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АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ЗАГРОЗ В ІНТЕРНЕТІ  
 

У країнах, що розвиваються, зокрема Україні, інформаційне 
суспільство і, особливо використання Інтернету, з’явилося набагато 
пізніше, ніж в Сполучених Штатах Америки та Західній Європі. Тому 
багато питань, пов’язаних з використанням Інтернету дітьми та молоддю, 
залишаються малодослідженими у вітчизняному науковому просторі. 

В Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» зазначається, що однією з 
найважливіших умов успішного розвитку інформаційного суспільства є 
забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема забезпечення 
комп’ютерної та інформаційної грамотності громадян. 

За розробленою моделлю Міжнародної спілки електрозв’язку у 
країнах, що розвиваються, в майбутні п’ять років кількість молоді у віці 
15-24 років з п’ятьма або більше роками досвіду онлайнової діяльності 
(«цифрових аборигенів») збільшиться більш ніж у два рази [8, c. 18 – 19].  

Враховуючи збільшення кількості дітей та молоді, що проводять 
значний час в Інтернеті, та визнаючи Інтернет впливовим фактором 
соціалізації сучасної дитини, ми вбачаємо за необхідне детально вивчити 
питання впливу загроз в Інтернеті. Актуальність даної проблеми 
постійно підкреслюється науковцями різних галузей, педагогами й 
батьками, спеціалістами правоохоронних органів та засобами масової 
інформації, Інтернет-провайдерами та мобільними операторами, 
бізнесовими та громадськими організаціями різних рівнів. 

На сьогодні існують багато негативних впливів Інтернету, які 
можуть завдати шкоди в реальному житті. Різними авторами для 
позначення цих впливів вживаються поняття «загрози», «ризики», 
«шкода» та ін. Інколи у теоретиків та практиків виникає теоретична 
плутанина, що, на нашу думку, школить загальному розумінню 
проблеми, та розробці шляхів її подолання. З огляду на це виникає 
потреба уточнити зміст і значення даних понять.  

Метою нашої статті стало детальне вивчення та систематизація 
існуючих класифікацій загроз в Інтернеті, які можуть нашкодити дитині 
в реальному житті. 

Здійснений нами аналіз наукової літератури надав можливість 
виокремити основні напрямки класифікацій Інтернет-загроз. Так, 
небезпеки для дітей та підлітків в Інтернеті та негативні наслідки 
кіберсоціалізації вивчає В. Плешаков; можливості та ризики в Інтернеті 
вивчають С. Лівінгстон, Л. Хеддон; ризики, пов’язані з небезпечним 
медіазмістом вивчає Г. Міхальова; ризики онлайн-середовища для дітей 
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вивчають Є. Золотова, Т. Нестік, Є. Розсказова, Г. Солдатова; групи 
негативних факторів, що впливають на користувача персонального 
комп’ютера досліджує В. Антонов; різні напрямки негативних впливів 
Інтернету на «дітей цифрової епохи» аналізують У. Гассер, Дж. Пелфрі 
та ін.; сукупність соціальних ризиків, що викликані появою Інтернету 
розглядає А. Петренко-Лисак; види інтернет-шахрайств досліджує 
В. Самойлов та ін.; інтернет-маркетинг як спосіб впливу на споживача 
вивчає Н. Криковцева та ін. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
поняття «загроза» розкривається як «можливість або неминучість 
виникнення чогось небезпечного, прикрого, тяжкого для кого, чого-
небудь» [4, c. 293], а поняття «ризик» як «усвідомлена можливість 
небезпеки» [4, c. 1030]. Визначення поняття «шкода» розкривається як 
«фізичне ушкодження і (або) збитки, заподіяні здоров’ю людей і (або) 
майну чи навколишньому середовищу» [3, c. 84].   

На наш погляд, можливість негативних впливів Інтернету, що 
можуть завдати шкоди в реальному житті, не завжди може бути 
усвідомленою. Саме тому під час наших досліджень питання формування 
безпечної поведінки дітей в Інтернеті, для визначення негативного 
впливу Інтернету ми вважаємо за доцільне використання поняття 
«загроза» та розуміємо його «як можливість завдання шкоди в реальному 
житті людини внаслідок користування Інтернетом». Поняття «шкода» ми 
пропонуємо розуміти як «збитки, заподіяні здоров’ю людей і (або) майну 
людини внаслідок користування Інтернетом». В своєму дослідженні ми 
розуміємо поняття «здоров’я», яке запропоновано Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я: «стан повного фізичного, психічного та 
соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних 
дефектів» [11]. 

