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КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА 
ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

 
Безпека перевезень громадським транспортом пасажирів у значній мірі 

залежить від організаційних заходів, проте людських чинник (традиції, існуючі 
моделі поведінки певних соціальних груп, освіта, гендерні особливості тощо) 
часто створює ситуацію, коли цього досягнути дуже важко. Тому без допомоги 
сучасних технічних пристрої не обійтись. 
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Існує цілий ряд  технічних рішень, що дозволяють проводити контроль 

певних показників роботи транспорту та проводити облік пасажирів. 

В умовах пандемії COVID-19 виникли нові виклики перед транспортною 

галуззю. Особливо глибоко вона зачепила саме пасажирські перевезення. 

Однією із вимог до пасажирських перевезень є забезпечення маскового 

режиму для пасажирів. Проет одночасний контроль водієві важко здійснювати 

щодо усіх пасажирів. Водій має виконувати суто водійські професійні  операції, 

а контроль отримано як додаткове навантаження. Відповідно водій не зможе 

ефективно забезпечити контроль маскового режиму. 

На допомогу можуть прийти саме технічні засоби на базі інтелектуальних 

транспортних систем. Є цілий ряд систем для обліку пасажирів, в тому числі на 

основі відео розпізнавання, фіксації, обліку, 3D технологій, машинного 

навчання. 

Зокрема, швейцарська компанія «Xovis» спеціалізується на підрахунку 

людей з використанням 3D технологій [1]. Вона розробила 3D сенсор, який став 

глобальним стандартом в підрахунку людей і пасажиропотоку. Крім підрахунку 

кількості людей, компанія також пропонує послуги з детекції масок на людях, 

гендерну статистику, детекція персоналу серед людей [2]. Також є модифікації 

датчиків для використання ззовні приміщень. 

Також є вітчизняні розробки. Система «Transport Management System» 

почала розроблятись в 2016 році тернопільською компанією «Protection-Group» 

[3]. Тут також використовуються камери, які ідентифікують пасажирів і можуть 

бути використані після певного доопрацювання для розпізнавання масок на 

обличчі пасажира. У разі порушення буде надіслано повідомлення як водієві, 

так і стейкхолдерам. Це дозволить полегшити контроль і забезпечити 

карантинний режим в умовах пандемії. 

Отже, використання сучасних інтелектуальних транспортних систем у 

пасажирських перевезення дозволить підвищити рівень безпеки в умовах 

карантинних обмежень. 
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