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ПЕРЕДМОВА  
 

Я із задоволенням представляю цей звіт із питань сексуального примусу та шантажу дітей з 
використанням мережі Інтернет як виду злочину проти дітей. У звіті наведена точка зору 
правоохоронців на це небезпечне явище, пов’язане з мережею Інтернет, і рекомендації щодо дій 
в рамках нашої профілактичної кампанії в цій сфері.  

Діти все частіше використовують середовище мережі Інтернет для спілкування та налагодження 
стосунків, і це має вважатися як природна складова їхнього розвитку. Проте ми несемо колективну 
відповідальність за те, щоб вони знали про небезпеку, яка може їм загрожувати, а середовище 
мережі Інтернет було якомога безпечнішим для дітей. Якщо в мережі Інтернет відбувається щось 
неналежне, ми повинні мати для дітей чіткі та ефективні механізми підтримки та повідомлення про 
це, щоб вони розуміли, куди звертатися за допомогою.  

Європол всіляко зацікавлений у підтриманні країн-членів Європейського Союзу та всіх наших 
партнерів у наданні допомоги вразливим членам суспільства для подолання ризиків, пов’язаних із 
середовищем мережі Інтернет. 

Стівен Вілсон 
Голова Європейського центру 
Європолу з боротьби  
з кіберзлочинністю (Е3) 
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СНЕД сексуальне насильство та сексуальна експлуатація дітей 
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Platform Against Criminal Threats) 

ЄС Європейський Союз 

ПО правоохоронні органи 

NCMEC Національний центр з питань зникнення та експлуатації дітей 

(National Center for Missing and Exploited Children) 

НУО неурядова організація 
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

1. Існують дві основні мотивації для сексуального примусу та шантажу дітей через мережу 
Інтернет1 (СПШДІ): сексуальна та фінансова. Неповнолітні є жертвами обох цих мотивацій, 
проте сексуальне задоволення злочинця, очевидно, є основним мотиваційним чинником. 
Злочини з фінансовою мотивацією скоюють переважно організовані злочинні групи, які 
локалізовані за межами ЄС. 

Рекомендація: Для запобігання та протидії СПШДІ необхідно розробити та реалізовувати 
диференційовані стратегії, які залежать від мотивації та типових характеристик злочинців. 

 
2. Одним із головних чинників, який обмежує сьогодні здатність оцінювати справжню сутність 

явища СПШДІ і боротися з ним, є брак спільної мови та його спільного розуміння 
зацікавленими сторонами, такими як законодавча і судова системи, правоохоронні органі, 
неурядовий сектор, а також засоби масової інформації. 

Рекомендація: Підтримувати ініціативи, що сприяють багатогалузевому комплексному підходу, 
ключовими елементами якого є профілактика та просвіта, прийняття законів про кримінальну 
відповідальність за різні види злочинної поведінки, системи повідомлення і підтримки, разом із 
заходами, спрямованими на залучення представників різних секторів. 

 
3. Поширений вираз «секс-шантаж» може призводити до двозначності або інколи навіть 

спотворення розуміння суті злочину проти дітей. Використання цього терміну припускає 
еквівалентність зі злочином проти дорослої людини, і може призвести до нездатності 
зрозуміти більш складні та диференційовані аспекти злочину проти дитини та його тяжкі 
наслідки для неї. 

Рекомендація: Сприяти поширенню використанню правильної термінології, яка вичерпно 
відображає суть СПШДІ. 

 
4. Сексуальний примус та шантаж дітей через мережу Інтернет як новий вид злочину, що 

з’явився в цифрову еру, є недостатньо дослідженим. Прогалини в дослідженнях обмежують 
здатність формувати стратегії та програми втручання, що базуються на фактах – як на рівні 
виявлення нових випадків СПШДІ, так і розроблення відповідних механізмів повідомлення, 
законодавчих актів і стратегій для запобігання злочинам та реалізації втручань, які 
враховують потреби жертви, правопорушника та інших груп зацікавлених осіб. 

Рекомендація: Провести більш глибокі наукові дослідження, особливо щодо характеристик жертв і 
правопорушників, процесу правопорушення та підтримання взаємин між жертвою та 
правопорушником. Фінансова віктимізація дітей є відносно новим напрямком сексуального 
насильства над дітьми і їх сексуальної експлуатації2 через Інтернет, тому для визначення 
конкретних чинників, які роблять молодих людей вразливими до фінансової експлуатації, 
необхідна подальша практична робота. 

 
5. При виявленні випадків СПШДІ складно достовірно розрізняти добровільні та примусові 

види поведінки, пов’язані з виготовленням молодими людьми матеріалів сексуального 
змісту3, таких як текстові повідомлення сексуального змісту («секстинг»)4, враховуючи те, 

                                                           
1 Хоча в цьому звіті використовується термін «сексуальний примус і шантаж дітей», таке використання має певні 
недоліки.  Докладніше про це див. розділ «Термінологія та робоче визначення  сексуального примусу та шантажу 
дітей через мережу Інтернет». 
2 Вислів «сексуальне насильство проти дітей і їх сексуальна експлуатація» використовується в цьому документі згідно з 
політикою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
3 «Фото або відео себе в оголеному або напівоголеному вигляді еротичного або сексуального характеру, зроблені 
молодою людиною та навмисно поширені будь-якими електронними засобами», IWF, Emerging patterns and trends 



 

що на власне усвідомлення дитиною своєї експлуатації можуть впливати оманливі стратегії, 
які використовують злочинці, або просто брак розуміння з боку дитини, що саме є такою 
експлуатацією. 

Рекомендація: Необхідно провести конкретну практичну роботу для з’ясування впливу на 
правопорушення, що пов’язані із сексуальним примусом та шантажем через мережу Інтернет, 
поведінки дітей і молодих людей в мережі Інтернет, а також визначити характеристики ризиків і 
вразливості в цій поведінці, які можуть сприяти потраплянню у ситуацію сексуального примусу та 
шантажу через Інтернет. 
 

6. Складна та динамічна природа незаконної діяльності в мережі Інтернет є причиною 
недоліків при реєстрації випадків СПШДІ, що ускладнює оцінювання рівня небезпеки цього 
злочину. 

Рекомендація: Необхідним є подальше дослідження середовища Інтернет для забезпечення того, 
щоб усі злочинні дії повністю відображались у правових рішеннях і класифікувалися належним 
чином для забезпечення точного пошуку даних. Ситуація на національному рівні кожної окремої 
країни потребує додаткового дослідження, щоб з’ясувати, чи можна в рамках чинного 
законодавства впоратися зі складними аспектами проблеми СПШДІ, чи доповнюють його окремі 
частини одна одну, і чи є воно достатнім для забезпечення належного кримінального 
переслідування. 
 

7. У контексті профілактичного втручання спостерігається брак просвітницьких програм, які 
пояснюють характеристики СПШДІ та аналізують основні елементи цього явища. 

Рекомендація: Запровадити ефективні спеціалізовані просвітницькі програми для ознайомлення 
дітей і молоді з прийнятною та неприйнятною поведінкою під час спілкування в мережі Інтернет, 
включно з поясненням незаконності деяких видів онлайн поведінки та з приділенням особливої 
уваги такому спілкуванні в середовищі однолітків. Такі програми слід включати до шкільних 
програм. 
 

8. Механізми повідомлення мають використовувати багатодисциплінарний підхід у формі 
перехресних повідомлень за участі різних сторін. Відмінності в цілях таких сторін, особливо 
відсутність зв’язку між механізмами повідомлення та програмами підтримки, ускладнюють 
узгодженість і знижують ефективність дій у цій сфері. 

Рекомендація: Провести огляд рішень у цій сфері на національному рівні в окремих країнах-членах 
ЄС, щоб переконатися в тому, що вони відображають усі сценарії явища СПШДІ та забезпечують 
індивідуальну допомогу дитині-потенційній жертві. 
Для досягнення своїх цілей профілактичні кампанії повинні бути тісно пов’язаними з механізмами 
повідомлення та підтримки. 
 

9. В онлайн середовищі, де можуть бути виявлені дії сексуального примусу і шантажу дітей, 
постачальниками послуг у мережі Інтернет має проводитися моніторинг з метою пошуку 
найефективніших способів усунення цього явища. 

Рекомендація: Приватний бізнес при наданні своїх послуг повинен продовжувати докладати 
зусиль для запровадження більш ефективних механізмів виявлення, повідомлення та запобігання. 
  

                                                                                                                                                                                                            
report #1— Youth-produced sexual content ((Звіт №1 про нові типи поведінки та тенденції – матеріали сексуального 
змісту, виготовлені молодими людьми), 2015, стор. 3. Доступне за посиланням: https://www.iwf. 
org.uk/resources/research 
4 Визначення терміну «секстинг» розглядалися міжгалузевою робочою групою з питань сексуальної експлуатації дітей 
у Настановах щодо термінології у сфері захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
(Terminology guidelines for the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse), 2016, стор. 44. Доступне за 
посиланням: http://luxembourgguidelines.org 

https://www.iwf.org.uk/resources/research
https://www.iwf.org.uk/resources/research
http://luxembourgguidelines.org/


 

ВСТУП 
 
Мета цього звіту є подвійною: підвищити усвідомлення того, що явище СПШДІ є однією з найбільш 
небезпечних загроз для дітей в мережі Інтернет5 і зробити внесок у публічне обговорення питань 
ефективного реагування на нього, особливо що стосується механізмів повідомлення та підтримки 
в країнах-членах ЄС. 
 
 
Методологія 

Цей звіт базується значною мірою на звіті для правоохоронних органів, підготовленому на 
замовлення представників Європейської багатодисциплінарної платформи для боротьби із 
сексуальною експлуатацією дітей (Child Sexual Exploitation European Multidisciplinary Platform 
Against Criminal Threats (EMPACT-Cyber-CSE))6 і оприлюдненому в грудні 2016 р. Він мав на меті 
поліпшити розуміння цього кримінального явища на рівні правоохоронних органів для надання їм 
підтримки в боротьбі з ним, включно з профілактикою. 

Оскільки в цьому документі розглядається тип злочину, який є значною мірою недослідженим, 
його методологія має очевидні недоліки. Представлена у звіті інформація є компіляцією 
спостережень 30 опитаних фахівців, які представляють спільноту Європейської 
багатодисциплінарної платформи для боротьби із сексуальною експлуатацією дітей (експертів із 
питань сексуальної експлуатації дітей)7, а також аналіз прикладів із відкритих джерел8 і 
роз’яснення представників наукового співтовариства9. Для повноти картини реагування 
правоохоронних органів у цьому звіті також використано спеціальні знання, зібрані членами 
спеціалізованої команди для боротьби з сексуальним насильством та експлуатацією дітей в 
Європейському центрі боротьби з кіберзлочинністю (EC3)10. 

За потреби відповіді експертів із питань сексуальної експлуатації дітей доповнювалися 
інформацією з інших спеціалізованих джерел, організацій і установ11. 

У звіті не відображено питання законодавчого реагування на злочинне явище, яке розглядається в 
ньому. Пов’язані поняття, такі як секстинг, матеріали сексуального змісту власного виготовлення, 
входження в довіру дитині з метою її розбещення, домагання через мережу Інтернет, а також 
випадки СПШДІ, коли винуватцем є одноліток дитини, згадуються у звіті, але не досліджуються 
докладно. 