Поняття «ризик» вживатиметься нами лише для збереження 
авторського бачення проблеми іншими дослідниками.  

Так, «ЮНІСЕФ», презентуючи у 2011 році експериментальні 
дослідження, які аналізують доступ та діяльність молодих людей в 
Інтернеті та виявляють ризики, на які наражається молодь в Україні, 
Росії та Туреччині, закликав молодих людей, родини та уряди до 
максимально ефективного використання інтернет-технологій та 
мінімізації ризиків, таких як зустріч з незнайомцями з мережі в 
реальному житті, без нагляду дорослих; розповсюдження особистих 
даних в Інтернеті, а також кіберхуліганства [2]. 

Автор теорії кіберсоціалізації В. Плешаков виділяє наступні 
небезпеки для дітей та підлітків в Інтернеті: експлуатація довіри, доступ 
до порнографії, сайти з деструктивним змістом, захоплення жорстокими 
іграми [10]. Окремо автор згадує троллінг (розміщення провокаційних 
повідомлень), кібербулінг (залякування в Інтернеті ровесниками один 
одного), кіберхарассмент (мережеве домагання) [10, c. 44 – 46]. 
Плешаков визначає наступні негативні наслідки кіберсоціалізації: 
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зневага харчуванням, зневага сном та нічні години проведення часу в 
Інтернеті, перешкода для виконання домашніх справ, страждає живе 
спілкування, життя без Інтернету здається нудним. Окрему увагу у своїй 
монографії вчений приділяє кіберадікції як залежності людини від 
середовища, створеного за допомогою комп’ютерних, цифрових 
технологій та засобів мобільного зв’язку [10, с. 36 – 44]. 

Британські вчені С. Лівінгстон та Л. Хеддон, проаналізувавши 
понад 400 досліджень поведінки дітей в Інтернеті в різних країнах, 
приходять до висновку, що можливості та ризики нерозривно пов’язані.  

Те, що для дорослого може бути ризиком (наприклад, зустріч з 
незнайомцем), для дитини буде можливістю (наприклад, встановлення 
дружніх взаємовідносин з новою людиною) [15]. Ризики автори 
класифікували за темами та режимами зв’язку, що надаються в Інтернеті 
(Таблиця №1). 

Таблиця №1  
Класифікація онлайн-ризиків  

 Зміст: 
дитина як 
одержувач 

Контакти: 
дитина як учасник 

Поведінка: 
дитина як діяч 

Комерційна 
тема 

Реклама, спам, 
спонсорство 

Відстеження/ 
видалення 
особистої 
інформації 

Азартні ігри, 
незаконні 
завантаження, 
злом 

Агресивна 
тема 

Насильницький/ 
неприємний/ 
ненависницький 
зміст 

Залякують 
переслідуванням 
або переслідують  
 

Залякування або 
переслідування 
інших 

Сексуальна 
тема  

Порнографічний/ 
шкідливий 
сексуальний зміст 
 

Зустріч з 
незнайомцями, 
підготовка до 
зустрічі 

Створення/ 
завантаження 
порнографічних 
матеріалів 

Ціннісна тема Расистська, 
упереджена 
інформація/ 
поради 
(наприклад, 
спробувати 
психоактивні 
речовини) 

Членоушкодження, 
небажані 
переконання 

Надання 
консультацій, 
наприклад, щодо 
самогубства/ 
анорексії 

 
Продовжуючи роботу над темою, дана група британських 

дослідників на чолі з С. Лівінгстон в своїй роботі класифікує ризики, які 
були згадані дітьми під час дослідження «Діти Європи Онлайн». Автори 
наголошують, що зіткнення з ризиком не одне й те саме, що отримання 
шкоди. Ризик може принести шкоду, а може й ні – це залежить від 
багатьох факторів [14]. Вчені об’єднали всі названі дітьми онлайн-ризики 
в чотири групи:  
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• ризики, пов’язані з змістом медіаресурсів (зміст 
порнографічного або сексуального характеру; зміст насильницького або 
агресивного характеру; неприйнятний зміст взагалі; страшний зміст; 
зміст із сценами насильства і крові; зміст, що рекламує наркотики; 
рекламний зміст взагалі; зміст, що містить інформацію про заподіяння 
собі шкоди (анорексія, булімія) або суїцид; порнографія з насильством; 
зміст, який закликає до расизму; зміст, що викликає огиду; зміст, що 
принижує почуття власної гідності);  

