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ОСНАЩЕННЯ ПОЛІЦІЇ СМАРТФОНАМИ: 
ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Пядишев В. Г., Форос Г. В.

Метою статті є порівняння вітчизняного 
та зарубіжного досвіду щодо застосування смартфо-
нів у діяльності поліції для підвищення ефективності 
її діяльності. 

Доведено, що сучасний стан застосування інфор-
маційних технологій у всіх галузях потребує розши-
рення їх упровадження у діяльність правоохоронних 
органів. Так, у правоохоронних органах накопичений 
чималий досвід застосування сучасних інформацій-
них технологій під час розкриття та розслідування 
злочинів, виконання інших завдань боротьби зі зло-
чинністю. Поліції різних країн світу мають вельми 
різні успіхи у впровадженні у свою діяльність новітніх 
технологій, що ґрунтуються на застосуванні смарт-
фонів. Причому поліції деяких держав успішно демон-
струють численні шляхи підвищення ефективності 
через упровадження зазначених технологій.

Проведено порівняльну характеристику осна-
щення поліції країн світу з нашою країною. В Укра-
їні, як і в інших країнах, починають звертати увагу 
на розповсюдження смартфонів у суспільстві та на 
необхідність через застосування їх підвищити також 
ефективність роботи поліції. У цьому сенсі найбільш 
помітна подія – це розроблення мобільного застосунку 
My Pol, а також спеціального українського застосунку 
для фіксації правопорушень на дорогах. 

Наголошено на виникненні практичного питання 
про можливість застосування особистих приватних 
смартфонів поліцейськими протягом їхнього робо-
чого дня. На жаль, сьогодні правова система України 
надає негативну відповідь. У законодавстві вказано 
вичерпний перелік технічних засобів, що можуть 
бути застосовані поліцейським для фото-, відеофік-
сації доказів. І, оскільки смартфонів там не вказано, 
вважається, що фіксувати докази за їх допомогою 
заборонено. Доведено, що в Україні є певні мобільні 
напрацювання для поліпшення взаємодії населення 
з поліцією, але, на жаль, немає інформації щодо розро-
блення мобільних додатків для застосування безпосе-
редньо в руках українського поліцейського для полег-
шення його роботи та підвищення її ефективності. 

Установлено, що доцільно розвивати всі вже 
відомі зарубіжним колегам аспекти розвитку і впро-
вадження в діяльність поліції України інформацій-
них технологій, що ґрунтуються на застосуванні 
смартфонів, таких як: мобільна комп'ютерна дис-

петчеризація; прямий доступ до даних із баз даних 
відділу; зйомки зображень і відеодоказів; збір інфор-
мації на місці події, запис і нотатки з використан-
ням розпізнавання голосу; поліпшення детальної 
обізнаності про оперативну обстановку; електро-
нне цитування даних; автоматичне базове перекла-
дання мови; ідентифікація ліків, зокрема пігулок; 
доступ до правових ресурсів та навчальних відео; 
доступ до програми здоров'я та оздоровлення; 
забезпечення контролю фізичного стану полі-
цейського; забезпечення складної маршрутизації 
та картографування; розпізнавання облич; іденти-
фікація відбитків пальців підозрюваних на місцях; 
застосування тепловізору.

Ключові слова: смартфон, поліція, відеодокази, 
ідентифікація особи, розпізнавання облич. 

Piadishev V. H., Foros H. V. Equipping the police with 
smartphones: a comparison of ukrainian and foreign 
best practices

The purpose of the article is to compare domestic 
and foreign best practices in the applying of smartphones 
in police to improve the efficiency of their work.

It is proved that the state of application of information 
technologies in all sectors requires the expansion of their 
implementation in the activities of law enforcement 
agencies. Thus, law enforcement agencies have 
accumulated extensive experience in the use of modern 
information technologies in the detection and investigation 
of crimes, and in the performance of other tasks in 
the fight against crime. Police in various countries have 
different degrees of success in introducing the latest 
technologies based on the use of smartphones into their 
activities. Moreover, police of some states successfully 
demonstrate numerous ways to increase efficiency through 
the introduction of these technologies.