  

                                                           
5 Центр Europol-EC3, The internet organised threat assessment (Оцінювання небезпеки організованої злочинності в 
мережі Інтернет), 2016, стор. 10 і 24. Доступне за посиланням: https://www.europol.europa.eu/activities-services/, 
main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment#fndtn-tabs-0- bottom-2 
6 Докладніше про цю модель співпраці див.: https:// www.europol.europa.eu/content/eu-policy-cycle-empact 
7 Збирання відповідей на запитання опитування завершилося в квітні 2015 р., тому у цьому звіті відображено ситуацію 
протягом чотирирічного періоду до цієї дати. 
8 Це посилання стосується результатів пошуку прикладів випадків сексуального примуcу та шантажу, про які 
повідомлялося у відкритих джерелах із 2012 р. до кінця березня 2017 р.  — загалом 95 випадків, із яких 87 випадків із 
неповнолітніми жертвами. Слід зазначити, що ці результати є очевидно неповними, оскільки досліджувалися 
матеріали лише англійською. 
9 Професор Енді Фіппен (Andy Phippen), Університет м. Плімут, Велика Британія, і доктор Маргарет Бреннан (Margaret 
Brennan), Ірландський національний університет у м. Корк, Ірландія. 
10 Докладніше див.: https://www.europol.europa.eu/ec3/ child-sexual-exploitation 
11 Станом на 15 травня 2017 р. всі веб-сайти були доступними. 
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ОПИС ЯВИЩА 

 

Безумовно, за останні роки відбулося багать змін у поведінці в мережі Інтернет завдяки новим 
технологіям і появі нових каналів для спілкування, зростанню охоплення мережею Інтернет та 
загальній доступності мобільних пристроїв. Одним із таких нових проявів поведінки в мережі 
Інтернет є явище, яке називається в цьому документі «сексуальний примус та шантаж через 
мережу Інтернет». Про такий сексуальний примус та шантаж через мережу Інтернет із 
різноманітними в багатьох аспектах сценаріями нещодавно повідомлялося низкою джерел. 

Вичерпний пошук у відкритих джерелах показав, що механізми цього дуже специфічного виду 
кіберзлочину, пов’язані із шантажем осіб, чиї фото або відео сексуального характеру були 
розміщені в мережі Інтернет, використовуються по-різному, а жертвами стають люди різного віку. 
Також по-різному описується власне саме явище – із використанням різноманітних термінів, таких 
як «секс-шантаж», «сексуальне вимагання», «сексуальний шантаж», «шантаж із використанням 
веб-камери», «шахрайські схеми з використанням відеоматеріалів сексуального змісту», 
«сексуальне домагання» та «шахрайські знайомства». Деякі з цих виразів використовувалися 
взаємозамінно, навіть якщо вони означали різні види поведінки12. Природним результатом цього 
стало те, що навіть коли в деяких джерелах намагалися давати визначення явища сексуального 
примусу та шантажу, рамки цих визначень також були дуже широкими. 

Можна зазначити ключові елементи явища сексуального примусу та шантажу онлайн, наявні в 
більшості сценаріїв, про які повідомлялося: 

 матеріал — будь-який матеріал (інформація, фото або відео), який жертва хотіла б 
залишити таємним; 

 погроза — те, чому жертва бажала б запобігти, у більшості випадків оприлюднення 
матеріалу, який вона хотіла б залишити таємним; 

 цінність — те, що злочинець вимагає від жертви. 

Наявність цих елементів разом у середовищі мережі Інтернет є необхідним для вчинення 
злочину13. Наявність матеріалу сексуального характеру, який може бути отриманий злочинцем, є 
критично важливою для ініціації всього процесу. Це також вирізняє явище сексуального примусу та 
шантажу через мережу Інтернет серед споріднених понять, наприклад, зловживання владою для 
отримання сексуальних послуг. 

 

1.1. Поточний рівень знань 

У значній частині практичних досліджень у сфері сексуального насильства проти дітей і їх 
сексуальної експлуатації основна увага приділялася матеріалам, пов’язаним із сексуальною 
експлуатацією дітей14 або пов’язаним із ними різним правопорушенням, таким як завантаження, 

                                                           
12 Наприклад, термін «секс-шантаж» використовувався Міжнародною асоціацією жінок-суддів у 2008 р. для опису 
прикладів корупції із сексуальною експлуатацією – Фонд  «Томпсон-Ройтерс» і Міжнародна асоціація жінок-суддів 
(Thomson Reuters Foundation and International Association of Women Judges), Combating sextortion — A comparative 
study of laws to prosecute corruption involving sexual exploitation (Боротьба з секс-шантажем – порівняльне 
дослідження законів для переслідування випадків корупції із сексуальною експлуатацією), 
2015, стор. 9. Доступне за посиланням: http://www.trust.org/publications/i/? id=588013e6-2f99-4d54-8dd8-
9a65ae2e0802 
13 Стосовно занепокоєння користувачів щодо цього див. також Açar, K. V., ‘Sexual extortion of children in cyberspace’ 
(Сексуальний шантаж дітей у кіберпросторі), International Journal of Cyber Criminology (Міжнародний журнал 
кіберкрімінології) том. 10, № 2, 2016, стор. 113; і Kopecký, K., ‘Online blackmail of Czech children focused on so-called 
“sextortion” (analysis of culprit and  victim behaviors) (Шантаж чеських дітей у мережі Інтернет є переважно так званим 
секс-шантажем (аналіз поведінки злочинця і жертви)), Telematics and Informatics, том 34, № 11-19, 2016, стор. 16. 
14 IWG, Terminology guidelines (Настанови з термінології), 2016, стор. 38. Доступне за посиланням: http:// 
luxembourgguidelines.org;  Frangez, D., Klancnik, A. T., Karer,M. Z., Ludvigsen, B. E., Konczyk, J., Perez, F. R., Lewin, M., ‘The 
importance of terminology related to child sexual exploitation (Важливість термінології, пов’язаною із сексуальною 
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володіння, поширення або виготовлення таких матеріалів15. У ЗМІ та юридичній галузі значна 
увага приділялась дорослим злочинцям, які використовують нові технології для входження в 
довіру до дитини з метою її розбещення, сексуального домагання або шантажу, тоді як дослідники 
приділяли відносно мало уваги цій проблемі16. 

Відомо, що випадки входження в довіру до дитини з метою її розбещення та сексуального 
домагання з використанням мережі Інтернет, мають значні відмінності за своїми формами. 

Саме тому ці два правопорушення визначаються в різний спосіб у міжнародному та національних 
законодавствах, програмних документах і науковій літературі. Занепокоєння останнім часом щодо 
явища СПШДІ знову привернуло увагу до цих визначень, оскільки входження в довіру до дитини з 
метою розбещення та сексуальні домагання через мережу Інтернет пов’язані та частково 
збігаються з явищем сексуального примусу та шантажу дітей онлайн. Цей збіг є найбільш помітним 
у випадках із сексуальною мотивацією та дорослими правопорушниками, котрі використовують 
стратегії відвертої маніпуляції та залякування17 для примушення дитини до сексуальної поведінки 
—  у вигляді матеріалу, пов’язаного із сексуальною експлуатацією дитини (МСЕД) або фізичного 
статевого контакту. Також мало уваги в практичній роботі приділялося пов’язаним із цим 
побоюваннями, які з’явилися нещодавно, щодо самостійного використання дітьми та молодими 
людьми нових технологій для сексуальних цілей та їхній ролі в явищі сексуального насильства наді 
дітьми та їх сексуальної експлуатації через мережу Інтернет (СНЕДІ)18. Сексуальні матеріали та 
послуги, які намагаються отримати, отримують або використовують як товар шляхом примусу або 
шантажу злочинці, особливо відзначаються в нових визначеннях явища СПШДІ19. Тому слід 
приділити увагу поведінці молодих людей, пов’язаної із виготовленням матеріалів сексуального 
змісту20, наприклад, «секстингу»21, які мають місце під час цих правопорушень. Дуже важливо 
розрізняти випадки, коли діти та молоді люди надсилають текстові повідомлення сексуального 
змісту або виготовлять та надсилають самостійно виготовлені матеріали сексуального змісту 
(СВМСЗ) за власним бажанням, і випадки, коли їх змушують до такої поведінки. У практичних 
дослідженнях необхідно приділити увагу тому, який вплив на правопорушення, що пов’язані із 
сексуальним примусом і шантажем, має власна поведінка дітей і молодих людей в мережі 
Інтернет, і визначити характеристики ризику та вразливості в їхній поведінці, що можуть робити їх 
незахищеними щодо такого сексуального примусу та шантажу в мережі Інтернет. 

Описані вище прогалини в дослідженнях створюють низку проблем. Вони негативно впливають на 
здатність розуміти види «контактів» при сексуальному насильстві над дітьми та їх сексуальної 
експлуатації через мережу Інтернет22 і залишатися на належному рівні знання природи цього 
явища, що постійно змінюється. Це є особливо актуальним, беручи до уваги збільшення перетину 
між матеріалами, пов’язаними із сексуальною експлуатацією дітей (МСЕД), і видами «контактів» 

                                                                                                                                                                                                            
експлуатацією дітей) — Revija za Kriminalistiko’, Kriminologijo, том 66, № 4, 2015, стор. 291- 299. 
15 Seto, M. C., Hanson, R. K., Babchishin, K. M., ‘Contact sexual offending by men with online sexual offenses’ (Фізичні 
сексуальні злочини чоловіків з історію сексуальних правопорушень у мережі Інтернет), Sexual Abuse: A Journal of 
Research and Treatment, том 23, 2010, стор. 124-145; Taylor, M. and Quayle, E., ‘Internet sexual offending (Сексуальні 
правопорушення в мережі Інтернет),  The Cambridge handbook of forensic psychology (Кембриджський довідник судово-
медичної психології),  Brown, J. M. E., Campbell,E. A. E. (ред), Cambridge University Press, Нью-Йорк, 2010, стор. 520–526. 
16 Seto, M. C., Wood, J. M., Babchishin, K. M., Flynn, S., ‘Online solicitation offenders are different from child pornography 
offenders and lower risk contact sexual offenders’ (Відмінності між сексуальними правопорушниками в мережі Інтернет 
та іншими сексуальними правопорушниками), Law and Human Behavior (Закон і поведінка людини), том 36, № 4, 2012, 
стор. 320. 
17 Sullivan, 2009. 
18 Phippen, A. and Leaton Grey, S., Invisibly blighted — The digital erosion of childhood (Невидима шкода — цифрова ерозія 
дитинства) UCL Press, 2016. 
19 Наприклад, NCMEC, 2015; UNODC, 2015. 
20 IWF, 2015. 
21 IWG, Terminology guidelines (Настанови з термінології), 2016. 
22 Livingstone, S., and Haddon, L., ‘EU kids online’ (“Діти ЄС у мережі Інтернет”), Zeitschrift Für Psychologie/Journal of 
Psychology, Vol. 217, No 4, 2009, p. 236. 



 

при СНЕД із використанням мережі Інтернет, як у випадку СПШДІ. Важливо, що вони також 
обмежують здатність розробляти емпірично обґрунтовані стратегії та програми втручання, як на 
рівні виявлення нових прикладів СПШДІ, розробки належних механізмів повідомлення, 
законодавчих ініціатив і профілактичних програм, так і при реалізації втручань, які є 
цілеспрямованим реагуванням на потреби жертви, правопорушника та інших зацікавлених сторін. 

 

1.2. Характеристики сексуального примусу та шантажу дітей у мережі Інтернет 

 

1.2.1 Мотивація правопорушника 

У більшості випадків СПШДІ, описаних у відкритих джерелах, мали місце дії з явною сексуальною 
мотивацією або зацікавленістю, метою яких було отримання матеріалів сексуального характеру 
або фізичних сексуальних контактів (83%). Проте у незначній частині випадків явно переважала 
економічна зацікавленість. У декількох випадках спостерігалися змішана фінансова та сексуальна 
зацікавленість, що свідчило про більш експлуататорську сутність злочинця. Ці висновки 
відповідають даним, нещодавно опублікованим у спеціалізованих джерелах. 

