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На теперішній час надзвичайні ситуації (НС) загрожують людству не менше, ніж сотні чи навіть тисячі 

років тому і являються основною перепоною регіонального розвитку. Сучасні дослідження та наукові прогнози 

свідчать, що в найближчому майбутньому спостерігається тенденція зростання кількості НС, глобальність їх 

наслідків, в тому числі для здоров’я і життя населення, масштабність збитків.  

Світова статистика свідчить, що в середньому щотижня реєструється катастрофа, в ліквідації якої 

приймають участь міжнародні сили допомоги. Практично щорічно на проведення рятувальних заходів 

витрачається понад мільярд доларів [1]. 

Розширення масштабів та збільшення кількості НС техногенного та природного характеру, що тягнуть 

за собою людські та значні матеріальні втрати, роблячи вкрай суттєву проблему забезпечення умов безпеки в 

екологічній, соціальній сферах та природно-техногенній. 

Згідно з чинним законодавством України, «оповіщення та інформування населення в разі виникнення 

НС здійснюється дистанційно здебільшого за допомогою електросирен, мережею радіомовлення всіх діапазонів 

частот і видів модуляції та телебачення». 

З метою реалізації виконання роботи систем оповіщення використовуються:  

- місцеві мережі зв’язку;  

- телебачення та мережі проводового (ефірного) радіомовлення;  

- канали звукового супроводу;  

- постійно діючі мережі радіозв’язку;  

- технічні засоби оповіщення та електросирени. 

Одним з основних засобів оповіщення та інформування в України населення в умовах НС 

використовується мережа радіомовлення. Але не дивлячись на даний момент вона вже не в змозі розглядатися 

як повноцінний загальнонаціональний ресурс, придатний для таких потреб: станом на квітень 2013 року 

кількість радіоточок в Україні становила 2,7 млн. (проти 19 млн. у 1991 році) і продовжує з кожним роком 

продовжує скорочуватися [2]. 

На початку 2012 року в Україні було розпочато введення в дію Системи екстреного виклику 112. Згідно 

з офіційних джерел ДСНС України, «єдиний номер» створюється з метою «забезпечення громадської безпеки 

та особистої, збереження життя, здоров’я громадян та їх майна, протидії терористичним актам, загрозам 

техногенного та природного характеру, а також уподібнення способу виклику служб екстреної допомоги 

населенню відповідно до законодавства Євросоюзу». Але система 112 поки що перебуває на етапі введення в 

експлуатацію і на теперішній момент не охоплює всю територію країни. 

Водночас, за оцінками експертів, функціонуючі в Україні регіональні системи оповіщення [2] та 

інформування населення за умов НС потребують суттєвих змін, причому відновлення, для прикладу, 

регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення «Сигнал-ВО» вимагає нового проекту її 

відновлення. Схожі висновки цілком співпадають з такою інформацією, що офіційно надана ДСНС України: на 

даний момент ресурс експлуатації, що використовується в обох (загальнодержавній і територіальній) системах 

оповіщення ще з 1989 року, повністю вичерпано, а саме ж обладнання знято з виробництва. Заходи з 

переобладнання цих систем на місцевому рівні фактично не проводяться через недостачу коштів. Що 

стосується загальнодержавної системи «Сигнал УМ», то сьогодні вона існує тільки на модельному рівні і зараз 

проводиться її дослідна експлуатація на окремих ділянках між Києвом і Львовом. 

Отже, можна стверджувати, що сьогодні в Україні відсутня надійна система оповіщення та 

інформування населення про НС. 