A comparative characteristic of equipping the police 
of the countries of the world with our country has been 
carried out. In Ukraine, as in other countries, they are 
beginning to pay attention to the spread of smartphones 
in society and the need to increase the efficiency of police 
work through their applying. In this sense, the most 
notable event is the development of the My Pol mobile 
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application, as well as the development of a special 
Ukrainian application for recording traffic violations.

The emergence of a practical question concerning 
the possibility of using personal private smartphones 
by police officers during their working day is noted. 
Unfortunately, today the legal system of Ukraine gives 
a negative answer. The legislation contains an exhaustive 
list of technical means that can be used by a police 
officer for photo and video recording of evidence. And 
since smartphones are not listed there, it is considered 
that it is forbidden to record evidence with their help. It 
has been proven that in Ukraine there are certain mobile 
developments to improve the interaction of the population 
with the police, but unfortunately there is no information 
on the development of mobile applications for use directly 
in the hands of the Ukrainian policeman to facilitate his 
work and increase its efficiency.

It has been established that it is expedient to develop 
all aspects of the development and implementation 
of information technologies based on the use 
of smartphones into the activities of the Ukrainian police, 
in particular: mobile computer dispatching; direct access 
to data of the department databases; shooting images 
and video evidence; collection of information at the scene, 
recording and taking notes through voice recognition; 
improving detailed awareness of the operational 
environment; electronic citation of data; automatic basic 
language translation; identification of drugs, including 
tablets; access to legal resources and educational videos; 
access to health and wellness programs; ensuring control 
of the physical condition of a policeman; providing 
complex routing and mapping; face recognition; 
identification of fingerprints of suspects on the ground; 
use of a thermal imager.

Key words: smartphone, police, video evidence, 
personal identification, face recognition.

Постановка проблеми та її актуальність. 
Смартфони буквально від моменту своєї появи 
докорінно змінили інформаційне життя практично 
всього населення планети. Не стихають супе-
речки щодо впливу смартфонів на інтелектуаль-
ний, емоційний, моральний розвиток суспільства. 
Проте одне безсумнівно: вони тією чи іншою мірою 
охопили всі сфери діяльності людей, стрімко під-
вищуючи їх ефективність, сприяючи, зокрема, 
створенню нових технологічних напрямів. Це сто-
сується й кримінальної діяльності: підвищується 
шкода від неї, з'являються нові напрями. Щоб 
успішно протистояти новому валу злочинності, 
правоохоронні системи всіх країн світу зобов'язані 
мобілізувати всі сили для того, щоб не програвати 
у цих технологічних перегонах.

Ступінь наукового розроблення теми. 
У вітчизняній літературі вже є значна кількість 

робіт, присвячених багатьом аспектам викори-
стання смартфонів для підвищення ефективності 
тих або інших сфер діяльності фахівців, зокрема 
судової системи, освіти, а також впливу смартфо-
нів на особливості розвитку молодого покоління 
та ін., наприклад: 

«Суд у смартфоні стане реальністю: який функ-
ціонал має новий мобільний застосунок «єСуд» 
[1], «Держава в смартфоні: що це та які переваги 
для бізнесу і громадян?» [2];

«Мобільні технології як засіб активізації пізна-
вальної діяльності з природничо-математичних 
дисциплін» [3];

«Вплив смартфонів на рівень щастя, інтелекту 
та нове покоління iGen» [4];

«Смартфони у нашому житті. Чи можна обій-
тися без них?» [5], «Правила використання смарт-
фона для довгої служби гаджета» [6]; 

«Як «діагностувати» смартфонозалежність. 20 
симптомів» [7]. 

Ми вважаємо, що дослідження щодо застосу-
вання смартфонів для підвищення ефективності 
правоохоронних органів необхідно поділити на дві 
сфери, а саме – у кого в руках є смартфони:

– безпосередньо у руках у поліцейських;
– у руках населення як потенційних свідків пра-

вопорушень.
Предметом цієї статті є перший аспект. Цьому 

питанню в Україні присвячено ще небагато робіт. 
Частину з них ми розглянемо нижче. При цьому 
рівень уваги до проблеми, діапазон практичних 
пропозицій, а також глибина відповідних дослі-
джень значно відрізняються в різних країнах.