Для глибшого аналізу цієї форми сексуальної віктимізації, кількість випадків якої збільшується, 
Національний центр із питань зникнення та експлуатації дітей (NCMEC) 23 вивчив підмножину 
повідомлень через систему CyberTipline24 про випадки, пов’язані з сексуальним примусом і 
шантажем, отриманих із жовтня 2013 р. до квітня 2014 р. і класифіковані аналітиками системи 
CyberTipline як шантаж через мережу Інтернет25. На підставі інформації, зазначеної або відомої на 
час, коли надсилалося повідомлення через систему CyberTipline26, винуватці ймовірно 
здійснювали СПШДІ, маючи одну з трьох основних цілей: 

 отримувати від дитини матеріали все більш відверто сексуального характеру (фото/відео) 
(78% повідомлень); 

 мати сексуальні стосунки із дитиною (5%);  

 отримати від дитини гроші або цінні речі (7%). 

Примус і/або шантаж, основною метою якого є отримання фінансової вигоди для винуватця, а не 
його сексуальне задоволення, є відносно новою тенденцією в явищі сексуального насильства над 
дітьми та їх сексуальної експлуатації онлайн. На підставі зібраної інформації можна зробити 
висновок, що неповнолітні не є головними цілями злочинців із фінансовою мотивацією27, проте 
вони зустрічаються серед жертв цієї злочинної діяльності. Одним із добре відомих подібних 
прикладів було самогубство 17-річного хлопця із Шотландії, який став жертвою злочинної групи з 
Філіппін, що оманою залучила його до відвертого спілкування через Скайп. Він вважав, що 
спілкувався з дівчиною свого віку зі Сполучених Штатів. Після цього злочинці шантажували його, 
вимагаючи гроші та погрожуючи, що якщо він не заплатить, його зображення в оголеному вигляді 
буде розміщено в соціальних мережах28. 

                                                           
23 Національний центр із питань зникнення та експлуатації дітей (NCMEC)є неприбутковою організацією, місія якою 
полягає в наданні допомоги в пошуку зниклих дітей, боротьбі із сексуальною експлуатацією дітей та запобіганні 
віктимізації дітей. Докладніше див. за посиланням: http://www.missingkids.com/About 
24 Система CyberTipline дає змогу постачальникам комунікаційних послуг надавати можливість повідомляти через 
мережу Інтернет і безкоштовні телефонні номери про випадки сексуальних правопорушень, пов’язаних із дітьми. 
25 Центр NCMEC, 2016. Доступне за посиланням: http://www.missingkids.org/sextortion 
26 У 2 % цих повідомлень зазначалися декілька цілей; у 11 % повідомлень ціль було неможливо визначити. 
27 Стосовно занепокоєння користувачів щодо цього див. також http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/960-help-
available-for-webcam-blackmail-victims-don-t-panic-and-don-t-pay; https://scamalytics.com/wp-
content/uploads/2015/02/GDI-Scammers-Online-Dating-Fraud-Scamalytics. pdf 
28 http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east- fife-27251900 
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Також здається, що існує певна залежність між знанням правопорушниками різних мов та 
масштабом злочинної діяльності. Як правило, правопорушник, котрий розмовляє поширеними у 
світі мовами, може досягти більшої кількості потенційних жертв, а діяльність правопорушника, 
котрий розмовляє мовою, яка не є дуже поширеною, обмежується територією відповідної 
країни29. 

У випадку фінансової мотивації правопорушників, злочинні групи, як правило, діють між країнами 
зі спільною мовою. На сьогодні більшість країн, де перебували жертви, є країнами, де основною 
мовою спілкування в мережі Інтернет є англійська, такі як Велика Британія, Сполучені Штати, 
Австралія, Сінгапур, Гонконг, Індонезія і Малайзія. Також реєструвалися подібні злочини, коли 
правопорушники знаходилися у франкомовних африканських країнах, а їхні жертви – у Франції30. 

Явище СПШДІ має завжди розглядатися з точки зору жертви, одночасно враховуючи відмінності в 
мотивації злочинців і відповідно їхні особливості. У цьому контексті підходи, що не розглядають 
дистанційне вимагання грошей із використанням зображень сексуального змісту31 як СПШДІ, якщо 
правопорушник також не вимагає виготовлення нових фото або відео сексуального змісту, не 
обов’язково можуть бути доречними, оскільки не враховують сексуальний контекст злочину. 
Матеріал сексуального змісту, створений неповнолітнім як реагування на спокусливу пропозицію в 
мережі Інтернет, може класифікуватися як самостійно виготовлений. Ризик для жертви 
продовжується після початкової експлуатації та включає ревіктимізацію, пов’язану з розміщенням 
цього матеріалу в мережі Інтернет. Ставши доступним будь-де у світі, матеріал сексуального 
характеру може привернути увагу людей, сексуально зацікавлених у дітях, та призвести до 
входження ними в довіру до дитини з метою експлуатації або сексуальних домагань через мережу 
Інтернет. Злочинці з фінансовою мотивацією можуть розглядати поширення матеріалів 
сексуального змісту, отриманих через дистанційний примус із використанням мережі Інтернет, як 
можливість отримання додаткового прибутку. Не можна виключати виникнення в майбутньому 
навіть ринку для продажу матеріалів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей, 
виготовлених у процесі сексуального примусу та шантажу, хоча поки що повідомлення про це є 
поодинокими. 

 

1.2.2 Обставини 

Описуючи методи, які використовуються для встановлення контактів із дітьми, експерти з питань 
сексуальної експлуатації дітей згадують як середовище, де підозрюваний у скоєнні злочину 
налагоджує контакт із неповнолітньою особою, так і засоби спілкування, що використовувалися 
для цього. Найчастіше згадувалися «соціальні мережі», «програми для спілкуванні в реальному 
часі («чати»)» і «веб-камери». Лише один експерт згадав онлайн ігри.  

На думку експертів, хоча деякі платформи з більшою ймовірністю використовувалися для 
встановлення контактів із жертвами, немає підстав уважати, що якась особливість цих платформ 
заохочує поведінку, пов’язану з примусом і експлуатацією. Вони є просто платформами, які 
використовуються значною кількістю молодих людей, що створює можливості для налагодження 
контактів із метою потенційного зловживання. 

У цьому контексті також варто підкреслити відмінності у визначенні потенційних жертв на 
національному рівні. Інтернет-послуги, орієнтовані в основному на національний ринок, надають 
можливості для спілкування з потенційними жертвам лише для громадян відповідної країни. На 

                                                           
29 Europol-EC3, The internet organised threat assessment (Оцінювання небезпеки організованої злочинності в мережі 
Інтернет), 2014, стор. 30. Доступно за посиланням: https://www.europol.europa.eu/ec3/strategic-analysis 
30 https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Online-safety/ Sextortion 
31 Наприклад, звіт Брукінгського інституту, Sextortion: Cybersecurity, teenagers,  and remote sexual assault (Секс-шантаж: 
кібербезпека, підлітки та сексуальні злочини з використанням мережі Інтернет), 2016, стор. 11. Доступне за 
посиланням: http://www. 
brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2016/05/sextortion/ sextortion1.pdf?la=en 
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відміну від цього, Інтернет-послуги, доступні в різних країнах світу, надають такі можливості як 
місцевим, так і закордонним злочинцям. Ця відмінність є важливою, оскільки це означає, що 
популярні в усьому світі Інтернет-послуги ймовірно можуть призводити до більш складних 
випадків зловживань на міжнародному рівні (про що фактично й повідомляється)32. Використання 
платформ для онлайн ігор, які дають змогу користувачеві спілкуватися з багатьма іншими 
гравцями зі схожими інтересами має значний потенціал для зловживань, включно з примусом і 
шантажем.  

Деякі відмінності спостерігалися у визначенні потенційних жертв. Є дані, що організовані злочинні 
групи працюють із дуже різними особами та розсилають загальні запити групам потенційних 
жертв, а не індивідуально. Очевидно, що у випадку злочинців із сексуальною мотивацією підхід є 
іншим. Вони використовують методи соціальної інженерії та маніпулятивну тактику з метою 

налагодження більш індивідуальних взаємин. В обох випадках злочинці часто використовують ту 
ж саму соціальну мережу, за допомогою якої було встановлено перший контакт, для отримання 
списків контактів жертви для визначення інших жертв. 

Досвід експертів із питань сексуальної експлуатації дітей відповідає результатам аналізу 
Національного центру з питань зникнення та експлуатації дітей (NCMEC), згідно з яким про 
використання декількох платформ згадувалося в 42% повідомлень. Коли спілкування відбувалося 
на декількох різних платформах, злочинці навмисно та систематично переводили спілкування з 
дитиною з одного типу Інтернет-платформи на інший. Як правило, злочинці встановлювали 
контакт із дитиною на сайтах соціальних мереж, де вони отримували особисту інформацію про 
дитину, і потім переходили на програму для анонімного обміну повідомленнями або програму 
для спілкування у відеорежимі, де вони отримували від дитини матеріали сексуального 
характеру33. 

Про тривалість процесу примусу та шантажу через мережу Інтернет відомо небагато. За даними 
експертів із питань сексуальної експлуатації дітей, найкоротший період, про який їм відомо, 
складав декілька годин, а найдовший тривав «багато років». Такі відмінності у тривалості цього 
процесу експерти пояснюють мотивацією правопорушника. Приклади, що підтверджують це, 
можна знайти в даних із відкритих джерел, проте перед остаточним висновком необхідно мати 
емпіричні дані. 

Чинник часу також має значний вплив на проміжок очікування між отриманням злочинцем від 
дитини матеріалу сексуального характеру та початком примусу та шантажу. За даними 
Національного центру з питань зникнення та експлуатації дітей (NCMEC), у 80% випадків, коли 
такий період очікування можна визначити34, шантажування відбувається в той самий день. У 
випадках із фінансовою мотивацією цей період може бути дуже коротким, призводячи до 
надзвичайно великого тиску на жертву та її значних страждань, що створює труднощі у пошуку 
ефективних форм втручання. 

Незважаючи на те, що повна картина явища СПШДІ ще продовжує розкриватися, очевидно, що 
незалежно від мотивації злочинців середовище мережі Інтернет збільшує можливості для 
правопорушника в таких сферах: 

 уявна анонімність і використання маніпулятивних методик; 

 усунення географічних бар’єрів — можливість для злочинця отримувати кошти 

незалежно від того, де він перебуває фізично; 

 велика кількість потенційних жертв; 

                                                           
32 Віртуальна всесвітня цільова робоча група (Virtual Global Taskforce), Дослідження середовища 2012, стор. 18. 
Доступно за посиланням: http://www.virtualglobaltaskforce.com/wp-content/ uploads/2013/05/VGT-Environmental-
Scan.pdf 
33 Центр NCMEC, 2016. 
34 39% випадків. 
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 можливість керувати виконанням таких дій, як створення матеріалів сексуального 

характеру (фото або відео), онлайн відеотрансляції дитини на замовлення; 

 зменшення ризиків викриття протиправної діяльності; 

 рівень загрози жертві — простота розповсюдження матеріалів. 

Але роль технологій і середовища мережі Інтернет необхідно розуміти не лише в контексті 
сприяння правопорушникам. Такі технології можуть відігравати роль у процесі віктимізації у 
зв’язку з тим, що поведінка дітей і молодих людей на платформах мережі Інтернет може 
збільшувати їхню вразливість до СПШДІ35. 

 

1.3. Ключові елементи сексуального примусу та шантаж дітей в мережі Інтернет 

 

1.3.1 Матеріали 

За даними експертів із питань сексуальної експлуатації дітей, матеріали сексуального характеру 
записувалися як самою жертвою, так і злочинцем. Фото/ відео створювалися неповнолітніми для 
власних цілей і потім потрапляли до небажаних осіб (випадково або через використання 
хакерських програм36), або вони створювалися під час оманливого спілкування з 
правопорушником. Вибір маніпулятивних методів, які часто використовуються одночасно, 
залежить від особливостей як злочинця, так і жертви. 

