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Постановка проблеми. «Dark web» є частиною всесвітньої павутини, що складається з 

оверлейной мережі і даркнета, використовує загальнодоступний Інтернет і вимагають 

певного програмного забезпечення, конфігурацій або авторизації отримати доступ. У статті 

більш детально описано, що ж із себе представляє «Dark web». 

Мета статті. Розглянути позитивні  і негативні сторони темного інтернету Dark web. 

Основні матеріали дослідження. Dark web, який іноді називають «Darknet» (темний 

інтернет) або «Deep Web» (глибока павутина) є частиною тіньового онлайн-ринку. Dark web 

вдає із себе спеціалізовану групу сайтів, де особистість кожного користувача прихована від 

влади, трекерів і правоохоронних органів. Звичайні пошукові системи і стандартні веб-

браузери не можуть бачити сторінки Dark web. По суті - це приватна віртуальний простір, де 

люди діють анонімно для досягнення своїх цілей. 
 

 
Рисунок 1 

 

Метою Dark web є надання повної анонімності онлайн з гарантією безпеки, де 

користувачі можуть віртуально взаємодіяти один з одним і не боятися закону. Dark web 

містить форуми, блоги інформаторів, послуги звідництва одних з іншими, онлайн ринки, 

ресурси з документацією і т.д. 

Позитивне: якщо розібратися, Dark web виступає притулком демократії і протидією 

корупції. Тут інформатори можуть повідомляти про корпоративних і урядових неправомірні 

дії пресі, без побоювань переслідування розсекречувати корупційні дії, які приховані від 

громадськості. У цій мережі панує цілковита свобода слова і інформації. Dark web - це також 

місце, де люди з деспотичних країн або репресивних релігій можуть знайти однодумців і 

навіть отримати допомогу. Dark web є притулком для журналістів і людей з вельми 

нестандартним способом життя, щоб спілкуватися в мережі і не побоюватися репресій. 

Негативне: у Dark web є і темна сторона. Він виступає в ролі чорного ринку, де можна 

купити або продати що завгодно, будь-яку контрабанду, вкрадену річ або незаконно добуту 

інформацію. Наркотики, зброя, крадені номери кредитних карт, різна порнографія, послуги з 

відмивання грошей і навіть наймання вбивць - все це є на Dark web. 

Висновки. «Dark web» — найцікавіша та найзагадковіша сторона інтернету. Якщо 

поринути в «темне» павутиння, можна знайти багато корисного, небезпечного та 

пізнавального.  
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