Метою запропонованої роботи є порівняння 
вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо засто-
сування смартфонів у діяльності поліції для під-
вищення ефективності її діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Щоб ефективно 
провести таке порівняння, доцільно передусім 
розглянути рівень розвитку у цьому сенсі поліції 
за кордоном. Розглянемо їх по континентах.

Азія. В Індії сьогодні керівництво поліції сто-
совно смартфонів бентежать такі проблеми, як 
неприпустимість для поліцейських бути протягом 
служби зайнятими переглядом соціальних мереж 
[8], а також заборона перегляду поліцейськими 
змісту смартфонів мешканців без відповідного 
офіційного наказу [9]. При цьому поліції міста Делі 
технічно забезпечено доступ до даних смартфонів 
місцевих мешканців за допомогою спеціальних 
інструментів [10]. 

У Японії першочерговими проблемами поліції 
вважаються такі. Ведеться жорстока боротьба 
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з небезпечною новою звичкою населення «ходьба 
зі смартфоном». На увазі мається перехід дороги, 
дивлячись у смартфон [11]. Також Японія поси-
лює покарання за використання смартфона за 
кермом [12]. При цьому повідомляється, що опе-
ратор мобільного зв'язку NTT Docomo заявив, що 
п'ять нових моделей смартфонів дадуть змогу 
слідчим органам відслідковувати розташування 
телефонів без відома користувачів [13]. Поліція м. 
Осака встановила гарячу лінію екстреного зв'язку 
по відеотелефону. Поліцейські сподіваються, що 
люди з 3G-смартфонами, які стали свідками зло-
чину, зможуть відправити електронною поштою 
до поліції зображення або навіть відеозапис того, 
що відбувається [14]. 

На нашу думку, тільки Сінгапур з усіх країн Азії 
демонструє системний підхід до розвитку поліції 
за рахунок використання смартфонів [15]:

– вісім тисяч офіцерів оперативних, слідчих та 
розвідувальних підрозділів отримали поліцейські 
смартфони від Samsung;

– безпечна платформа обміну повідомленнями 
дає змогу офіцерам спілкуватися й обмінюватися 
інформацією безпосередньо, а також отримувати 
оперативну інформацію про справи, що розкри-
ваються, за допомогою зашифрованих текстових 
повідомлень і мультимедійних файлів;

– електронний щоденник слідчого дає змогу 
офіцерам уводити свої нотатки, поки вони ще 
перебувають у польових умовах, замість того, щоб 
передавати ці нотатки в систему після повернення 
до офісу;

– спеціальний додаток Mobile-Create дає змогу 
звертатися до опису стандартних операційних 
процедур офіцерам, коли вони безпосередньо 
наближаються до місця події.

До цього ж інше джерело додає таке [16]:
– за допомогою додатків, таких як CCTV 

Mapping, офіцери можуть наносити на карту цікаві 
місця, наприклад камери відеоспостереження та 
будівельні майданчики, та використовувати цю 
інформацію для розслідувань;

– можуть визначати, які камери зафіксували 
кадри з підозрюваним;

– можуть отримувати інформацію про судимість 
підозрюваного;

– у разі втрати пристрою буде вжито заходи 
безпеки, такі як дистанційне видалення інфор-
мації. 

Європа. У Франції основне, про що пишуть 
стосовно впровадження смартфонів для засто-
сування у поліції, – це проєкт NEO, спрямований 
на забезпечення французьких поліцейських та 

жандармів мобільними терміналами з безпечним 
широкосмуговим з'єднанням [17].

У Німеччині через стурбованість водінням 
зі смартфонами у руках, 11 тис поліцейських 
направлено на боротьбу з цим явищем [18]. Полі-
ції доводиться все частіше перевіряти особистість 
в рамках обшуку, тому розроблено та надано полі-
цейським додаток, що дає змогу читати та переві-
ряти електронні документи, що засвідчують особу 
у процесі, що передує обшуку [19]. Розробляється 
закон, який дасть змогу поліції у WhatsApp та 
інших додатках читати повідомлення підозрюва-
них. Однак цей закон уже розкритикований охо-
ронцями громадянських свобод [20]. 