Центром NCMEC була зібрана докладніша інформація про маніпулятивну тактику, яку 
використовують злочинці37: 

 дія у відповідь: «я покажу тобі, якщо ти покажеш мені»; 

 налагодження дружніх/романтичних стосунків через мережу Інтернет; 

 використання в мережі Інтернет декількох облікових записів ніби різних осіб, наприклад, 
коли одна особа примушує або шантажує дитину для отримання матеріалів сексуального 
змісту, а інша вдає, що вона є другом жертви, який її підтримує, або також є жертвою цього 
злочинця, яка хоче допомогти; 

 злочинець прикидається особою молодшого від справжнього віку; 

 злочинець прикидається дівчиною, але насправді є чоловіком; 

 отримання доступу до облікового запису дитини (наприклад, у соціальній мережі) без 
дозволу та викрадення зображень дитини сексуального характеру; 

 записування дитини без її відома під час розмови в режимі відео; 

 пропонування дитині чогось спочатку, наприклад, грошей або наркотиків, в обмін на 
матеріали сексуального характеру; 

 злочинець удає, ніби працює в модельному агентстві. 

Коли мотивація злочинців є фінансовою, у більшості випадків матеріали сексуального характеру 
створюють за згодою дитини у відповідь на привабливу пропозицію та маніпулятивні методи. 
Вони включають використання заздалегідь записаних відеоматеріалів, які часто створюються за 
допомогою спеціальних програм або беруться з порнографічних веб-сайтів, зокрема, які 
пропонують відео сексуального характеру в реальному часі. 

 

1.3.2 Погрози 

                                                           
35 Ybarra, M. L. and Mitchell, K. J., ‘How risky are social networking sites? A comparison of places online where youth sexual solicitation and harassment 

occurs’ (Наскільки небезпечними є соціальні мережі? Порівняння платформ у мережі Інтернет, де молоді люди можуть стати жертвами сексуальних 
домагань), Pediatrics, том. 121, № 2, 2008, стор. 350-357. 
36 https://www.fbi.gov/file-repository/stop-sextortion-brochure.pdf/ view 
37 Центр NCMEC, 2016. 
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Методи, які використовуються для отримання від дитини початкового матеріалу сексуального 
характеру, слід відрізняти від методів, які правопорушник використовує для забезпечення її 
подальшої поступливості. За даними як експертів із питань сексуальної експлуатації дітей (19 
відповідей із 22), так і центру NCMEC (67 %)38, злочинці погрожують оприлюднити раніше отримані 
матеріали сексуального змісту в мережі Інтернет, часто погрожуючи розмістити їх там, де їх 
побачать друзі та члени родини (29%). Крім цього, злочинці використовують наступні методи 
тиску: 

 погрози фізичного або сексуального насильства над дитиною або членів її родини; 

 погрози здійснити власне самогубство; 

 погрози створити матеріали сексуального характеру ніби за участі дитини за допомогою 
монтажу цифровими методами; 

 створення фальшивого облікового запису дитини та погрози розмістити на ньому матеріали 
сексуального характеру за участі дитиною; 

 залучення дитини до розмов сексуального змісту та погрози розмістити їхні записи в 
мережі Інтернет39. 

Крім цього, деякі експерти з питань сексуальної експлуатації дітей згадували заохочування та 
особливі методи омани, коли злочинець представлявся представником якогось органу влади40. 

Варто зазначити, що більшість погроз злочинців базуються на сексуальній природі взаємин 
«жертва-злочинець». Чутливість цих взаємин, особливо коли жертвою є дитина, є чинником, що 
зміцнює дію цих погроз, оскільки жертва не хоче, щоб про ці стосунки стало відомо. Крім цього, 
страждання дитини можуть бути ще більшими, якщо вона вважає, що бере участь у незаконній 
діяльності. У багатьох випадках стратегії примушення, які використовуються для отримання 
сексуального задоволення або фінансових вигід, можуть відповідати особливостям поведінки при 
віртуальному домаганні та переслідуванні жертви через мережу Інтернет. 

 
Дані з відкритих джерел дають приклади дуже специфічних видів 
погроз. В одному випадку злочинець, який використовував Інтернет 
для знайомства з молодими дівчатами на модельних сайтах і сайтах, 
присвячених схудненню, маніпулював ними, удаючи, що він є фахівцем 
зі схуднення, та заохочуючи їх голодувати. Він також вимагав, щоб вони 
надсилали йому свої відверті фото. Якщо дівчата не погоджувалися, він 
погрожував не допомагати більше схуднути та висміював їх(*). 
* http://tucson.com/news/local/man-sentenced-to-years-in-federal- sextortion-case/article_8bddebfc-
ef26-11e6-b2fa-2b533309c8fd.html 

 

1.3.3 Цінність 

При визначенні того, що найчастіше вимагалося від дітей у правопорушеннях, пов’язаних із 
СПШДІ, відповіді експертів із питань сексуальної експлуатації дітей відповідають даним Центру 
NCMEC, які згадувалися вище. Відповідаючи на запитання стосовно частки випадків, коли злочинці 
вимагають гроші, більшість експертів оцінила її як «10% або менше», пояснивши, що в найбільшій 
кількості випадків злочинці вимагали від дітей нові матеріали сексуального характеру. На їхню 
думку, мотивацією для сексуального примусу та шантажу переважно є отримання таких 
матеріалів. 

Цей аспект варто дослідити додатково, порівнюючи ці дані з іншими спостереженнями Центру 
NCMEC41. Коли матеріали сексуального характеру були очевидною метою, злочинці звичайно 
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збільшували свої вимоги, як щодо кількості фото/відео, так і/або щодо рівня відвертості таких 
матеріалів. Як правило, діти вважали, що якщо вони погодяться, шантаж припиниться. У деяких 
надзвичайних випадках повідомлялося, що внаслідок примусу та шантажу дитина надавала 
відеоматеріали виконання конкретних відверто сексуальних дій певної тривалості, і навіть інколи 
фото/відео за участі інших дітей, наприклад, брата, сестри або однолітків. 

Вимога залучення інших дітей потребує особливої уваги, оскільки це є новою тенденцією в явищі 
СПШДІ. У таких випадках правопорушники використовують контроль над дитиною, яка вже стала 
їхньою жертвою, для отримання доступу до інших дітей – друзів або членів родини. У такий спосіб 
можуть постраждати навіть ті діти, котрі дотримуються заходів безпеки при використанні мережі 
Інтернет, або діти молодшого віку, які взагалі не використовують її. За даними Центру NCMEC42, у 
24% отриманих повідомлень про правопорушення згадувалося про відомості або підозру щодо 
інших дітей, яких той самий злочинець намагався залучити.  

Більшість експертів (21 із 30) відповіли ствердно на запитання «Чи міг, як правило, правопорушник 
переконати дитину створити більше матеріалів сексуального змісту або намагався це зробити?». 
За даними експертів, частка СВМСЗ, які створювалися спеціально для підозрюваного в 
правопорушенні, коливалась від 12% до 100% (у середньому 72%). Деякі експерти (9 осіб) не 
визначили точно цю частку у відсотках, але зазначили, що це траплялося «у більшості випадків» 
або «майже в усіх випадках». Шість експертів не надали або не мали такої інформації. Ці числа є 
важливими показниками (незважаючи на невеликий розмір вибірки) того, що сексуальний примус 
та шантаж дітей онлайн з метою отримання матеріалів сексуального характеру може значно 
збільшувати в Інтернеті кількість матеріалів, пов’язаних із сексуальною експлуатацію дітей. Нові 
матеріали можуть поширюватися за плату злочинцями, які їх завантажують і розповсюджують.  

Що стосується інших вимог злочинців (крім отримання матеріалів сексуального характеру), 
експерти, які надали відповіді на це запитання (n=17), згадували різні вимоги. Вісім експертів 
повідомили про вимоги злочинців щодо фізичної зустрічі з дитиною, чотири – про те, що злочинці 
вимагали гроші, і двоє експертів – про вимоги злочинців забезпечити контакти з іншими дітьми, 
однолітками дитини. Один експерт повідомив про випадок, коли від дитини вимагалися як гроші, 
так і фізична зустріч, а троє експертів не мали даних про будь-які інші вимоги. Варто зауважити, що 
коли очевидною метою злочину було отримання грошей/матеріальних цінностей, експерти з 
питань сексуальної експлуатації дітей зазначили, що гроші мали надсилатися через систему 
грошових переказів або платежів у режимі онлайн. Один із експертів повідомив про випадок, коли 
зловмисники намагалися отримати від дітей дані кредитних карток, як безпосередньо, так і 
примушуючи дитину зареєструватися на певному веб-сайті, де вони повинні були надати таку 
інформацію. 

 

1.4 Масштаб 

Збір інформації, необхідної для оцінювання масштабу явища сексуального примусу та шантажу 
дітей через мережу Інтернет, є складним завданням. Дуже важливо враховувати, що тільки про 
невелику частину таких випадків може повідомлятися. Жертва може не бажати повідомляти 
правоохоронні органи про свою віктимізацію через відчуття сорому у зв’язку з матеріалами, 
наданими нею правопорушнику, або може навіть не усвідомлювати, що вона постраждала від 
кримінального злочину. 

Оскільки явище СПШДІ відбувається на перетині різних типів кримінальної поведінки, таких як 
входження в довіру дитині з метою розбещення (грумінг) та сексуальний примус і шантаж 
дорослих, воно має ознаки цих правопорушень. Цей перетин може призводити до концептуальної 
плутанини щодо суті явища сексуального примусу та шантажу дитини через мережу Інтернет та 
пов’язаних із ним кримінальних правопорушень. Ці аспекти мають значний вплив на процес збору 
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даних. Крім цього, дуже складна природа цього кримінального явища та різні способи 
повідомлення про відповідні випадки призводять до складнощів, які пов’язані не лише зі збором 
даних, але й також із визначенням того, яка організація (або її підрозділ) має займатися цим. 

Проте окремі нещодавно опубліковані роботи можуть бути корисними у визначенні загальної 
картини явища СПШДІ. Автори звіту Брукінгського інституту, котрі мали на меті визначити явище 
примусу до надання матеріалів сексуального характеру або виконання сексуальних дій з 
використанням мережі Інтернет, проаналізували 78 справ із щонайменше 1397 жертвами і 
стверджують, що це є, безумовно, лише верхівкою айсберга. Вони вважають, що якщо вірити 
оцінкам прокуратури, фактична кількість жертв буде від 3000 до 650043. Вони також зазначили, що 
55 таких справ (71%) були за участі лише неповнолітніх жертв, а ще 14 справ (18%) були за участі як 
неповнолітніх, так і дорослих жертв. У 9 справах (12%) усі виявлені жертви були дорослими. 