• ризики, пов’язані з контактами (загроза неприйнятного контакту 
взагалі; можливість неприйнятного сексуального контакту; особи, які 
видають себе за інших людей; фактичний або розпочатий неприйнятний 
контакт взагалі; особисті зустрічі після онлайн-знайомства; фактичний 
або розпочатий неприйнятний контакт сексуального характеру; інші 
особи, які отримали доступ до ваших особистих даних; зміст з 
ідеологічними, релігійними, екстремістськими закликами);  

• ризики, пов’язані з поведінкою (різні форми агресивної 
поведінки; булінг (найчастіше, регулярні акти агресії); 
небажана/неприйнятна поведінка взагалі; несанкціоновані спроби 
доступу до особистих даних особи, порушення приватності; нанесення 
висловлюваннями шкоди репутації людини; обмін зображеннями або 
фотографіями; обмін особистими даними; сексуальна агресія або 
розсилка неприйнятних повідомлень інтимного змісту (секстинг); 

• інші особливі ризики (віруси, спам, спливаючі рекламні вікна; 
недостатній рівень Інтернет-безпеки в цілому; ризики, пов’язані з 
пошуком надійної інформації; ризики, пов’язані з апаратним або 
програмним комп’ютерним забезпеченням; проведення великої кількості 
часу в Інтернеті; азартні онлайн-ігри; недотримання правил онлайн-
безпеки; ризики, пов’язані зі шкодою для здоров’я користувача; 
нелегальне скачування інформації) [14]. 

Російський педагог Г. Міхальова [7], посилаючись на описані 
британські дослідження в своїй статті, у числі найбільш поширених 
ризиків, пов’язаних з небезпечним медіазмістом, виділяє наступні: 
1) перегляд медіазмісту сексуального характеру; 2) мережевий булінг 
(кібербулінг); 3) реальна особиста зустріч з віртуальним знайомим; 
4) отримання Інтернет-повідомлень інтимного змісту; 5) медіазміст 
негативного або асоціальної характеру, що містить заклики до групової 
агресії, суїциду, наркоманії та ін.  

Говорячи про шкоду, яка може бути заподіяна дитині в результаті 
контакту з небезпечними медіаресурсами, авторка виокремлює емоційну 
шкоду (розлад, депресія, страх і ін.), психологічну шкоду (стрес, 
залежність, низька самооцінка, агресія та ін.), а також соціальну шкоду 
(остракізм, втрата друзів) [7]. 

Результати досліджень Фонду Розвитку Інтернет в 2009-2012 роках, 
а також змістовний аналіз більше 5000 звернень за трирічний період 
роботи гарячої лінії допомоги «Діти онлайн» дозволили російським 
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дослідникам Є. Золотовій, Т. Нестік, Є. Рассказовій, Г. Солдатовій в 
дослідженні «Цифрова компетентність підлітків та батьків» виявити 
основні ризики онлайн-середовища для дітей. Класифікація включає 
чотири типи ризиків: 

• контентні (матеріали, що містять протизаконну, неетичну і 
шкідливу інформацію: насильство, еротику, порнографію і т.п.); 

• комунікаційні (кібербулінг, незаконні контакти (наприклад, 
грумінг, сексуальні домагання), знайомства в мережі і наступні зустрічі з 
Інтернет-знайомими в реальному житті); 

• споживчі (ризик придбання товару низької якості, різних 
підробок, контрафактної та фальсифікованої продукції; втрату грошових 
коштів); 

• технічні (загроза пошкодження програмного забезпечення 
комп’ютера, що зберігається на ньому, порушення її конфіденційності 
або розкрадання персональної інформації) [12, c. 94 – 95]. 

Корисним для нашого аналізу є книга американських дослідників 
Дж. Пелфрі та У. Гассер «Діти цифрової ери» [9]. Автори вивчають такі 
явища, як формування ідентичності та цифрового досьє, збереження 
конфіденційності та безпеки, проблеми піратства, якості інформації та 
інформаційного перевантаження. Вони безпосередньо не називають ці 
явища загрозами або ризиками, однак розкривають їх негативний вплив 
на людей, чим роблять цей матеріал цікавим для нашого дослідження. 

Досліджуючи літературу з означеної проблеми, ми звернули увагу, 
що деякі автори вказують на те, що загрози можуть йти безпосередньо 
від довготривалого користуванням комп’ютером при роботі в Інтернеті. 
Вітчизняний дослідник В. Антонов [1] виокремлює дві групи негативних 
факторів, що впливають на користувача персонального комп’ютера:  

• пов’язані з психологічними та фізіологічними особливостями 
(монотонність, емоційне перевантаження, стреси), перевантаження ряду 
систем організму (очі, м’язи, передпліччя, шия, спина);  

• пов’язані з зовнішніми умовами (порушення ергономічних умов, 
дискомфортний мікроклімат, різні випромінювання тощо).  

