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У  статті  розглядаються  питання,  що  пов язані  зʼ  

можливостями  виникнення  ризиків,  викликів,  загроз  та  
небезпек  під  час  втілення  в  соціальне  життя  новітніх  
інформаційно-комунікаційних  технологій  і  завдання  щодо  
відвернення останніх.
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Незвичні події  2011 р.  на Півночі  Африки,  на Великому 
Близькому Сході, перебіг виборчих кампаній в РФ кінця 2011 – 
протягом  2012  рр.,  а  також  т.зв.  цифровий  майдан  в  Україні 
лютого 2012  р. наочно продемонстрували великі можливості, а 
також і  небезпеки,  що породжуються використанням новітніх 
технологій комунікації та спілкування людей [1]. 

Останніми  роками  і  навіть  місяцями  лавиноподібно 
зростають  темпи  втілення  у  життя  і  поширення  серед  усіх 
верств  суспільства  новітніх  інформаційно-комунікаційних 
технологій  (ІКТ).  Останні  як  і  будь-яке  техногенне 
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нововведення  несуть  із  собою  не  тільки  позитивні  зміни, 
збільшення  людських  можливостей  і  підвищення  ступенів 
свободи,  але й деякі  негативні  прояви.  Уявляється,  що аналіз 
ризиків,  викликів,  загроз  і  небезпек,  пов язаних  зі  стрімкимʼ  
охопленням  великих  мас  людей  різноманітними  соціальними 
мережами та іншими досягненнями ІКТ, стає все актуальнішим 
і  необхідним  для  своєчасного  відвернення,  мінімізації  та 
нівелювання небажаних наслідків цього бурхливого розвитку.

Наскільки  нам  відомо,  ці  аспекти  ще  не  знайшли 
достатнього  наукового  осмислення  у  вітчизняній літературі. 
Загальнотеоретичні аспекти та визнання переваг і можливостей 
новітніх ІКТ відображені в працях В. Гондюла, Г. Почепцова, 
М. Рижкова, Є. Макаренко, В. Коломійця, М. Ожевана та інших. 
Деякі  аспекти,  що  пов язані  з  ризиками  бурхливого  розвиткуʼ  
ІКТ, аналізувалися І. Решняком, А. Григор євим, але без сумнівуʼ  
це  не  є  достатнім.  Роботи  і  матеріали  дослідників  близькі  за 
змістом і  проблемами,  що розглядаються,  згадуються  в тексті 
статті. 

Джерельною базою нашого дослідження стали документи 
низки  організацій,  різноманітні  статистичні  дані  і  дані 
соціологічних  досліджень,  монографічні  видання  вітчизняних 
учених,  наукові  статті  в  періодичних  виданнях,  повідомлення 
інформаційних  агенцій  світу,  аналітичні  і  публіцистичні 
матеріали  аналітиків,  експертів,  журналістів  –  оприлюднені  в 
мережі Інтернет.

Мета і завдання статті полягають у виявленні небезпек і 
негативних наслідків, що породжуються неконтрольованим (або 
слабо контрольованим)  з  боку суспільства  розвитком новітніх 
ІКТ.  Викриття  можливостей  використання  нововведень 
екстремістськими силами,  а також радикальними політичними 
утвореннями,  що  прагнуть  світового  владарювання.  У  статті 
також розглядаються події, процеси і явища соціального життя, 
що стали (стають) реальністю в найостанніші роки, причому, на 
відміну  від  звичайних  підходів  у  нашому  матеріалі  робиться 
спроба  показати  ризики,  виклики,  загрози  і  небезпеки,  що 
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об єктивно  супроводжують  втілення  ІКТ-інновацій  таʼ  
посилюються суб єктивною діяльністю деяких антисуспільнихʼ  
сил. 