На час написання цього документу всі спроби точно визначити масштаб загрози цього злочину на 
підставі статистичних даних можна вважати лише догадками, оскільки немає масивів даних, які 
можна використовувати для порівняння. Але використовуючи дані, зібрані центром NCMEC, 
можна зробити певні припущення. Загальна кількість повідомлень про випадки сексуального 
примусу та шантажу, отриманих центром NCMEC із використанням системи CyberTipline за період 
із жовтня 2013 р. по квітень 2016, складала 1428. За даними центру NCMEC, з початку реєстрації 
цього явища в системі CyberTipline в жовтні 2013 р. кількість таких повідомлень продовжувала 
збільшуватись. Лише за перші два повні роки, 2014 і 2015, спостерігалося збільшення кількості 
повідомлень на 90%. Це зростання продовжується – за перші місяці 2016 р. кількість повідомлень 
зросла на 150% порівняно з аналогічним періодом 2014 р.44 Але зростання кількості випадків, про 
які повідомляється, може бути результатом більшого усвідомлення наявності цієї проблеми, а не 
зростанням самої кількості таких злочинів. Інформація, надана експертами з питань сексуальної 
експлуатації дітей для цього дослідження, також мала очевидні обмеження у зв’язку з різною 
класифікацією справ, пов’язаних із СПШДІ. Вона залежить від особливостей конкретної справи та 
стадії, на якій відбувається примус і/або шантаж, оскільки розслідування може розпочинатися як 
справа у зв’язку з входженням у довіру до дитини з метою розбещення або поширенням у мережі 
Інтернет самостійно виготовлених матеріалів сексуального характеру, а на пізнішій стадії може 
виявитися, що мають місце також елементи примусу або шантажу. Крім цього, справи з 
фінансовою мотивацією сексуального примусу та шантажу можуть розслідуватися підрозділами, 
які не займаються питаннями сексуального насильства над дітьми і їх експлуатації45. Усе це дуже 
ускладнює збір інформації, і в більшості випадків автоматичне збирання такої інформації є 
неможливим. 

Також дані стосовно сексуальних правопорушень проти дітей не завжди збираються на 
національному рівні. 

Інформація, яку можна порівнювати на міжнародному рівні, залишається поки ще лише 
віддаленою метою, оскільки коли дані збираються та записуються на національному рівні, а 
національне законодавство не визначає точно відповідні правопорушення, в положеннях, які 
регулюють збір даних, існують відмінності, через які масиви даних одних країн неможливо 
безпосередньо порівнювати з масивами даних інших країн. Окремі експерти звертали увагу на те, 
що за наявності приблизно однакового законодавства щодо шантажу існує суміш законодавчих 
положень щодо сексуального насильства й експлуатації. 

Запитання про кількість справ, пов’язаних із СПШДІ, з якими працювали їхні підрозділи за останні 4 
роки, та про кількість справ, які завершилися успішним притягненням до відповідальності 
підозрюваного або підозрюваних, виявилися найбільш проблемними для експертів. Деякі з них не 
могли нічого відповісти через відсутність статистичних даних, посилаючись на одну або декілька 
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причин, згаданих вище. Це, разом зі значними розбіжностями в числах, наданих іншими 
експертами, не дало можливості зробити будь-які висновки. 

На запит Європейського центру Європолу для боротьби з кіберзлочинністю (ЕС3) Центр NCMEC 
зібрав повідомлення системи CyberTipline про випадки СПШДІ, які стосуються країн-членів ЄС (як 
можливого місця перебування жерти або правопорушника), отримані за період із жовтня 2013 р. 
по квітень 2016 р. Загальна кількість повідомлень складала 123. Вони були надіслані до таких 
країн: Сполучене Королівство, Італія, Німеччина, Швеція, Ірландія, Румунія, Фінляндія, Бельгія, 
Іспанія, Португалія, Нідерланди, Франція, Естонія, Данія, Болгарія та Австрія. У переважній 
більшості випадків мотивація злочинців була сексуальною – вони вимагали або матеріали 
сексуального змісту (98), або фізичного сексу з дитиною (4). Фінансові вимоги ставилися в п’ятьох 
випадках.  

На завершення варто послатися на статистичні дані, зібрані Відділом боротьби з викраденням 
людей і вимаганням Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (AKEU), 
який протягом 2016 р. отримав 1247 повідомлень про правопорушення, які було класифіковано як 
шантаж із використанням мережі Інтернет, більш ніж утричі більше, ніж попереднього року (386)46. 
Серед повідомлень, де було зазначено мотивацію правопорушника (738), мотивація була 
переважно фінансовою (665). 

 

1.5 Термінологія та робоче визначення сексуального примусу та шантажу дітей в мережі 
Інтернет 

Відсутність або розпливчастість визначень концепції сексуального примусу та шантажу з 
використанням мережі Інтернет у розглянутих для цієї роботи відкритих джерелах може бути 
можливим поясненням поширеного використання термінів, які нібито не потребують пояснень, 
таких як «секс-шантаж». Але можна сумніватися в доцільності використання цього терміну при 
обговоренні відповідних проблем.  

Необмежене умовами використання цього терміну (комбінації термінів «сексуальний» і 
«шантаж») може бути проблематичним, оскільки це може сприяти спрощеному уявленню 
проблеми СПШДІ та занадто схематичній картині цього явища, яке насправді є складним і 
наносить велику шкоду. Таке використання цього та інших подібних термінів може призвести до 
появи неоднозначних та інколи навіть парадоксальних понять47. Такої плутанини можна уникнути 
за допомогою правових визначень або прикладів контексту, в якому вони використовуються в 
правових інструментах, але ці терміни не визначаються ані в міжнародних конвенціях, ані в 
законодавстві ЄС. Оскільки національне законодавство більшості країн передбачає кримінальне 
покарання за шантаж/вимагання, термін «сексуальний шантаж» здається більш доречним, проте 
правильність такого підходу можна також поставити під сумнів. Законодавство деяких країн 
однозначно пов’язує поняття «шантаж/вимагання» з отриманням грошей або майна шляхом 
використання погроз або насильства48, тоді як метою сексуального шантажу є отримання 
матеріалів сексуального характеру або фізичних сексуальних контактів. Тому термін «сексуальний 
шантаж» не є достатньо широким для охоплення всієї різноманітності відповідних проявів цього 
явища в мережі Інтернет. Отже, «примус» може бути більш доречним словом, оскільки його 
значення є ширшим і воно може використовуватися у зв’язку з будь-якими діями, які жертва може 
бути примушена здійснити, зокрема, дії сексуального характеру. Варто зазначити, що як у 
Лансаротській конвенції49, так і у відповідній директиві ЄС50 використовується термін «примус», а 

                                                           
46 Частково інформація доступна за посиланням: http://www.nationalcrimeagency. gov.uk/news/960-help-available-for-webcam-blackmail-victims-don- 

t-panic-and-don-t-pay. Додаткова інформація по даним справ 2016 р. надавалась EC3 на вимогу. 
47 Стосовно цього питання див. також IWG, Terminology guidelines (Настанови з термінології), 2016, стор. 53. 
48 Наприклад, Кримінальний кодекс Німеччини, розділ 253 «Вимагання». 
49 Конвенція Ради Європи щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. 
50 Директива 2011/93/EU Європейського Парламенту та Європейської Ради щодо боротьби із сексуальним насильством проти дітей, їх сексуальної 
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не «шантаж». Зважаючи на всі зазначені вище аспекти, у цій роботі використовується термін 
«сексуальний примус та шантаж», проте використання його також має недоліки. Наприклад, слово 
«сексуальний» визначає поняття як сексуальне за своїм характером, але в деяких випадках 
основною мотивацією або метою вимагання є соціальна вигода або вороже ставлення (що може 
траплятися у випадках за участю однолітків). Також деякі діти можуть зовсім не усвідомлювати, що 
їхні зображення потрапили в розпорядження інших осіб, і в цих випадках правопорушення має 
ознаки введення в оману, а не шантажу. 

Використання терміну «сексуальний примус та шантаж» також може бути проблематичним у 
контексті правопорушень за участі дітей з фінансовою мотивацією, оскільки сексуальна мотивація 
в таких випадках не є основною. Проте, враховуючи сексуальну природу поведінки і/або 
матеріалів, які намагається отримати або отримує правопорушник, таке використання може бути 
обґрунтованим. Також в публічному обговоренні може бути доречним використання 
альтернативних термінів, таких як «економічний сексуальний шантаж» або «комерційний 
сексуальний шантаж», оскільки вони безпосередньо посилаються на фінансову природу 
незаконної поведінки та фінансову мотивацію правопорушників. 

Пошук серед відкритих джерел виявив лише незначну кількість документів, які містять визначення 
явища сексуального примусу та шантажу через мережу Інтернет51. Що стосується явища СПШДІ, 
більшість документів із спеціалізованих джерел передусім посилаються на спорідненні поняття, 
які визначають види поведінки в режимі онлайн, такі як секстинг, входження в довіру з метою 
розбещення дитини (грумінг) та домагання. В окремих випадках вони запроваджують елементи 
сексуального примусу та шантажу в режимі онлайн як різновид цих понять із більшою тяжкістю52. 
Деякі інші пропозиції було знайдено на веб-сайтах організацій і установ, які ведуть боротьбу з 
сексуальним насильством та сексуальною експлуатацією дітей53. Проте більшість із них у своїх 
визначеннях використовували термін «секс-шантаж», що свідчить про те, що необхідно докладати 
більших зусиль для популяризації належної термінології. 

Враховуючи описані вище характерні особливості та ключові елементи явища, що досліджується, у 
широкому розумінні поняття СПШДІ може бути сформульовано як визначення дитини об’єктом 
злочину та її використання в корисних цілях (або її візуального зображення) за допомогою 
технічних засобів із використанням фото і/або відео сексуального характеру із зображенням цієї 
дитини через примус або шантаж із сексуальною метою (наприклад, для отримання нових 
матеріалів сексуальної експлуатації дитини або фізичних сексуальних контактів) або для 
отримання фінансової чи іншої особистої вигоди (наприклад, психологічної переваги через 
збільшення власної популярності або задоволення особистої неприязні). 

 

2. Жертви та правопорушники 

2.1 Характеристики правопорушника 

Незважаючи на те, що мотивація для сексуального примусу та шантажу дитини через мережу 
Інтернет є переважно сексуальною або фінансовою, важливо враховувати, що мотивація для видів 
поведінки, пов’язаних із сексуальною експлуатацією, рідко обмежується лише одним із цих 
чинників. Наявні дослідження сексуальних правопорушень свідчать про те, що мотивація для такої 
поведінки звичайно буває різною. У випадку правопорушників зі схильністю до експлуатації інших 
осіб сексуальний примус і шантаж можуть мати як фінансову, так і сексуальну мотивацію. 

                                                                                                                                                                                                            
експлуатації та дитячою порнографією. 
51 Наприклад, звіт Брукінгського інституту, стор. 10; https://www.wearethorn.org/ sextortion/; https://www.trendmicro.de/cloud-content/us/pdfs/ 

security-intelligence/white-papers/wp-sextortion-in-the-far-east.pdf 
52 Наприклад, Управління ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC), Study on the effects of new information technologies on the abuse and 

exploitationof children (Дослідження впливу нових інформаційних технологій на насильство проти дітей і їх експлуатацію), 2015, стор. 12. 
Доступне за посиланням: https://www.unodc.org/ documents/organized-crime/cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf 
53 Наприклад, https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Online- safety/Sextortion; http://virtualglobaltaskforce.com/resources/faqs/ 
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Таки види мотивації та схильностей до певних правопорушень можуть бути пов’язані з низкою 
інших чинників, таких як схильність до антисоціальної поведінки та соціально-емоційні впливи, 
такі як дефіцит близьких стосунків54 і агресивна характер та схильність до насильства55.  

Ці уявлення про правопорушників із сексуальною мотивацією є досить статичними. Вони не дають 
достатнього розуміння динамічної природи процесу, який підтримує правопорушення, або 
чинників, які можуть підтримувати початок правопорушення та продовження протиправної 
діяльності, особливо тих, що можуть впливати на інтенсифікацію такої поведінки. Мотивація та цілі 
правопорушника в процесі правопорушення є динамічними та такими, що реагують на ситуативні 
зміни, змінюючись залежно від того, які технології використовуються, і реагуючи на змінну 
динаміку взаємодії між жертвою і правопорушником56. Необхідно мати більш чітке емпіричне 
розуміння поведінкових характеристик правопорушника, приділяючи увагу динамічному впливу 
типів поведінки та реакцій жертви, контексту використання режиму онлайн та інших ситуаційних 
чинників, пов’язаних із послідовністю правопорушення. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОПОРУШНИКА ІЗ СЕКСУАЛЬНОЮ 
МОТИВАЦІЄЮ 
› Чоловік. 
› Діє наодинці, але поширює/ обмінює отримані матеріали. 
› Може діяти як на національному, так і на міжнародному рівні. 
› Активність залежить від знання мов. 
› Шукає жертв жіночої статі. 
› Може знати жертву особисто. 
› Головна мета: отримати матеріали сексуального характеру 
та/або фізичні сексуальні контакти. 