Аналізуючи різні дослідження автор зазначає зв’язок між роботою 
на персональному комп’ютері та хворобами: астенопатія, біль в спині, 
шиї, епілепсія, зап’ястний синдром, тенденіти, стенокардія, висипи на 
шкірі обличчя, хронічний головний біль, запаморочення, підвищена 
збудженість і депресивні стани, зниження концентрації уваги, порушення 
сну. 

Вивчаючі соціальні детермінанти кібервіртуального простору, 
український соціолог А. Петренко-Лисак розглядає сукупність 
соціальних ризиків, що викликані появою Інтернету. До них автор 
відносить порнографію, наркопропаганду, тероризм, нетерпимість, 
Інтернет-провокації [5]. 

На нашу думку, до цього переліку слід додати мову ворожнечі 
онлайн. Так, Рада Європи привертає особливу увагу до боротьби з 
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«мовою ворожнечі» як порушенням прав людини в Інтернеті. Вона є 
серйозною проблемою і може призвести, в тому числі, до фізичного 
насильства в реальному житті [13]. 

Необхідно зазначити, що також значна доля загроз в Інтернеті 
належить можливості завдання матеріальної шкоди людині. Загрози в 
Інтернеті матеріальному благополуччю можуть проявлятися у різних 
формах. Попередженню правопорушень та протидії кримінальній 
діяльності, скоєних з використанням Інтернету, приділяє увагу 
Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України. На офіційному 
сайті управління наголошується на трьох групах потенційних ризиків 
Інтернету для дітей: проблеми «із законом», матеріальні збитки, жертва 
педофілії.  

Вітчизняний економіст Н. Криковцева, досліджуючи стратегію і 
тактику Інтернет-маркетингу, зокрема впливу на споживача, зазначає, що 
це найновіша та найефективніша форма електронного маркетингу, яка 
дозволяє утримувати лідерські позиції компанії на ринку завдяки 
утриманню клієнта, а також підвищенню числа та суми первинних, 
повторних та перехресних покупок [6]. Така професійна діяльність 
інтернет-маркетологів, на наш погляд, може стати причиною здійснення 
незапланованих та необдуманих покупок людини, що призведе до 
матеріальних збитків сім’ ї. Тому вважатимемо в подальших дослідження 
форми Інтернет-маркетингу загрозами Інтернету для матеріального 
благополуччя людини. 

Отже, на основі аналізу існуючих класифікацій небезпечних 
впливів Інтернету вітчизняних та зарубіжних дослідників, ми 
пропонуємо авторське бачення всіх загроз, пов’язаних із використанням 
Інтернету. Умовно класифікуємо їх за сферами благополуччя людини:  

• загрози фізичному благополуччю, пов’язані з 
використанням Інтернету (астенопатія, біль в спині, шиї, 
епілепсія,зап’ястний синдром, тенденіти, стенокардія, висипи на шкірі 
обличчя, хронічний головний біль, запаморочення (виникають від 
довготривалого користуванням комп’ютером); зниження концентрації 
уваги; порушення сну; зустріч з незнайомцями з мережі; педофілія; 
пропаганда психоактивних речовин, заклики до масового вживання 
наркотиків; зневага харчуванням; заподіяння собі чи іншим шкоди, 
суїцид тощо); 

• загрози психічному благополуччю, пов’язані з 
використанням Інтернету (розповсюдження особистих даних в 
Інтернеті, порушення конфіденційності та онлайн-недоторканності 
приватного життя; експлуатація довіри; кіберагресія, кібербулінг, 
залякування, розпалювання ненависті та нетерпимість, мова ворожнечі, 
тролінг; зміст порнографічного або сексуального характеру, секстинг, 
Інтернет-повідомлення інтимного змісту; жорстокі та  азартні ігри; 
приниження почуття гідності, порушення прав людини; низька якість 
інформації та інформаційне перевантаження тощо); 
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• загрози соціальному благополуччю, пов’язані з 
використанням Інтернету (підвищена збудженість і депресивні стани; 
перешкода для виконання домашніх справ; зменшення часу спілкування 
в реальному світі; залежність тощо); 

• загрози матеріальному благополуччю, пов’язані з 
використанням Інтернету (реклама, спам, віруси; незаконні 
завантаження; азартні онлайн ігри; кібератаки, кібертероризм; придбання 
товару низької якості; втрата коштів; пошкодження програмного 
забезпечення комп’ютера; піратство; Інтернет-злочинність, Інтернет-
шахрайство; різні форми Інтернет-маркетингу, матеріальні збитки). 