Не втягуючись  у дискусії  щодо того,  наскільки  великим 
був  внесок  нових  засобів  людського  спілкування  в 
соціально-політичні  заворушення в деяких країнах світу,  у те, 
чи  були  це  дійсно  «твітерні  революції»  [2]  –  розглянемо 
питання,  пов язані  з  небезпеками,  що  виникають  у  зв язку  зʼ ʼ  
поширенням   інноваційних  інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ).

Новітні  інформаційно-комунікаційні  технології  (ІКТ),  з 
одного  боку,  значно  «ущільнюють»  міжособистісні  контакти, 
підвищують швидкість «проходження» та вживання  інформації, 
дозволяють багатьом брати безпосередню участь у масштабних 
світових подіях у режимі поточного часу, створюють відчуття 
особистої  присутності  тощо  [3],  а  з  другого  –  суттєво 
збільшують ризики появи небажаних наслідків.  

Негативні  наслідки  використання  новітніх  ІКТ особливо 
небажані,  коли  їх  можливостями  напрочуд  оперативно 
користуються  радикальні,  кримінальні,  екстремістські, 
терористичні  та  інші  асоціальні  сили.  На  жаль,  події 
2011–2012 рр.  наочно  продемонстрували,  що  можливості 
новітніх  ІКТ широко  використовуються  і  тими радикальними 
політичними  силами  сучасності,  що  націлені  на  захоплення 
влади у всесвітньому масштабі,  побудову світового уряду або 
нової світової імперії [4].

У цілому стан справ у людському суспільстві під впливом 
ІКТ  інновацій  характеризується  суттєвим  підвищенням 
активності  громадян  передусім.  Наочно  видимий  зростання 
кількості учасників таких масових протестних дій як «арабська 
весна 2011», «захоплення Уолл-Стріт, або нас 99%», «за чесні 
вибори» – РФ (2011-2012 рр.), «помаранчева революція» (2004) і 
«цифровий майдан» (лютий 2012 р.) в Україні тощо.
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Соціальні  мережі  виступають  важливим  засобом 
радикалізації  молодого  населення  низки  країн,  для  якого 
покоління  характерні  інтуїтивні  демократичні  прагнення. 
Юнаки й дівчата  останніми роками здобували високий рівень 
освіти, але майже  не мають власного досвіду усвідомлення тих 
небезпек,  що породжуються ні  чим не  обмеженими,  без  міри 
ідеалізованими демократичними очікуваннями.  

 Зрозуміло,  що  підвищена  (вище  за  нормальну  за 
допомогою  новинок  ІКТ)  соціальна  активність  молоді  може 
стати джерелом негативних проявів у соціальному житті. Але не 
менш  шкідливими  можуть  бути  прояви  на,  так  би  мовити, 
індивідуальному (особистому) рівні. 

Не  можна  не  помітити  того,  що  бурхливий  розвиток 
соціальних мереж стимулює поринання значної частини молоді 
у віртуальне середовище. При цьому суттєво збіднюється, а то й 
зовсім  припиняється  безпосереднє  людське  спілкування, 
соціальна взаємодія в громадянському суспільстві.  

Дослідники  відмічають,  що  розвиток  інформаційних 
технологій:  відкриваючи  унікальні  можливості  доступу  до 
інформації,  породжуючи  інтерактивний  характер  взаємодії  з 
інформацією,  відкриваючий  різноманітність  “форматів” 
представленої  інформації  –  водночас  створює  умови  для 
поринання у віртуальну реальність. Якщо  до цього додати такі 
«надбання»,  як  навчання  “мистецтву  компіляції”  взамін 
“мистецтву  вироблення  креативу”,  а  також  елементи 
механічного  накопичення  знань  (підготовка  до  тестів)  –  то 
ситуація уявляється більш ніж складною [5]. 