Нідерланди з усіх європейських країн найпов-
ніше демонструють системний підхід до впрова-
дження смартфонів у сферу діяльності Націо-
нальної поліції. Тут поліцейським видано 63 тис 
смартфонів. Вони допомагають встановлювати 
особистість, з'ясовувати іншу інформацію і навіть 
можуть використовуватися для виконання бага-
тьох основних завдань оперативної поліції. Роз-
роблено та вдосконалюється спеціальний дода-
ток MEOS, який має зробити смартфон основним 
робочим місцем для більшості стандартизованих 
процесів діяльності поліції [21].

Сполучені Штати Америки. У США стверджу-
ють, що найближчим часом смартфони стануть 
незамінним засобом поліції [22]. Також наголо-
шується, що використання смартфонів неминуче 
підвищить ефективність роботи поліцейських 
дільниць, а також забезпечить найкращу поінфор-
мованість офіцерів щодо стану оперативної обста-
новки [23]. Висловлюється думка, що належне 
застосування смартфонів дасть змогу ефективно 
визначати місце розташування осіб, які станов-
лять оперативний інтерес [24]. Указується також, 
що електронне цитування документів у польових 
умовах підвищує безпеку офіцерів дорожньої 
поліції під час зупинки транспортних засобів та 
дає значні переваги в адміністративній роботі 
[25]. Однак звертається увага на те, що величезне 
зростання кількості відеодоказів не може успішно 
та повністю оброблятися поліцейськими без необ-
хідного обладнання відповідного тренінгу [26]. 
У більш ґрунтовній роботі [27] вказуються чотири 
способи використовувати потужність смартфона 
у поліції:

1. Смартфони допомагають поліцейським роз-
слідуванням.

У США існують сотні програм для смартфонів, 
які дають змогу детективам безпечно спілкува-
тися, швидко передавати фотографії для роз-
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слідування, відправляти факси та оперативно 
отримувати ордери на обшук, а також таємно 
відстежувати пересування підозрюваних. Є навіть 
програма, через яку офіцери можуть маскувати 
номер свого смартфона під час дзвінків підозрю-
ваним/потерпілим/свідкам.

2. Смартфони підвищують ситуаційну поінфор-
мованість офіцерів.

Поліцейському вкрай важливо мати безпо-
середній доступ до бюлетенів та сповіщень про 
злочини. Офіцер може переглянути їх на своєму 
смартфоні. Також офіцер може використовувати 
технологію смартфона, щоб показувати громадя-
нам фотографії підозрюваних.

3. Смартфони дають змогу офіцерам бути 
мобільнішими.

Якщо автомобільні комп'ютери виконують 
ту саму функцію, що й настільні комп'ютери, за 
винятком того, що вони прив'язані до машини, а не 
до столу, то смартфони мобільні за своєю суттю. 
Їх можна покласти в кишеню, у зовнішній підсу-
мок або сумку для переслідувань. Вони маленькі, 
легкі, дуже функціональні та зручні.

4. Смартфони полегшують адміністративні 
процеси.

Існує безліч програм для смартфонів, призна-
чених для електронного складання, підписання 
та надсилання документів. Послуги електронного 
документообігу позбавляють необхідності друку-
вати, підписувати, сканувати та надсилати доку-
менти поштою. Окрім того, смартфони усувають 
потребу у папері, чим значно зменшують безлад 
усередині вже заповненої патрульної машини.

У фундаментальній роботі «Розуміння функці-
ональних можливостей смартфонів у поліції» [28] 
Дейл Стоктон звертає увагу вже на 15 найважливі-
ших можливостей смартфонів у поліції:

(1) мобільна комп'ютерна диспетчеризація 
(для CAD-систем, що пропонує мобільний клієнт, 
смартфон стає повністю функціональним при-
строєм з CAD-адресацією);

(2) своєчасне отримання відповідних даних із 
баз даних відділу;

(3) камера для зйомки зображень і відеодо-
казів;

(4) збір інформації на місці події, запис 
і нотатки з використанням розпізнавання голосу;

(5) покращена ситуаційна обізнаність (розта-
шування людини, положення членів команди, 
оповіщення майже в реальному часі від датчиків 
громадської безпеки);

(6) видача електронних цитат;
(7) базовий перекладач мови;

(8) ідентифікація ліків, зокрема пігулок;
(9) доступ до політики відділу, правових ресур-

сів, навчальних відео;
(10) програми здоров'я та оздоровлення;
(11) частота серцевих скорочень, навіть арте-

ріальний тиск;
(12) складна маршрутизація/картографування;
(13) розпізнавання облич;
(14) ідентифікація відбитків пальців підозрю-

ваних на місцях (за допомогою периферійного 
пристрою Bluetooth);

(15) тепловізор (тут потрібен пристрій, який 
підключається до порту USB).

