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AMBER ALERT В УКРАЇНІ: СИСТЕМА  

ОПЕРАТИВНИХ СПОВІЩЕНЬ ПРО ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ  
ЗА ДОПОМОГОЮ FACEBOOK 

  
Відповідно до статистичних даних МВС України з початку 2021 року 

органи  та підрозділи Національної поліції зареєстрували понад 12 тисяч 
звернень про зниклих дітей, з них – 98 % дітей були знайдені протягом доби [1]. 
Окрім позитивної динаміки щодо оперативного встановлення місцезнаходження 
зниклої дитини, органами та підрозділами Національної поліції у 2 % випадків, 
які мають найвищий ступінь загрози життю та здоров’ю дитини,  є такі, що  
потребують залучення та допомоги населення в районі, де саме зникла дитина.  

 У контексті зазначеного науковий та практичний інтерес має 
впровадження системи пошуку зниклих дітей AMBER Alert за допомогою 
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соціальної  мережі Facebook в Україні [2]. Фахівці ювенальної превенції 
Національної  поліції України тривалий час вели переговори з Facebook App 
щодо цього. Зазаначений проєкт було впроваджено  22 вересня 2021 року 
спільно з підрозділами ювенальної поліції, кіберполіції Національної поліції 
України, Міністерством цифрової трансформації України та Facebook [3]. 

Завдяки захищеному каналу  комунікації Національної поліції України 
та команди безпеки Facebook здійснюється обмін інформацією про 
викрадення дитини з високим ризиком  загрози  життю та здоров’ю. 
Наприклад , інформація про те,  де востаннє бачили дитину, фотографії, ім’я 
дитини, та інформація, яка допоможе ідентифікувати викрадача. Отриману 
інформацію від Національної поліції команда Facebook оперативно включає  
у повідомлення AMBER Alert. Facebook, використовуючи свої дані, свою 
технологічну здатність і механізми, визначає пул користувачів, які, 
найімовірніше, бачили або мають якусь інформацію про цю дитину. Також 
передається локація, де це сталося, і зона пошуку, яка цікава Національній 
поліції. Важливе значення має те,  що зазаначена інформація поширюється не 
по всій території  країни, а саме визначаються  локальні місця, таке 
повідомлення побачать люди (оповіщення конкретним людям-користувачам), 
які перебувають у зоні пошуку, де в останнє бачили  дитину. У такий спосіб 
зібрати потрібну інформацію, яка допоможе знайти дитину, вдається за 
найкоротший час. Окрім того, Facebook має достатньо даних, щоб ефективно 
показувати повідомлення людям, у яких висока ймовірність, що вони щось 
знають про цей випадок. У зазначених повідомленнях  будуть дані, куди 
потрібно звернутися. Наприклад, це може бути локальний офіс 
(територіальне віддлення поліції) підрозділу Національної поліції. В процесі 
пошуку дитини користувачі Facebook можуть робити у себе репости про 
зниклу дитину. Саме вони залишаються на сторінках.  Після того, як дитину 
знайдуть, оповіщення про нього AMBER Alert в Facebook припиняють діяти. 
Треба зазначити, що  загрози поширення неправдивих  повідомлень про 
зниклих дітей виключена. Окрім того, підробити повідомлення, які були б  
схожі на AMBER Alert,  практично неможливо [4]. 