Не  менш  небезпечними  виглядають  загрози,  що 
насамперед  стосуються  дітей  і  молоді:  перегляд  «дорослого 
контенту»,  матеріалів,  що  показують  жорстоке  поводження  з 
дітьми,  небезпеки підпасти під  дію кібербулінгу [6],  грумінгу 
[7],  фішингу,  фармінгу  [8],  стати  невільним  статистом  або 
навіть  жертвою  вербування  з   метою  торгівлі  дітьми,  їх 
сексуальної експлуатації.  
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Слід  враховувати,  що  сьогодні  понад  8  мільйонів 
українських  дітей  та  підлітків  активно  користуються 
Інтернетом.  86%  користувачів  у  віці  14  років  користуються 
Інтернетом щодня, при чому 51% з них навіть не підозрює про 
існування низки небезпек [9].

Для того, щоб протистояти вищеназваним загрозам у цілій 
низці  країн  ЄС та  й  у  світі  в  цілому вже  розроблено  заходи 
захисту та попередження подібних негативних проявів. Зокрема, 
в  Україні  нещодавно  був  презентований  Кодекс  провайдерів 
щодо  захисту  дітей  від  жорстокого  поводження  в  глобальній 
мережі та на Інтернет-ресурсах. Провайдери, що приєдналися, 
беруть на себе зобов язання не допускати демонстрації насилляʼ  
стосовно дітей у Мережі,  формувати серед останніх  культуру 
«мобільного спілкування»  [10].

Спостерігаючи  бурхливе  зростання  соціальних  мереж, 
нині  слід  пам ятати,  що  новітні  засоби  комунікації  відчутноʼ  
«зрушили» вже в 1995 р.  з уведенням до ладу американського 
порталу Classmates.com, а в наступні декілька років в Інтернеті 
з явилися  кілька  десятків  аналогічних  сервісів.  Офіційнимʼ  
початком  буму  соціальних  мереж  прийнято  вважати 
2003–2004 рр.,  коли  були  запущені LinkedIn,  MySpace  і 
Facebook.  І  якщо  LinkedIn  створювалася  з  метою 
встановлення/підтримки  ділових  контактів,  то  власники 
MySpace і  Facebook зробили ставку передусім на задоволення 
людської потреби в самовираженні. 

Сьогодні  ж  (на  початку  2012  р.)  кількість  відвідувачів 
соціальних мереж складала:

Діаграма підготовлена за даними вказаних Інтернет ресурсів.
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В Україні  в мережі Facebook на початок лютого 2012 р. 
було  зареєстровано  близько  1,  773  млн.  українських 
користувачів.  Майже  12%  он-лайн  користувачів  України  є 
відвідувачами  Facebook.  Як  вважають  маркетологи,  це  ласий 
шматок  для  рекламодавців,  за   підрахунками  яких  середня 
вартість  реклами  для України  становить  $0,55  (СКК,  середня 
вартість клику) та $0,24  (СКТП, ціна за тисячу показів) [11].

У світі  ж нині  популярність одного соціального проекту 
швидко змінює популярність іншого. Разом з тим, що це цілком 
природна  властивість  масових  процесів,  не  можна  скидати  з 
рахунку впливів серйозних комерційних інтересів власників цих 
проектів  і  багаторівневої  структури  провайдерів  Інтернету. 
Велика кількість користувачів записується в учасники чергового 
«сайту  дня»,  який  поступово  «переживає»  етапи 
«невпевненості»  і  навіть  спаду,  «бурхливе  зростання»  у  разі 
успіху,  період  сталості  і  поступове  затухання  та  загибель 
проекту. 

Аудиторія  користувачів  соціальних  мереж,  підігріта 
рекламним  ажіотажем,  професійним  піаром  і  «модними» 
тенденціями,  перебігає  з  одного  ресурсу  на  іншій.  У  різних 
регіонах світу популярність соціальних мереж варіюється.

