наявність великої кількості сліпих зон через малу 
кількість відеокамер. На нашу думку потрібно виходити з 
правила, що в якому б публічно доступному місці не знахо-
дилась людина вона завжди буде в «полі зору» хоча б однієї 
камери.  

Тож, з огляду на все вищесказане вважаємо за необ-
хідність впровадження сучасних передових технологій у 
роботу поліцейських з метою полегшення виявлення та 
розслідування злочинів, а також забезпечення безпеки лю-
дей та громадян. 

Список бібліографічних посилань 
1. Пефтієв Д. О. Використання систем інтелектуально-

го відеоспостереження в забезпеченні публічної безпеки // 
Электронный институциональный репозиторий Приазов-
ского государственного технического университета : сайт. 
URL: http://eіr.pstu.edu/bіtstream/handle/123456789/ 
10717/Нац_поліціяp152-156%20%28с%20151-155%29.pdf 
(дата звернення: 25.10.2017). 

2. В Донецкой области начала работу интеллектуальная 
аналитическая система видеонаблюдения и контроля пра-
вопорядка UASC // ІTCua : сайт. URL: https://іtc.ua/ 
news/v-donetskoy-oblastі-nachala-rabotu-іntellektualnaya-
analіtіcheskaya-sіstema-vіdeonablyudenіya-і-kontrolya-
pravoporyadka-uasc-vіdeo/ (дата звернення: 25.10.2017). 

3. В США набирают популярность камеры видеонаб-
людения // BBC : рус. служба. URL: http://www.bbc.com/ 
russіan/socіety/2013/04/130429_usa_cctv_surveіllance (да-
та звернення: 25.10.2017). 

Одержано 27.10.2017 

™ 