Для того, щоб комплексно підвищити ефективність проведення рятувальних робіт під час реагування 

на ліквідації НС я пропоную запровадити краудсорсингові онлайн-платформи. Онлайн платформа дає 

можливість обробляти повідомлення, що отримані з різноманітних джерел комунікації (телефонний зв’язок 

електронна пошта,  SMS, дані геолокації, ЗМІ тощо) і відображати весь комплекс онлайн масивів, в режимі 

теперішнього часу на елелектроній карті, де кожна з подій «прив’язана» до географічної точки, місця 

виникнення НС. В основі платформи лежить технологія так званого краудсорсинга, яка зумовлює добровільну і 

як правило безкоштовну участь всіх охочих у наданні інформації. Краудсо рсинг (англ. crowdsourcing, crowd — 

«натовп» і sourcing — «використання ресурсів») — передача певних виробничих функцій невизначеному колу 

осіб (на підставі публічної оферти, без укладання трудового договору). Термін вперше увів письменник Джефо 

Хауї (англ. Jeff Howe) і редактор журналу «Wired» Марк Робінсон (англ. Mark Robinson) [3]. 

Основна ціль платформи – це регулювання взаємодопомоги, оскільки визначення на потенційному 

рівні кризи дуже широке. Очевидно це не обов’язково про національну кризу, а про будь-яку ситуацію, в якій 

людині потрібна допомога. Головним завданням платформи – дати можливість людині дізнатися, чи в даний 

момент поруч з ним комусь не потрібна допомога і , в якій формі він зможе допомогти. В найближчому 

майбутньому в світі здійснюється розробка мобільної версії, яка буде так званим «Компасом допомоги». 

Переміщуючись по місту, абонент (користувач), якщо він цього звісно захоче, зможе одержати повідомлення, 

якщо комусь, за сто метрів від нього необхідна допомога. Схожа практика вже є в США, де використовується 



спеціальне програмне забезпечення щодо надання першої долікарської допомоги.  Для прикладу, якщо у 

людини серцевий напад, особа, яка знаходиться в будівлі поруч та уміє надавати першу долікарську допомогу, 

одержує повідомлення і опиняється на місці до моменту прибуття «швидкої допомоги». [4]. 

 

 
 

Рис. 1 Платформа Ушахіді «Карта допомоги» 

Вище вказане дає змогу зробити висновок, що запровадження в Україні краудсорсингових платформ 

різноманітних за призначенням, – особливо враховуючи теперішній стан державної системи оповіщення і 

зв’язку служби цивільного захисту України при НС, достатньо високий ступінь техногенної небезпеки в країні, 

а також весь аспект загроз і ризиків для українських та іноземних громадян. Однак, бажаним є створення 

профільними відомствами держави відповідних консультацій з громадськими та експертними колами і 

можливий пошук шляхів створення схожих ресурсів. 

Висновок. Онлайн-технології краудсорсингу в НС є новими ( з 2007 р), але вони активно застосовуються 

та розвиваються в різних країнах як ефективний громадський ресурс інформування, взаємодопомоги, 

самоорганізації, та координації дій населення в умовах НС. 

В Україні краудсорсингові онлайн-платформи для НС або кризових ситуацій є доречними, тому що:  

а) є дешевою і перспективною технологією із прогресуючим ресурсом використання у найближчому 

майбутньому;  

б) на теперішній час в Україні з усіх передбачених засобів централізованого оповіщення та інформування 

населення у випадку НС, виключаючи хіба що локальні системи оповіщення на об’єктах господарювання, 

жоден не здатний у повній мірі виконувати свої функції, в основному з технічних причин (ненадійність, 

застарілість, часткова демонтованість); 

в) процес реконструкції та модернізації цих систем на даний момент ще не завершений, що дає змогу вчасно 

врахувати позитивний досвід та внести свої власні корективи;  

г) краудсорсингові програми типу російських «карт допомоги» дають змогу нейтралізувати ризики і загрози для 

українських та іноземних громадян, а саме вирішити інфраструктурно-побутові проблеми (медицина, аренда 

житла, послуги, шляхи, тощо);  

д) у разі запровадження даних ресурсів в Україні – розглянути можливість взаємодії їх діяльності з системою 

екстреного виклику 112, яка зараз введена в експлуатацію, і об’єднання доступу до них за принципом «єдиного 

вікна» (наприклад, на одному веб-порталі). 
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