Для  наших  співвітчизників  працюють  Connect,  exSlite, 
Українці.  Серед  англомовних,  таких,   що  мають 
російськомовний  інтерфейс,  найпомітніші  Facebook,  Twitter, 
Badoo, Last.fm, LinkedIn, MySpace, XING, Google+, Avaaz, Bebo, 
My  AnimelList,  HaboHotel;  російськомовні В  Контакте, 
Одноклассники,  Мой  Мир»@mail.ru,  Первый  национальный, 
Мой КРУГ, ЖЖ, В кругу друзей,   PeopleCenter.  У близькому 
зарубіжжі  працюють  білоруські ВНете  и  ВСети;  вірменські 
Haysite,  Hayland,  Kuku;  латвійські Drangiem.lv,  ONE.LV і 
багато, багато інших.

Велика  кількість  учасників  соціальних  мереж  надто 
приваблює  рекламодавців,  активістів  різного  роду  інших 
комерційних  ініціатив,  породжує  конкуренцію  (можливо  і 
здорову)  між  власниками  мереж  і  тими,  хто,  як  кажуть, 
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«сплачує»,  а  тому  «заказує  музику».  Згідно  з  недавнім 
дослідженням eMarketer, загальна виручка соціальних мереж від 
реклами в 2013 році може сягнути 10 мільярдів доларів [12]. 

Не  будемо  спеціально  зупинятися  на  небезпеках,  що 
породжуються рекламою, особливо недобросовісною, але вони 
без  сумніву  є  і  непогано   описані  в  низці  досліджень. 
Поширення  реклами  соціальними  мережами  поширюють  ці 
небезпеки, причому суттєво. 

Висловимо  думку,  що  далеко  не  всім  прихильникам 
«свободи слова» та «вільного ефіру» сподобається – було б не 
погано,  якщо  б  уже  на  ранньому  етапі  втілення  будь-якого 
нововведення з ІКТ суспільство, в особі чи то держави, чи то 
структури  громадянського  суспільства,  мало  змогу  своєчасно 
«натиснути  кнопку»  -  тобто  зупинити  негативний  розвиток. 
Суспільство  повинно  мати  реальні  можливості  зупинити 
зростання негативу, розібратися, внести необхідні корективи в 
технічні засоби, у регламенти, у нормативні акти та в систему 
виховання людей…

Аж  ніяк  не  можна  не  враховувати,  що  сьогоденні 
досягнення  науки  і  техніки  стають  «все  більш  впливовими», 
обростаючи далекоглядними  наслідками, тому їх слід завчасно 
обмірковувати,  шукати  шляхи  та  засоби  нейтралізації, 
мінімізації  негативних  наслідків.  А  тому  вже  почали 
формуватися системи управління ризиками ІТ проектів [13].

І хоча у сфері ІКТ нововведення такі, що дуже часто немає 
конкретних  даних  щодо  рівнів  ризиків,  які  вони  можуть 
породжувати,  потрібно виходити з  того,  що небажані  аспекти 
поширення нововведення обов язково будуть виявлятися.ʼ

У міру освоєння інновації з являться дані щодо негативнихʼ  
(небажаних)  проявів,  пов язаних  з  нею,  накопичувати  досвідʼ  
використання,  формуватися  знання  фахівців,  експертів,  а  це 
дасть  змогу  задіяти  механізми  й  методи  експертної  оцінки 
рівнів  ризиків,  що  характерні  для  нововведень.  Досвід, 
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накопичений в інших галузях суспільного життя [14], доводить, 
що перспективним є шлях побудови різноманітних моделей.  

Ризики, які завжди супроводжують будь-які нововведення, 
отримують  розвиток  і  просувають  ситуацію  у  бік  небезпеки, 
зазвичай, завдяки діяльності певних груп людей, і якщо ці групи 
складаються  з  прихильників  всесвітнього  панування  або 
асоціальних елементів, то слід своєчасно виявляти нові виклики 
безпеці,  за якими обов язково простежуються бажання певнихʼ  
суб єктів. ʼ

Для  виявлення  подібного  виду  викликів,  тобто  нового 
моменту в просуванні до небезпеки, дуже важливим стає пошук 
суб єкта/ів,  прагнення  яких  могли  б  сприяти  негативнимʼ  
проявам у процесах втілення нововведень. 

