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Морально-етичні питання

➢ протиставлення права людини на доступ до інформації та обмеження
цього права, коли мова йде про “не бажаний контент”. В світі й досі немає
єдиної точки зору на те, який саме контент можна вважати “бажаним”, а
який “не бажаним”

➢ питання віднесення контенту до тієї чи іншої категорії лежить не тільки в
площині його дослідження та категорізації, а й в площині його потенційного
впливу на конкретну людину або групу людей

➢ термінологічна невизначеність щодо того, яку саме назву має мати
контент, доступ до якого з тієї чи іншої точки зору має бути заблокованим
для певної категорії людей. Наприклад: «не бажаний», «небезпечний»,
«нецільовий», «шкідливий», «заборонений», «протиправний» контент тощо

➢ хто саме має право вирішувати за ту чи іншу групу людей яку інформацію
вони мають право отримувати, а яку ні та якими критеріями має визначати
належність того чи іншого інформаційного ресурсу до тієї чи іншої групи

2



Нормативно-правові питання

➢ в різних частинах світу додержуються різних думок про те, чи взагалі
має регулюватися питання доступу до інформаційних ресурсів і якщо
так, то на якому з рівнів: законодавчому, корпоративному, особистому
тощо

➢ термін “доступ до інформації” є багатогранним та комплексним і може
охоплювати як регулювання доступу до інформації що складає,
наприклад, комерційну або державну таємницю, так і доступу до
інформації, що може завдати шкоду для здоров'я або навіть життя
людини

➢ важливо забезпечити відповідність системи нормативно-правового
регулювання фільтрації контенту в державі не тільки морально-
етичному стану відповідного громадського суспільства, але й
технічним можливостям та економічній доцільності такого регулювання
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Педагогічні питання

➢ відсутність системності та бачення мети впровадження ІКТ в
навчальний процес в країнах, що розвиваються

➢ відсутність координації дії між Міністерствами, відомствами та
навчальними закладами при впровадженні ІКТ в діяльність базових та
професійних навчальних закладів

➢ складність вибору національної стратегії організації доступу до
інформації в навчальних закладах:
❖ поступове (рівномірне) впровадження всіх складових ІКТ
❖ вкладання більшості ресурсів в розвиток однієї конкретної

складової
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Економічні питання

➢ фільтрація того чи іншого контенту є доцільною лише за умов, що цей
контент взагалі може бути доставлений та сприйнятий людиною

➢ поява значної кількості програмних та програмно-апаратних рішень,
призначених для блокування доступу до інформаційних ресурсів на
різних рівнях та в мережах різного типу

➢ аналіз різних засобів фільтрації показує наявність переваг і недоліків у
кожного з них та дозволяє зробити висновок про доцільність
формування методик вибору оптимального, як з технічної, так і з
економічної точок зору, варіанта реалізації систем фільтрації
нецільового контента для різних випадків
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Технологічні питання

➢ основним завданням будь-якої системи фільтрації контенту є
зменшення ймовірності випадкового або навмисного отримання
користувачем інформаційного ресурсу, який визначено відповідною
політикою фільтрації таким, що має повністю або частково
блокуватися

➢ побудова класифікаційних моделей навіть для мережі одного типу
чітко демонструє наявність великої кількості існуючих засобів, видів,
методів та підходів до фільтрації контенту

➢ найбільш перспективною сьогодні є ідея створення так званих
комплексних систем фільтрації контенту (КСФК), тобто систем, що
складаються з двох чи більше засобів фільтрації, кожен з яких може
використовувати різні види, методи та підходи до фільтрації контенту
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Питання
формування людського 
потенціалу

➢ інформування широкої громадськості про загрози, які з'являються з
впровадженням нових технологій у повсякденне життя

➢ реалізація освітніх програм направлених на підготовку фахівців з
інформаційної безпеки

➢ недоліком більшості освітніх курсів є обмеженість, а подекуди й повна
відсутність, зворотного зв'язку, який зазвичай формується у вигляді
тестування з подальшим підтвердженням відповідної компетенції

7



8



9



Статистика використання
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За три роки існування ресурсу:

➢більш ніж 30 тис. унікальних користувачів

➢видано більш ніж 16500 сертифікатів

➢користувачі із більш ніж 70 країн світу
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Спрощена модель отримання 
контенту крізь телекомунікаційне 
середовище
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Узагальнена модель фільтрації 
веб-контенту
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Інтерфейс системи



Вимоги до системи фільтрації
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Оцінка критеріїв
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Рекомендовані СФК





Всеукраїнська система обмеження 
доступу до нецільових ресурсів 
мережі Інтернет
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✓ створення власних, «унікальних» списків
ресурсів, що формуються із врахуванням
індивідуальних потреб «спільноти»

✓ можливість залучення експертів зі всього світу

✓ можливість отримувати списки в зручному
форматі

✓ створення власної бізнес-моделі «спільноти» на
основі рейтингової системи



Сортування ресурсів