Запропонований нами перелік не є вичерпаним і може змінюватися 
у зв’язку зі стрімким розвитком Інтернету та цифрових технологій.  

Отже, розгляд існуючих класифікацій загроз в Інтернеті дає 
можливість зробити наступні висновки:  

1. В науковій літературі існує декілька класифікацій негативних 
впливів Інтернету, які можуть завдати шкоди в реальному житті. Різні 
автори називають ці впливи загрозами, ризиками, небезпеками та ін. 

2. Можливість негативних впливів Інтернету, що можуть завдати 
шкоди в реальному житті, не завжди може бути усвідомленою. Для 
визначення негативного впливу Інтернету автор статті вважає за доцільне 
використання поняття «загроза» та розуміє його як «… можливість 
завдання шкоди в реальному житті людини внаслідок користування 
Інтернетом». 

3. Дослідники вивчають та класифікують різні аспекти 
негативного впливу користування Інтернетом: небезпеки для дітей та 
підлітків в Інтернеті та негативні наслідки кіберсоціалізації; ризики в 
Інтернеті; ризики, пов’язані з небезпечним медіазмістом; ризики онлайн-
середовища для дітей; групи негативних факторів, що впливають на 
користувача персонального комп’ютера; різні напрямки негативних 
впливів Інтернету на «дітей цифрової епохи»; сукупність соціальних 
ризиків, що викликані появою Інтернету; види Інтернет-шахрайств. 

4. На основі аналізу даних існуючих досліджень автор статті 
пропонує власну класифікацію типів загроз, пов’язаних з використанням 
Інтернету, умовно поділяючи їх за сферами благополуччя людини: 
загрози фізичному благополуччю, загрози психічному благополуччю, 
загрози соціальному благополуччю та загрози матеріальному 
благополуччю. 

Подальший науковий пошук означеної проблеми потребує 
поглибленого вивчення виокремлених загроз в Інтернеті та розробки 
соціально-педагогічної технології з формування безпечної поведінки 
дітей в Інтернеті.  
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Черних О. О. Аналіз класифікацій загроз в Інтернеті  
У статті на основі аналізу наукових праць детально вивчено та 

систематизовано існуючі класифікації загроз в Інтернеті, які можуть 
нашкодити дитині в реальному житті. На основі огляду даних існуючих 
досліджень автор пропонує власну класифікацію типів загроз, пов’язаних 
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з використанням Інтернету, умовно поділяючи їх за сферами 
благополуччя людини: загрози фізичному благополуччю, загрози 
психічному благополуччю, загрози соціальному благополуччю та загрози 
матеріальному благополуччю. Автор приходить до висновку, що 
подальший науковий пошук потребує поглибленого вивчення 
виокремлених загроз в Інтернеті та розробки соціально-педагогічної 
технології з формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

Ключові слова: класифікація Інтернет-загроз, кіберсоціалізація, 
безпечна поведінка в Інтернеті. 

 
Черных Е. А. Анализ классификаций угроз в Интернете 
В статье на основе анализа научных работ подробно изучены и 

систематизированы существующие классификации угроз в Интернете, 
которые могут навредить ребенку в реальной жизни. На основе обзора 
данных существующих исследований автор предлагает собственную 
классификацию типов угроз, связанных с использованием Интернета, 
условно разделяя их по сферам благополучия человека: угрозы 
физическому благополучию, угрозы психическому благополучию, 
угрозы социальному благополучию и угрозы материальному 
благополучию. Автор приходит к выводу, что дальнейший научный 
поиск требует углубленного изучения выделенных Интернет-угроз и 
разработку социально-педагогической технологии по формированию 
безопасного поведения детей в Интернете. 

Ключевые слова: классификация Интернет-угроз, 
киберсоциализация, безопасное поведение в Интернете. 

 
Chernykh O. O. Analysis of the threats on the Internet 

classifications  
On the basis of analysis of scientific papers the existing classifications of 

threats on the Internet have been systematized and studied. These threats can 
harm the child in real life.  

Based on the review of existing research data the author offers her own 
classification of the types of threats associated with Internet use.  

This classification is roughly divided to areas of human well-being: the 
threats for physical well-being, the threats for mental well-being, the threats 
for social well-being and the threats for material prosperity. The author 
concludes that further scientific research needs in-depth study of the selected  
threats and development of social-educational technology of forming the safe 
online behavior of children. 

Key words: classification of Internet threats, cyber-socialization, safe 
online behavior. 
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