Про те, що виклики можна стримувати, нейтралізувати або 
робити неможливою їх реалізацію, говорить, наприклад, досвіт 
українського  оператора  зв язку  МТС.  Під  час  обговоренняʼ  
питань захисту дітей від проявів  насильства  в Мережі один з 
керівників  компанії  підкреслював:  «Ми  в  МТС  давно 
ідентифікували  цю  проблему і  намагаємося  вирішувати  її 
інструментами,  які  є  в  нашому розпорядженні.  Це і  контроль 
контент-провайдерів,  і  установка  системи  фільтрації,  і 
блокування  доступу  до  «дорослих»  ресурсів  в  школах,  і 
спецкурс по боротьбі з кіберзлочинністю для курсантів…» [ 15].

У  найзагальнішому  плані  завдання  захисту  мережевого 
простору,  мережевих  структур,  взагалі  систем  ІКТ  на  цьому 
етапі  полягає у викритті  цих намірів,  визначення їх суб єктів,ʼ  
пошуку  шляхів  і  засобів  закриття  можливостей  реалізації 
негативних  намірів,  діях  з  дискредитації  суб єктів  зазіхань  наʼ  
безпеки людських комунікації  і  спілкування,  або знаходження 
можливостей  задоволення  інтересів  усіх  учасників  обміну 
інформацією на підставі розумних компромісів, що обов язковоʼ  
враховують  вимоги  невеликої  кількості  загальнолюдських 
цінностей. 
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Свідченням того, що ситуація стає загрозливою48, є прояви 
діяльності  певних  соціальних  сил,  які  націлена  на  те,  щоб 
зробити  небезпеку  можливою.  Подібні  прояви  негативної 
діяльності  раніше  чи  пізніше  стають  добре  помітними. 
Своєчасно викрити такі прояви,  знайти їм достойну відповідь, 
змусити тих,  хто прагне досягти асоціальних цілій, припинити 
свої зусилля  – такі завдання захисників спокою інформаційного 
простору. 

Негативні  прояви,  які  об єктивно  супроводжують  усіʼ  
нововведення ІКТ, усе частіше набувають характеру своєрідних 
мережевих атак,  поширюються на всі види і  засоби кінцевого 
обладнання мереж, а тому розгалужений захист інформації стає 
жорстокою  необхідністю.  Усе  частіше  на  порядок  денний 
урядових  структур,  комерційних  об єднань  та  концернівʼ  
ставлять  питання  стратегічного  аналізу  та  стратегічного 
планування  як  обов язкової  умови  відвернення  процесівʼ  
зростання (та реалізації) загроз.

 На жаль,  вочевидь  не  готовими до дій  на  необхідному 
рівні  виявились  українські  державні  структури,  які  не  змогли 
протистояти  масовим  атакам  великого  кола  користувачів 
Інтернету на урядові сайти у зв язку з незадоволеністю членівʼ  
українського  Інтернет-товариства  рішенням  силових  структур 
припинити  діяльність  відомого  порталу  -  файлообміннику 
EX.UA  [16].  Швидкоплинні  події  навколо  цього  рішення 
показали,  що  урядові  структури  не  мають  надійних  систем 
захисту своїх WEB-порталів та інших комунікаційних каналів. 
Ще тривожнішим виглядає той, наприклад, факт, що створення 
систем  захисту  урядових  порталів  довіряється  іноземним  за 
своєю суттю структурам типу Воля-кабель, власниками якої є 
американські громадяни.

48 Загроза,  з  нашої  точки  зору,  -  це  такий  стан  небезпечного  розвитку 
ситуації, коли суб’єкт того або іншого виклику реально почав діяльність, яка 
ще прямо не веде до збитків і руйнування, але вже підготовлює підґрунтя для 
того, щоб небезпека стала явною.
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Одночасно з широко відомою версією щодо спонтанного 
характеру  атак  індивідуальних  користувачів  Інтернету  на 
урядові  сайти  є  й  інша  точка  зору  фахівців  провайдерської 
справи, котрі  наполягають на тому,  що такі  результати могли 
мати  тільки  добре  організовані  і,  головне,  проплачені  дії  в 
інтересах певних політико-економічних сил. «Якщо держсайти 
«лежать»  або  мають  труднощі  в  роботі  вже  другу  добу,  це 
означає, що заможні люди проспонсорували довготривалу атаку 
з двох-трьох бот-сетів чи мереж. Вартість подібної послуги вже 
перевершує 20 тис. доларів» [17].