Зазанчимо, що AMBER Alert  є офіційною зворотною абревіатурою 
назви системи для America's Missing: Broadcast Emergency Response. Так вона 
була названа на честь 9-річної Ембер Хагерман (Amber Hagerman), яка була 
викрадена і вбита в Арлінгтоні, Техас у 1996 році. Колись використовувалися 
регіональні альтернативні назви сповіщень в деяких штатах: Levi's Call в 
Джорджії (на згадку про Леві Фреді (Levi Frady)), Maile Amber Alert на 
Гавайях (на згадку про Майлі Гілберт (Maile Gilbert)), Morgan Nick Amber 
Alert в Арканзасі (на згадку про Морган Нік (Morgan Nick)) і « Rachael Alert 
»в Юті (на згадку про Рейчел Райан (Rachael Runyan)). У США поширення 
сигналів AMBER Alert проводиться за допомогою комерційних радіостанцій, 
інтернет-радіо, супутникового радіо, телевізійних станцій, а також за 
допомогою систем кабельного телебачення за допомогою Системи 
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екстреного оповіщення і радіо Національного управління океанічних і 
атмосферних досліджень. Сповіщення також поширюються за допомогою 
електронної пошти, електронних дорожніх табло, електронних комерційних 
рекламних щитів і SMS-повідомлень. AMBER Alert так само об’єдналися з 
компаніями Google, Bing і Facebook для донесення інформації постійно 
зростаючому населенню: оповіщення AMBER Alert автоматично 
відображаються, якщо громадяни використовують пошук або функції карти в 
Google або Bing. За допомогою Google Child Alert (так само відому як Google 
Amber Alert в деяких країнах) люди бачать оповіщення Amber Alert, якщо 
шукають пов’язану інформацію в певних місцях розташування, де недавно 
була викрадена дитина, й ухвалено рішення про трансляцію оповіщення 
Amber Alert. Цей компонент системи AMBER Alert вже використовується в 
США (також ведуться розробки в Європі). Всі зацікавлені в отриманні SMS 
розсилки з оповіщенням AMBER Alert в їх окрузі можуть підписатися на неї, 
відвідавши сайт Wireless Amber Alerts, який безкоштовний відповідно до 
закону. У деяких штатах для показу сповіщень також використовуються 
табло лотерейних автоматів. Рішення щодо оголошення тривоги AMBER 
Alert ухвалюється будь-якою поліцейською структурою (переважно це 
поліція штату або дорожня поліція), яка розслідує будь-яке з викрадень. 
Публічна інформація AMBER Alert зазвичай становить ім’я, опис 
викраденого, опис підозрюваного у викраденні, а також опис і номерні знаки 
автомобіля викрадача, якщо такі є [5]. Повні або часткові аналоги системи 
були введені в деяких країнах.  AMBER Alert діяла в 24 країнах світу. 
Україна стала двадцять п’ятою країною, яка частково використовує аналоги 
AMBER Alert  за допомогою соціальної  мережі «Facebook». Проте 
залишається проблема, яка полягає в тому, що зазначена інформація 
поширюється тільки серед користувачів Facebook. Facebook досі залишається 
соціальною мережею номер один у більшості областей нашої країни. Треба 
зазначити, що з  початку 2021 року кількість користувачів Facebook 
скоротилася у всіх обласних центрах України. Про це йдеться в дослідженні 
соцмереж за перше півріччя 2021 року, проведеного комунікаційним 
агентством plusone social impact. Тобто зазначена інформація охоплює 
обмежене коло осіб, що негативно впливає на оперативний  обмін 
інформацією. Facebook втратив аудиторію в усіх обласних центрах: 
найменше – в Києві (-3,17 %), найбільше – в Черкасах (-25,22 %). Проте в 
невеликих містах соцмережа продемонструвала невелике зростання – 
приблизно 2 %. Тільки в Дніпропетровській області падіння аудиторії 
становило 6 %. Загалом серед українців 18–35 років 80 % використовують 
Instagram, а 60 % –  Facebook.  Майже у всіх вікових групах за останні 
півроку Instagram збільшив кількість користувачів і за цим показником 
обійшов Facebook. Найбільше падіння в обох соціальних мережах 
спостерігається тільки серед 20-річних. Facebook випереджає Instagram за 
приростом старшої аудиторії (51–53, 55 і 58+ років) [6]. 
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Отже, на підставі вищезначеного впровадження AMBER Alert за 
допомогою соціальної  мережі Facebook в Україні має важливе значення для 
оперативного обміну інформацією та знаходження зниклої дитини. Важливим у 
цьому контексті є роль ЗМІ, які повинні здійснювати інформаційно-
розяснювальну роботу серед населення. Проте для широкого охоплення 
аудиторії необхідно скористатися  досвідом США й інших країн та розробити 
дієвий механізм сповіщення населення за допомогою інших інструментів.  
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ДО ПИТАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИНАМ 

 

Сьогодні офіційні статистичні відомості про кіберзлочини найбільш 
повно  відображаються у звітності Національної поліції України, зокрема у 
Звіті про результати роботи підрозділів Національної поліції України, де, 