Завдання визначення характеристик правопорушника у справах, пов’язаних із СПШДІ, є особливо 
складним через різноманітність різних тактик і оманливих стратегій, що використовуються. Тому 
інформація, отримана через повідомлення в системі CyberTipline може не мати жодної користі, 
оскільки вона відображає лише точку зору жертви або особи, яка повідомляє про можливий 
злочин від імені жертви. У випадках із фінансовою мотивацією жертви, як правило, спілкуються з 
жінкою, або кимось, хто видає себе за жінку чи дівчину, тому сприйняття ситуації жертвою може 
не бути достовірним. 

Найбільш очевидним висновком із відповідей експертів на запитання дослідження EMPACT про 
типові характеристики правопорушника у випадках СПШДІ було те, що з усіх опитаних експертів 
(n=24) лише двоє відповіли, що правопорушниками в таких справах однаково часто бувають як 
чоловіки, так і жінки. Жоден із експертів не відповів, що лише жінки, як правило, були 
правопорушниками у справах, пов’язаних із сексуальним примусом і шантажем в режимі онлайн, 
а переважна більшість із них (22) відповіли, що в основному правопорушниками були чоловіки. 
Хоча дані експертів щодо статі більшості правопорушників у справах, пов’язаних із СПШДІ, були 
точними, спостерігалися розбіжності в даних про їхній вік. За даними експертів, зустрічались 
правопорушники віком від 14 до 70 років, середній вік складав 34 роки. Можна зробити 
припущення, що експерти мали на увазі правопорушників із сексуальною, а не фінансовою 
мотивацією. 

Здається, що мотивація злочинної діяльності також визначає деякі подальші характеристики явища 
СПШДІ, яке має розглядатися як міжнародне, проте коли за ним стоїть сексуальна зацікавленість у 
дітях, очевидно, що воно не має ознак організованої злочинності, як у випадку фінансової 
мотивації. 

                                                           
54 Seto et al., 2012. 
55 Wolak, J., Finkelhor, D. and Mitchell, K., ‘Internet-initiated sex crimes against minors: Implications for prevention based on findings froma national 

study’(«Сексуальні злочині проти неповнолітних, пов’язані з мережею Інтернет: Висновки щодо запобігання на основі результатів національного 
дослідження»), Journal of Adolescent Health (Журнал із питань здоров’я підлітків), том. 35, № 5, 2004, стор. 424.e11-424.e20. 
56 Наприклад, Kloess et al., 2014. 



 

Тут варто згадати деякі нещодавні ініціативи Інтерполу. У 2014 р. Інтерпол координували дві 
операції у Філіппінах – «Удар у відповідь 1» і «Удар у відповідь 2». Крім успішної нейтралізації 
декількох злочинних угрупувань, що діяли там, була отримана інформація про методи, які 
використовувалися ними. Діяльність із кібершантажу в майже в промисловому масштабі 
здійснювалася з приміщень, обладнаних на зразок центру телефонного обслуговування, а 
виконавцям забезпечувалось навчання та пропонувалися заохочення за досягнення фінансових 
показників, такі як відпустки, грошові премії та мобільні телефони57. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОПОРУШНИКА ІЗ ФІНАНСОВОЮ 
МОТИВАЦІЄЮ 
› Обидві статі. 
› Член організованого злочинного угрупування. 
› Працює у групах, які перебувають у країнах, що 
розвиваються. 
› Може діяти як на національному, так і на міжнародному 
рівні. 
› Шукає жертв серед осіб чоловічої статі в країнах з 
однаковою мовою. 
› Не знає жертву особисто. 
› Головна мета: отримати гроші. 

Але цю проблему не усунуто повністю. Згідно з повідомленнями як правоохоронних органів, так і 
ЗМІ, існують інші країни, де переважно діють такі злочинці. Крім Філіппін, вони вимагають від своїх 
жертв переказувати гроші до Кот-Д’Івуару та Мороко. Для визначення можливих шляхів боротьби 
з цим злочином основні зусилля правоохоронних органів слід сьогодні зосередити на оцінюванні 
його реального масштабу та подальшому розумінні методів, які використовуються для поширення 
такої злочинної діяльності. 

 

2.2 Характеристики жертви 

У літературі немає матеріалів, які б свідчили по те, що існує «типова» жертва сексуального 
примусу та шантажу. Тому слід уникати висновків, що ґрунтуються на думках окремих експертів, 
поки не буде зібрано більше свідчень. Безумовно, існують певні дані для припущення58, що зі 
збільшенням віку зростає ймовірність того, що діти можуть стати жертвами, але без більшого 
розуміння причинності було б важко робити висновки. Наприклад, більша ймовірність стати 
жертвою примусу може бути наслідком лише більшого доступу до Інтернету без нагляду 
дорослих, а також нездатності дітей у підлітковому віці усвідомлювати ризики, враховуючи їхній 
етап розвитку і пов’язану з цим уразливість. 

Відмінності для дітей різної статі також важко визначити з досліджень. Наприклад, емпірично 
було встановлено, що дівчата з більшою ймовірністю стають жертвами, коли їх примушують 
створювати власні матеріали сексуального характеру59. Проте невідомо, чи така вразливість 
поширюється на випадки сексуального шантажу через мережу Інтернет, і чи є дівчата особливо 
вразливими до примусових форм сексуального шантажу в режимі онлайн. Хоча такі організації, як 
Організація нагляду за Інтернетом (IWF)) здебільшого повідомляють про те, що серед самостійно 
виготовлених матеріалів сексуального характеру  переважають матеріали виготовлені дівчатами 
або жінками, методологія таких досліджень не є достатньо розробленою, щоб робити висновки 
про те, чи є це наслідком більшої кількості жертв жіночої статі чи просто такі зображення з 
більшою ймовірністю потрапляють до відкритого доступу в мережі Інтернет. 
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Враховуючи наведені вище спостереження, аналіз повідомлень системи CyberTipline, пов’язаних 
із сексуальним примусом і шантажем, проведений центром NCMEC60, дає таку додаткову корисну 
інформацію на цю тему: 

 78 % повідомлень стосувалися випадків із дівчатами, а 15% - з хлопцями (у 8% повідомлень 
не було даних про стать дитини); 

 як хлопці, так і дівчата мали вік від 8 до 17 років і середній вік 15 років; проте порівняно з 
дівчатами кількість хлопців малого віку була меншою. 

Також були зроблені такі важливі спостереження щодо відмінностей для різних статей: 

 порівняно з хлопцями (53%), дівчата помітно частіше ставали жертвами шантажу з метою 
отримання матеріалів сексуального характеру (84%); 

 хлопці значно частіше ставали жертвами шантажу з метою отримання грошей/цінностей 
(32 %) порівняно з дівчатами (2%). 

Хоча більшість цих видів маніпулятивної тактики однаково використовувалися як із хлопцями, так і 
з дівчатами, у використанні певних методів були значні відмінності. А саме, коли жертвами були 
хлопці, злочинці чоловічої статі значно частіше прикидалися особами меншого віку і/або жіночої 
статі; пропонували взаємний обмін матеріалами сексуального характеру (також із використанням 
відеотрансляції); таємно записували дитину, а потім погрожували розмістити фото/відео там, де їх 
можуть побачити члени родини або друзі. На відміну від цього, якщо жертвами були дівчата, 
правопорушники значно частіше спочатку пропонували їм щось, наприклад, гроші або наркотики, 
щоб потім отримати від них матеріали сексуального характеру. Що стосується того, хто частіше 
стає жертвами сексуального примусу та шантажу через мережу Інтернет, експерти із питань 
сексуальної експлуатації дітей наводять такі дані зі свого досвіду за останні 4 роки: 14 із 24 
експертів повідомляють, що більшість жертв є дівчата або жінки. За даними 8 експертів кількість 
жертв жіночої і чоловічої статі була приблизно однаковою, а два експерти зазначили, що кількість 
жертв чоловічої статі була більшою. Один з експертів повідомив, що у його випадку серед жертв 
були лише хлопці або чоловіки. Мінімальний вік жертви був 7 років, а максимальний – 18. Лише 
один експерт повідомив про жертви віком від 15 до 25 років, що може свідчити про більший 
масштаб цього злочинного явища та той факт, що жертвами його можуть бути не лише 
неповнолітні, а й дорослі люди. За даними експертів, середній мінімальний вік жертв був 11,2 
роки. Середній максимальний вік складав 15,3 років (якщо не враховувати окремий випадок, коли 
жертві було 25 років). 

Додаткові спостереження можна зробити, використовуючи вже класифіковані дані, зібрані 
Відділом боротьби з викраденням людей і вимаганням Національного агентства з боротьби зі 
злочинністю (AKEU) у Великій Британії. Більшість жертв у випадках шантажу з використанням 
інформаційних технологій у 2016 р., про які було повідомлено цей поліцейський підрозділ 
(загалом 1 247 випадків), були чоловічої статі (1107) віком від 8 до 82 років, з найбільшою 
кількістю жертв віком 18-24 років (443), а загальна кількість жертв віком до 18 років була 123. У 
випадках із жертвами жіночої статі ймовірність виключно сексуальної мотивації злочинців була 
значно більшою. У 46,56% таких випадків злочинці вимагали надіслати нові матеріали 
сексуального характеру або зустрітися для сексуальних стосунків. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕРТВИ 
› Будь-яка особа, сексуальні матеріали якої може отримати 
правопорушник. 
› Звичайно жіночої статі, якщо правопорушник має 
сексуальну мотивацію. 
› Звичайно чоловічої статі, якщо правопорушник має 
фінансову мотивацію. 

                                                           
60 Центр NCMEC, 2016. 



 

Що стосується питання про виявлену кількість жертв СПШДІ (як у власній країні експерта, так і за її 
межами), багато експертів не змогли надати точне число, знову підкреслюючи, що немає окремих 
статистичних даних для дітей, які стали жертвами сексуального примусу та шантажу через 
Інтернет, тому їх неможливо відокремити від даних про інші сексуальні злочини. 
Експерти, які надали точні дані, повідомляють про кількість виявлених жертв від 40 до 300, у 
середньому 80. 

Експертам було важко відповісти на запитання про середню кількість жертв в одній справі. Деякі з 
них зазначили, що така кількість була від однієї до двох жертв у одній справі, а інші повідомили, 
що вона сягала від 20 до 50. Інші експерти не надали жодних чисел, використовуючи таки вирази 
як «багато» або «значна кількість». Один експерт підкреслив, що хоча у своїй відповіді він 
зазначив в середньому одну жертву в одній справі, останнім часом ця кількість має тенденцію до 
збільшення до приблизно 5-6. З таких даних, які дуже сильно різняться між собою, неможливо 
зробити якісь висновки, але це лише підкреслює необхідність подальших досліджень у цій сфері. 

У випадках сексуального примусу та шантажу дітей через мережу Інтернет експерти вказали такі 
характерні риси жертв: 

 наївність жертви – як на соціальному рівні (спілкування з іншими людьми), так і на 
технічному рівні; 

 відсутність батьківського контролю; 

 бажання поділитися самостійно виготовленими матеріалами сексуального характеру; 

 значний час перебування в мережі Інтернет щодня; 

 використання соціальних мереж та інших засобів спілкування в Інтернеті, особливо за 
допомогою мобільних пристроїв; 

 налагодження дружніх стосунків із незнайомцями ; 

 розмови на сексуальні теми з незнайомцями; 

 брак технічних знань. 