 Загрози, і ті, що виникають у процесах втілення інновацій 
в  ІКТ,  якщо  їх  нівелюванню,  зменшенню,  знищенню  не 
приділяється достатня увага,  мають властивості  переростати в 
дійсні небезпеки. У житті суспільства, великих соціальних груп, 
індивідуальному житті людини відбуваються ті чи інші процеси 
руйнування, втрачаються матеріальні ресурси, або знищуються, 
негативно модифікуються моральні норми та загальноприйняті 
правила взаємин і спілкування. Ексцеси небезпеки, як доводить 
людський  досвід,  зазвичай,  поширюються  дуже  швидко, 
охоплюють все більший і більший ореал.

Якщо  на  стадіях  запобігання  ризиків,  нейтралізації 
викликів,  зменшення   та  нівелювання  загроз,  пов язаних  ізʼ  
втіленням  у  життя  нововведень  ІКТ,  наша  діяльність  не 
увінчалась успіхом, реальністю стають небезпеки, дійсні втрати 
та руйнування. У даному випадку час зосередитися на якомога 
швидшому  зупиненні  втрат  і  руйнувань  та  організовувати 
процеси  відновлення  ситуації,  повернення  її  в  стан,  що 
задовольняє  узвичаєні  норми,  діє  позитивно  щодо  норм 
людських  комунікацій  і  спілкування,  відповідає 
загальнолюдським цінностям.

Цілком погоджуючись із зауваженнями В.А. Косса про те, 
що управління складними системами має ситуативний характер, 
коли  в  спокійній,  звичайній  (штатній)  ситуації  засилля 
спрямовуються  на  попередження  кризи,  забезпечення 
нормального функціонування,  а  з  початком кризи,  у  кризовій 
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ситуації  [18]  –  на  ліквідацію  негативних  наслідків.  Тобто  на 
стадії  небезпеки  повинен  суттєво змінюватися  характер  дій  – 
головне  тут  зупинити  руйнування,  припинити  втрати, 
налагодження  швидшого  поновлення  нормального 
функціонування  соціальних  структур  і  механізмів.  Думається, 
що  в  межах  державного  інституту  (можливо  під  егідою 
міністерства з надзвичайних ситуацій)  настав час формування 
спеціального органу, який був би уповноваженим діяти і брати 
управління на себе при виникненні кризових ситуацій (настання 
небезпек) у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Докладніше  викладення  суті  думок,  що  характеризують 
діяльність,  націлену  на  відвернення  негативних  проявів,  що 
супроводжують  процеси  інновацій  в 
інформаційно-комунікаційній  сфері,  можна  знайти  в  наших 
попередніх публікаціях [19].
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The article is considered questions, related to possibilities of  
origin of risks,   calls,  threats and dangers during embodiment  in  
social  life  of  the  newest  of  informatively  and  communication  
technologies and tasks that aim is to prevent dangers.

Key  words:  Information  and  communications  technology,  
danger,  social  networks,  cyber-bullying,  grooming,  fishing,  
pharming, risks, calls, threats.

В  сттье  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  
возможностями  возникновения  рисков,  вызовов,  угроз  и  
опасностей  в  процессе  освоения  новых  
информационно-коммуникативных  технологий  и  задания  по  
недопущению последних.

Ключевые  слова:  информационно-комуникативные 
технологии, опасность, социальные сети, кибербулинг, груминг,  
фишинг, фарминг, риски, вызовы, угрозы.
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