Порівняємо зазначений стан справ із таким 
у нашій країні. В Україні, як і в інших країнах, 
починають звертати увагу на розповсюдження 
смартфонів у суспільстві та на необхідність через 
застосування їх підвищити також ефективність 
роботи поліції. У цьому сенсі найбільш помітна 
подія – це розроблення мобільного застосунку My 
Pol, про що повідомила Державна ІТ-компанія ДП 
МВС України «ІНФОТЕХ» [29]. Опису застосування 
додатку та його можливостей присвячено досить 
публікацій, зокрема [30]. 

Особливий інтерес також становить інформа-
ція про розроблення спеціального українського 
застосунку для фіксації правопорушень на доро-
гах [31]. Проте, чесно кажучи, отримані за допо-
могою цього додатку електронні докази забез-
печують отримання штрафів тільки через те, 
що правопорушники, які зафіксовані як такі за 
допомогою зазначеного застосунку, здебільшого 
не звертаються до суду. Отже, там ці докази 
було б відкинуто на підставі ст. 307 «Захист інте-
ресів фізичної особи під час проведення фото-, 
кіно-, теле- та відеозйомок» Цивільного кодексу 
України [32].

Водночас виникає практичне питання про мож-
ливість застосування особистих приватних смарт-
фонів поліцейськими протягом їхнього робочого 
дня [33]. На жаль, сьогодні правова система 
України дає негативну відповідь. У законодавстві 
вказано вичерпний перелік технічних засобів, що 
можуть бути застосовані поліцейським для фото-, 
відеофіксації доказів. І, оскільки смартфонів там 
не вказано, вважається, що фіксувати докази за їх 
допомогою заборонено [34]. 

Отже, в Україні є певні мобільні напрацювання 
для поліпшення взаємодії населення з поліцією, 
але, на жаль, немає інформації щодо розроблення 
мобільних додатків для застосування безпосеред-
ньо в руках українського поліцейського для полег-
шення його роботи та підвищення її ефективності. 
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Уважаємо, що це лише справа часу, оскільки вже 
є застосунки для полегшення роботи прокурора, 
адвоката, експерта та судді [35]. 

Висновки. Час невблаганно диктує свої вимоги 
щодо впровадження новітніх інформаційних тех-
нологій. Зокрема, впровадження цих технологій 
у діяльність поліції для забезпечення їй шансів не 
відставати у перегонах із кримінальним світом, 
який старанно застосовує всі можливі технічні 
досягнення. 

Поліція різних країн світу має вельми різні 
успіхи в упровадженні у свою діяльність новіт-
ніх технологій, що ґрунтуються на застосуванні 
смартфонів. Причому поліція деяких держав 
успішно демонструє численні шляхи підвищення 
ефективності через упровадження зазначених 
технологій.

Для успішного розвитку діяльності поліції 
України доцільно уважно вивчити досвід передо-
вих у цьому сенсі держав, зокрема США.

Доцільно розвивати всі вже відомі зарубіжним 
колегам аспекти розвитку і впровадження в діяль-
ність поліції України інформаційних технологій, 
що ґрунтуються на застосуванні смартфонів, 
зокрема таких:

– мобільна комп'ютерна диспетчеризація;
– прямий доступ до даних із баз даних відділу;
– зйомки зображень і відеодоказів;
– збір інформації на місці події, запис і нотатки 

з використанням розпізнавання голосу;
– поліпшення детальної обізнаності про опера-

тивну обстановку;
– електронне цитування даних;
– автоматичне базове перекладання мови;
– ідентифікація ліків, зокрема пігулок;
– доступ до правових ресурсів та навчальних 

відео;
– доступ до програми здоров'я та оздоровлення;
– забезпечення контролю фізичного стану полі-

цейського;
– забезпечення складної маршрутизації та кар-

тографування;
– розпізнавання облич;
– ідентифікація відбитків пальців підозрюваних 

на місцях;
– застосування тепловізору.
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