Проте ці дані не обов’язково є емпіричним обґрунтуванням того, що зловживання стає наслідком 
наявності таких умов, оскільки це є лише інтерпретацією опитування респондентів. Хоча вони 
можуть припускати, що такі умови є «причинами» для злочину, без набагато глибшого 
дослідження випадків цього явищу дуже важко довести, що саме це є причиною для 
правопорушення. Наприклад, «відсутність батьківського контролю» або якщо дитина проводить 
багато часу в Інтернеті не обов’язково призводять до того, що вона стає жертвою шантажу. Ці 
відповіді можуть бути корисними для тих, хто досліджує такі злочини, за необхідності 
об’єктивності при інтерпретації мотивації жертви. 

Двома найважливішими чинниками ризику віктимізації, відображеними у відповідях експертів із 
питань сексуальної експлуатації дітей, є відсутність батьківського контролю та несприятливий 
особистий або психологічний стан жертви. Батьківській контроль має розглядатися тут як 
причетність батьків, коли діти бажають обговорювати свою поведінку в мережі Інтернет і будь-які 
свої занепокоєння щодо людей, з якими вони стикаються, а також бажання повідомляти батьків 
про неприємні випадки. Ці умови є набагато сильнішими, аніж батьківський контроль у 
звичайному розумінні. Що стосується другого чинника, найчастіше як причини віктимізації 
згадувалися проблеми у школі, у взаєминах із друзями або батьками. 
 

3. Реагування на явище 

3.1 Профілактика 

Важливість профілактики на різних рівнях для ефективного зниження кількості випадків 
сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей (СНЕД) підкреслюється в існуючих 



 

міжнародних юридичних документах61. Деякі з цих положень певною мірою відображені в 
національному законодавстві, в організаційних структурах і академічній літературі. Проте розвиток 
«культури профілактики» цього явища на рівні ЄС ще продовжується, і практичні підходи у цій 
сфері країн-членів мають значні відмінності62. 

Розробка успішних профілактичних і інформаційних кампаній для боротьби зі СНЕД не завжди є 
простою справою. Це злочинне явище є багатогранним і має багато складних нюансів. Тому 
профілактичні кампанії часто стикаються з проблемами, які можна подолати лише через 
поєднання теоретичних моделей з існуючими практичними знаннями. Останні дослідження 
доводять, що визначення пріоритетів утручання і профілактики в цій сфері має базуватися на 
мультидисциплінарному підході з урахуванням медичних аспектів, коли всі причетні зацікавлені 
сторони стандартизують свої підходи з чіткими та узгодженими основними цілями та 
завданнями63. 

Для узагальнення зусиль із профілактики СПШДІ було проведено великий пошук відповідних 
матеріалів64. Різні ініціативи, спрямовані на профілактику небезпечної поведінки в мережі 
Інтернет, групувалися в різні категорії. Для кращого розуміння різних типів виявлених ініціатив, 
категорії, вибрані згідно зі змістом і/або планом дій цих ініціатив, далі поділялися на підкатегорії 
за змістом і формою. 

У першій категорії зібрано ініціативи значною мірою пов’язані з технічними аспектами, такі як 
настанови для індустрії інформаційних технологій або розробників програмного забезпечення, 
призначеного для запобігання небезпечній поведінці дітей в мережі Інтернет65. У другій категорії 
зібрано ініціативи з більш науковим підґрунтям – різні дослідження та опубліковані статті, які 
забезпечують краще розуміння поведінки дітей і правопорушників у мережі Інтернет. До третьої 
категорії було віднесено ініціативи правоохоронних органів або інших організацій і установ, які 
мають справу з повідомленнями про випадки сексуального насильства або сексуальної 
експлуатації дітей66. В останній, четвертій категорії було зібрано найбільш практичні ініціативи, 
зокрема, інформаційні та просвітницькі кампанії для інформування батьків і дітей про небезпечні 
види поведінки в мережі Інтернет67. 

Головним висновком було те, що хоча існують програми, спрямовані на профілактику потенційно 
небезпечних видів поведінки в мережі Інтернет, таких як «секстинг», і таких явищ, як входження в 
довіру дитини з метою її подальшої сексуальної експлуатації (грумінг), або цькування з 
використанням мережі Інтернет, дуже мало з цих програм безпосередньо спрямовані на боротьбу 
з явищем СПШДІ68. Ці програми були у форматі або малюнків, або коротких відео. Крім цього, ці 
знайдені програми не повністю відповідали теоретичним принципам розробки ефективних 

                                                           
61 Лансаротська конвенція, розділ II, «Профілактичні заходи»; абзац 34, стаття 23 Директиви ЄС. 
62 «Боротьба із сексуальним насильством проти дітей» Директива 2011/93/EU — Оцінювання реалізації в Європі, стор. 28. Доступне за 

посиланням: http:// www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/ EPRS_STU%282017%29598614_EN.pdf 
63 Головний висновок фінансованого ЄС дослідження політики та практичної діяльності у сфері профілактики сексуального насильства проти дітей в 

мережі Інтернет, включно з віктимізацією. EU Child Online Safety Project — Enhancing police and industry practice (Проект ЄС із безпеки дітей в 
мережі Інтернет – Удосконалення методів роботи поліції та індустрії інформаційних технологій), стор.8. Доступне за посиланням: 
http://www.mdx.ac.uk/__data/ assets/pdf_file/0017/250163/ISEC-report-FINAL.pdf 
64 Хоча метою було зробити пошук якомога ширшим для отримання кращого розуміння особливостей профілактики явища СПШДІ на 

міжнародному та національному рівнях, слід підкреслити його очевидні обмеження. Пошук проводився лише англійською, що безумовно 
виключило певну кількість ініціатив іншими мовами. Крім цього, аналіз програм проводився з використанням даних, доступних лише з відкритих 
джерел, які могли бути неповними щодо особливостей розвитку програм та їхнього змісту. 
65 Цікавим прикладом технічної особливості є модель, розроблена в Норвегії, яка успішно використовується також у декількох інших країнах.  Коли 

користувач з ІР-адресою з Болгарії хоче потрапити до спеціальної платформи з питань сексуального примусу та шантажу, він автоматично 
спрямовується до веб-сайту підрозділу болгарської поліції для боротьби з кіберзлочинністю, де він може повідомити про можливий злочин 
(http://www.cybercrime.bg). 
66 Наприклад, https://ceop.police.uk/ceop-reporting/ 
67 Наприклад,  http://swgfl.org.uk/products-services/esafety/resources/So-You- Got-Naked-Online/Content/Sexting-Toolkit; https://www.facebook. 

com/help/726709730764837/?helpref=hc_fnav 
68 Наприклад, http://www.missingkids.org/sextortionpsa; http://www. sextorsion.es/; http://ow.ly/ePX9306ESpR 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU%282017%29598614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU%282017%29598614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU%282017%29598614_EN.pdf
http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/250163/ISEC-report-FINAL.pdf
http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/250163/ISEC-report-FINAL.pdf
http://www.cybercrime.bg/
https://ceop.police.uk/ceop-reporting/
http://swgfl.org.uk/products-services/esafety/resources/So-You-Got-Naked-Online/Content/Sexting-Toolkit
http://swgfl.org.uk/products-services/esafety/resources/So-You-Got-Naked-Online/Content/Sexting-Toolkit
https://www.facebook.com/help/726709730764837/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/726709730764837/?helpref=hc_fnav
http://www.missingkids.org/sextortionpsa
http://www.sextorsion.es/
http://www.sextorsion.es/
http://ow.ly/ePX9306ESpR


 

профілактичних програм69, лише деякі з них було розроблено з урахуванням основних принципів70 
забезпечення ефективності профілактичних програм. Певна кількість таких профілактичних 
програм має один недолік: кінцевий споживач повинен бути хоча б мінімально зацікавленим у 
відповідному питанні, щоб побачити матеріали. Практика71 показує, що при реалізації 
профілактичних програм, які спрямовані проти небезпечних видів поведінки, таких як «секстинг», 
вони не сприймаються молоддю, якщо їх погано представлено. Профілактичні програми можуть 
стати підґрунтям і надавати матеріали для ефективного навчання, але їх необхідно інтегрувати в 
ширший освітній контекст із належними рівнями обговорення та подальшої підтримки для 
молодих людей. 

В ідеалі ефективні профілактичні програми мають призводити до поєднання різних існуючих типів 
утручання з використанням різних методик. Що стосується проблеми сексуального насильства та 
сексуальної експлуатації дітей, існує потреба в розвитку освітніх програм, які враховують, що 
правопорушення інколи трапляються, і приділяють більше уваги реагуванню на них та врахуванню 
почуттів жертви. Особливо важливо в цьому підході заохочувати молодих людей бути більш 
критичними під час спілкування в мережі Інтернет, а не намагатися запобігти поведінці, пов’язаної 
з їх сексуальною самоідентифікацією. За висновками деяких досліджень, які вивчали виключно 
явище СПШДІ72, важливо, щоб профілактичні програми базувалися на дослідженнях конкретних 
ситуацій. Перевагою цього підходу є більший вплив на дітей, одночасно вони навчаються тому, що 
робити, якщо вони потрапляють у подібну ситуацію73.  

На завершення слід зазначити, що профілактичні програми, які допомагають захистити дітей від 
небезпеки в середовище мережі Інтернет слід включати до складу національних шкільних 
програм. 

Величезна важливість профілактики можна підтвердити даними з декількох джерел щодо 
наслідків СПШДІ74, зокрема, випадків заподіяння собі шкоди або навіть самогубства75. Серед 
експертів із питань сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей, котрі змогли надати 
відповіді на запитання «Чи призвело те, що відбулося з дитиною, до погроз або спроб заподіяти 
собі шкоду, зокрема, своєму сексуальному здоров’ю, або навіть самогубства?» (n=20), 12 відповіли 
ствердно, а четверо з них повідомили про випадки самогубства або суїцидальної поведінки. Вісім 
експертів дали негативну відповідь. Хоча ця невелика вибірка має дуже обмежену кількість 
джерел даних, це підкреслює важливість профілактики при реагуванні на загрозу від цього виду 
злочину. 

За висновками дослідження центру NCMEC, діти-жертви часто страждали від низки негативних 
наслідків, зокрема, почуття безнадії, страху, занепокоєння та депресії. 

Загалом у 13% повідомлень про випадки СПШДІ у системі CyberTipline зазначається, що жертва 
відчула якійсь негативний наслідок. Серед цих повідомлень із негативними наслідками одна 
дитина з трьох (31% або 4% від усіх повідомлень про випадки СПШДІ) унаслідок віктимізації 
заподіяла собі шкоду, погрожувала або намагалася покінчити життя самогубством. Стосовно 
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негативних наслідків не було відмінностей, пов’язаних зі статтю або віком дитини. Також часто в 
повідомленнях висловлювалося занепокоєння щодо інших потенційних жертв, що часто було 
однією з причин для надсилання повідомлення76. 

Немає жодного сумніву в тому, що основною ідеєю, яку профілактичні та інформаційні програми 
мають доносити до дітей, є те, що СПШДІ є злочином, і правопорушники будуть переслідуватися за 
законом. Також важливо, щоб такі програми приділяли увагу основним елементам явища СПШДІ: 
матеріалам, погрозам і матеріальним цінностям, і планувати конкретні заходи навколо них. Крім 
цього, оскільки виготовлення матеріалів сексуального характеру, які може отримати 
правопорушник, є необхідним для початку процесу СПШДІ, цьому слід приділяти особливу увагу. 
Очевидно, як основу можна використовувати знання, уже отримані при дослідженні інших типів 
поведінки молодих людей, пов’язаних із виготовленням матеріалів сексуального характеру77, 
наприклад, «секстингу». Для забезпечення повноти профілактичних програм і протидії випадкам 
СПШДІ за допомогою технічних засобів, необхідні постійні зусилля для поліпшення інформування 
про захисні функції при роботі в мережі Інтернет, які можуть використовуватися для запобігання 
використанню хакерських програм. 

У рамках будь-якої профілактичної програми ключові елементи СПШДІ слід пояснювати в контексті 
процесів правопорушення78. Надання належних порад та інструментів, що відображають 
поведінку жертви та правопорушника на кожній стадії таких процесів може зміцнити позицію 
жертви та зірвати процес віктимізації. Як зазначається в дослідженні центру NCMEC, діти часто 
вважають, що якщо вони погодяться на вимоги, це припинить шантаж. Можна припустити, що 
якщо пояснити належним чином наслідки виконання вимог правопорушника та відмови це 
робити, жертва буде в кращому положенні для ефективної протидії таким вимогам. Прикладом 
поради для жертв саме цього злочину можна знайти в листівці Федерального бюро розслідувань 
«Захист від сексуального шантажу»: «не є злочином для дитини надіслати комусь зображення 
сексуального змісту, якщо її до цього примушують, тому жертви не повинні боятися повідомляти 
правоохоронцям, якщо вони піддаються сексуальній експлуатації»79. 

Це знання може бути критично важливим для дитини-жертви, не лише для повідомлення про 
злочин, а й при реагуванні на маніпулятивні методи, які використовують злочинці. 

ТЕХНІЧНИЙ ПІДХІД 
› Настанови для індустрії інформаційних технологій. 
› Програмне забезпечення для запобігання небезпечній 
поведінці. 
› Більші безпечні принципи організації мережі Інтернет. 
 
НАУКОВИЙ ПІДХІД 
› Порівняльні правові дослідження. 
› Дослідження поведінки правопорушників у мережі 
Інтернет/ методів входження в довіру до дитини. 
› Порівняння досліджень поведінки в мережі Інтернет і 
реальному світі. 
› Оцінювання національних стратегій. 
› Приділення уваги важливості профілактики. 
 
ІНІЦІАТИВИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
› Спеціальні веб-сайти для повідомлення про злочини, 
пов’язані із сексуальним насильством проти дітей і їх 
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сексуальною експлуатацією. 
› Поради/ попередження поліції в газетах. 
 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ПРОСВІТНІ ПРОГРАМИ 
› Поради для батьків/ дітей щодо безпечної поведінки в 
мережі Інтернет. 

Аналіз сучасних профілактичних та інформаційних ініціатив в контексті характеристик явища 
СПШДІ, особливо що стосується наслідків для жертв, указує на явну потребу в цільовій 
профілактичній програмі, яка буде тісно пов’язана з існуючими механізмами повідомлення про 
злочини та надання підтримки жертвам. Така програма була внесена до плану дій на 2017 р. 
Європейської мультидисциплінарної платформи протидії сексуальній експлуатації дітей. Її буде 
пояснено в наступному розділі цього звіту. 

 

3.2 Механізми повідомлення та підтримки 

Вище вже згадувалося, що почуття сорому у зв’язку з матеріалами, наданими правопорушнику, 
або нерозуміння потенційними жертвами того, що вони стали жертвами кримінального злочину є 
головними причинами того, що повідомляється лише про невелику частину випадків СПШДІ. Крім 
цього, у законодавстві деяких країн жертви можуть уважатися правопорушниками, а дії дитини, 
яка зробила фото в оголеному вигляді та надіслала її через мережу Інтернет, прирівнюватися до 
виготовлення матеріалів, пов’язаними із сексуальною експлуатацією дітей. Таке покладання 
провини на жертву зберігає назавжди віктимізацію і створює культуру, несприятливу для викриття 
подібних злочинів. 

За даними експертів із питань сексуальної експлуатації дітей, повідомлення про випадки СПШДІ 
отримувалися відповідними підрозділами, де вони працюють, із різних джерел. Приблизно 70% 
повідомлень надходило безпосередньо від жертв, членів їхніх сімей або вчителів. Деякі експерти 
згадали упереджувальні розслідування потенційних злочинів у мережі Інтернет та міжнародні 
поліцейські канали, зокрема Інтерпол, коли розслідування проводяться за межами країни, а 
жертва є громадянином цієї країни. До третьої категорії відносилися повідомлення, які надходили 
від недержавного сектора та НУО, з помітною роллю в цьому процесі гарячих ліній мережі 
INHOPE80 і центру NCMEC. 

Хоча відповіді, надані експертами з питань сексуальної експлуатації дітей, були доволі загальними, 
у них згадується дуже важлива характеристика існуючих механізмів повідомлення – у них 
використовується багатодисциплінарний підхід у формі перехресних повідомлень, де 
представлено різних учасників процесу. Хоча такий підхід здається правильним, існують певні 
проблеми у зв’язку з цілями кожного з учасників, які можуть впливати на послідовність і 
ефективність механізмів повідомлення про злочин як на національному, так і міжнародному рівні. 
Тому дуже важливо, щоб такі учасники процесу працювали разом для мінімізації дублювання 
зусиль і забезпечення оптимального внеску до загального процесу. 

Докладнішу інформацію про осіб, які повідомляють про випадки СПШДІ, 
можна знайти в дослідженні центру NCMEC*. Загалом, найчастіше про 
випадки СПШДІ через систему CyberTipline повідомляли постачальники 
інтернет-послуг (33%), самі діти-жертви (24%) та батьки або опікуни (22%). 
Велика частка повідомлень від постачальників Інтернет послуг пояснюється 
специфікою механізму повідомлення системи CyberTipline, який пропонує 
практичне рішення для виконання вимоги законодавства США про 
забезпечення повідомлення про випадки сексуального насильства проти 
дітей і їх сексуальної експлуатації в Інтернет-платформах. Цікаво, що майже 
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половина повідомлень постачальників Інтернет-послуг через систему 
CyberTipline були ініційовані самими дітьми-жертвами, і частка таких прямих 
або опосередкованих повідомлень про випадки СПШДІ від дітей-жертв, 
оброблених у системі CyberTipline, є найбільшою (38%). 
Серед інших осіб, які повідомляли про правопорушення за допомогою 
системи CyberTipline, були однолітки (тобто друзі, подруги, брати або сестри; 
7%), авторитетні дорослі (наприклад, учителі, поліцейські, юристи; 5%) та 
незнайомі дитині особи, які спілкувалися з нею в мережі Інтернет (3%). 
* Центр NCMEC, 2016. 

У центрі NCMEC указують81 на важливі відмінності в статі та віці дітей серед тих із них, хто 
повідомляв про випадки правопорушень. Хоча хлопці зі значно більшою ймовірністю ніж дівчата 
самостійно повідомляють про злочин, дівчата зі значно більшою ймовірністю ніж хлопці 
звертаються до постачальників Інтернет-послуг або однолітків із проханням повідомити про 
злочин від їхнього імені. Батьки/опікуни та інші авторитетні для дитини особи з однаковою 
ймовірністю повідомляють про злочини як проти хлопців, так і дівчат. Крім цього, самостійні 
повідомлення та повідомлення через постачальників Інтернет-послуг значно частіше зустрічаються 
серед дітей старшого віку, а серед молодших дітей частіше зустрічаються повідомлення від 
батьків/опікунів, авторитетних осіб або незнайомих людей, яким стає відомим про злочин через 
Інтернет. Однолітки з однаковою ймовірністю повідомляли як для молодших, так і старших дітей. 

Ключовим елементом у припиненні процесів правопорушення та віктимізації є повідомлення 
дитиною про свою віктимізацію. Тому надзвичайно важливо поглибити наведені вище висновки з 
метою визначення чинників, які сприяють викриттю віктимізації. Після цього ці чинники слід 
відобразити в особливостях механізмів повідомлення про правопорушення та відповідних 
інструментах, які необхідно зробити адекватними та зрозумілими. Тут слід підкреслити роль 
недержавного сектора та його відповідальність за функцію контролю, особливо у світлі 
вищезгаданих основних висновків фінансованого ЄС дослідження щодо ролі поліції та індустрії 
інформаційних технологій у профілактиці сексуального насильства над дітьми у мережі Інтернет82. 
Згідно з ними, у тому, що стосується заходів безпеки в Інтернет-індустрії, окремі молоді люди 
скаржилися на те, що такі заходи безпеки та механізми для повідомлення про порушення були 
занадто складними, також є нерозуміння деяких функцій механізмів повідомлення про 
непристойні матеріали, що заважало належно реагувати на них. Але, враховуючи складність 
явища СПШДІ та його наслідки для жертв, проблема полягає не лише в тому, щоб поінформувати 
тих, хто бажає повідомляти про відповідні випадки, про наявні механізми для такого 
повідомлення, але й надати дитині-жертві підтримку, необхідну в конкретних умовах, зокрема, в 
дуже динамічних сценаріях розвитку подій. При визначенні найефективніших методів підтримки 
так само слід брати за основу характеристики та основні елементи явища, що досліджується. 
Організації, які працюють у цій сфері, мають оцінити свої ресурси та порядок дій у контексті того, 
яка підтримка громади може бути доступною жертвам СПШДІ, зокрема, у випадку термінового 
втручання. Підтримка для жертв має бути забезпечена на всіх етапах процесу реагування на 
випадки СПШДІ, щоб допомогти їм подолати негативні наслідки. Довготерміновою метою є 
створення атмосфери підтримки в суспільстві при такому реагуванні та подолання тенденції 
покладання вини за сексуальні правопорушення на жертву. Тут слід підкреслити важливість ролі 
фахівців у щільному контакті з дітьми разом із роллю гарячих ліній83. Як уже згадувалося, в рамках 
діяльності Європейської багатодисциплінарної платформи з питань протидії сексуальній 
експлуатації дітей було розроблено унікальну профілактичну кампанію84, метою якою є 
підвищення поінформованності та зміцнення механізмів повідомлення про правопорушення та 

                                                           
81 Центр NCMEC, 2016. 
82 Проект ЄС із безпеки дітей в мережі Інтернет (ЕU Child Online Safety Project), стор. 10. 
83 Стосовно занепокоєння користувачів щодо цього див. також Боротьба з сексуальним насильством проти дітей, Директива 2011/93/EU — 

Оцінювання реалізації в Європі, стор. 51. 
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підтримки жертв СПШДІ. Кампанія враховує загальні особливості явища СПШДІ та надає 
інструменти, які можна легко адаптувати на національному рівні в кожній країні-члені ЄС або в 
інших країнах за допомогою незначних змін, що відображають соціально-демографічні 
відмінності. 

Перша мета цієї інформаційної кампанії має досягатися через пояснення основних елементів 
явища СПШДІ та його характеристик, особливо двох основних типів мотивації правопорушників, за 
допомогою короткого відео85 з перекладом на всі мови ЄС, а також додаткової інформації, яка 
поширюється через веб-сайти Європейського центру Європолу для боротьби з кіберзлочинністю 
(ЕС3), правоохоронних органів та інших зацікавлених сторін, які вирішили підтримати цю 
ініціативу. 

Для досягнення другої мети кампанії експерти з питань сексуальної експлуатації дітей приділили 
увагу зміцненню співпраці між зацікавленими сторонами у своїх країнах для відпрацювання 
найбільш ефективної методики роботи з повідомленнями про випадки СПШДІ, одночасно 
надаючи необхідну підтримку жертвам. Контактна інформація цих зацікавлених сторін буде 
поширюватися в різні способи як частина цієї інформаційної кампанії. 

 

                                                           
85 Центр ЕC3 хотів би виразити подяку студентам Міжнародної школи в Гаазі, Нідерланди, які дуже допомогли при розробці ідеї та сценарію відео. 


