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При передруку матеріалів довідника, в тому числі їх фрагментів, 
посилання на авторів та https://stop-sexting.in.ua/ є обов’язковим. 

Видання цього посібника стало можливим завдяки фінансовій 
підтримці Уряду Великої Британії в рамках проєкту “Захист дітей в 

цифровому середовищі: реагування на місцевому та національному 
рівнях”, який виконує команда #stop_sexтинг. Погляди, висловлені в 
цій публікації, належать авторам і можуть не збігатися з офіційною 

позицією Уряду Великої Британії.

Це перша брошура, створена та опублікована в Україні про роль ІТ бізнесу в 
забезпеченні онлайн-безпеки дітей. 
Проаналізовано різні способи, якими бізнес може позитивно вплинути на 
захищеність дітей на рівні своєї компанії, у співпраці з клієнтами та на рівні 
взаємодії з державою.
Кожна ІТ компанія, ознайомлюючись із представленими можливостями, 
може оцінити, які вже застосовує у своїй діяльності, а також отримати нові 
практичні ідеї, як покращити корпоративну соціальну відповідальність 
свого бізнесу та зробити ІТ продукт дружніми до  дітей та суспільства. 

Формування брошури відбувалось на основі аналізу міжнародних 
рекомендацій та опитування українських фахівців.
Дякуємо представникам ІТ компаній Wix, IT Specialist, TapOk, Київстар, EPAM, 
Wimex, NIX, ENESTECH software, Site24 за участь в опитуванні в рамках 
підготовки цього посібника. Завдяки Вашій небайдужості спільними 
зусиллями ми зможемо забезпечити онлайн безпеку нашим дітям!

ВІТАЄМО!
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Розробки, пов’язані зі штучним інтелектом, машинним навчанням, big data, 
інтернет-постачання  змінюють практику медіакористування дітей вже 
сьогодні і в осяжному майбутньому.

Сьогодні завдяки інтернету, спеціальним додаткам та платформам, діти 
мають легший доступ та можливості до навчання, дозвілля, формування та 
висловлення власної думки, самовираження. 

Окрім переваг, онлайн життя має і негативний вплив на життя, емоційне і 
фізичне здоров’я дітей: діти зіштовхуються зі шкідливим контентом (через 
який вчиняють шкоду своєму здоров’ю, наприклад, слідуючи правилам 
рекламованих дієт; або шкоду своєму життю, граючи в суїцидальні квести) та 
шкідливими контактами (коли незнайомці в мережі налагоджують зв’язок з 
дитиною, а пізніше вимагають її приватні дані, оголені фотографії та гроші, 
супроводжуючи це погрозами).
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АКТУАЛЬНІСТЬ НЕМОЖЛИВО ПРОЖИТИ ДЕНЬ, 
НЕ ВПЛИНУВШИ НА СВІТ НАВКОЛО НАС. 

ТЕ, ЩО ВИ РОБИТЕ – МАЄ ЗНАЧЕННЯ; 
І ВИ ПОВИННІ ВИРІШИТИ,

ЯКИЙ ВПЛИВ МАТИМУТЬ ВАШІ ДІЇ

- Джейн Гудолл -

ВПЛИВ ONLINE МОЖЛИВОСТЕЙ НА ЖИТТЯ ДІТЕЙ.

Щорічно міжнародні організації видаляють понад 1 мільйон 
посилань на зображення сексуального насильства над 
дітьми (дитячу порнографію). 44% такого контенту 
створюють самі діти на вимогу зловмисників. 

У 2021 році в Україні вперше опубліковано всенаціональне 
дослідження на тему «Сексуальне насильство над дітьми та 
сексуальна експлуатація дітей в інтернеті в Україні». За 
його даними протягом 2020 року:

14,4% дітей шкільного віку отримували в інтернеті питання 
про їхні інтимні частини тіла,

11% отримували повідомлення, що містять зображення 
чийогось оголеного тіла,

8% отримували прохання надіслати своє інтимне фото,

понад 3% дітей отримували запит здійснити сексуалізовані 
дії перед веб-камерою.
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ДІТИ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ
хто має доступ до інтернету, щоденно зіштовхуються не тільки зі 
шкідливим контентом в мережі (як у загальному доступі, так і через 
рекламу), але й зі злочинцями, які спеціально шукають контакту з 
дітьми онлайн з метою їх сексуальної експлуатації (для виготовлення 
дитячої порнографії), використовуючи сучасні способи комунікації в 
мережі та можливості діджитал сфери. За даними IWF, у 2020 році 
найбліьше матеріалів, що зображують сексуальне насильство над 
дітьми (дитячої порнографії), стосувались дітей у віці 7-13 років.

ДІТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (3-6 РОКІВ) 
під час користування гаджетами й перегляду мультфільмів чи відео на 
YouTube можуть випадково натрапити на неналежний контент (який 
може бути схований в рекламі чи окремому відео). Окрім впливу на 
психіку дитини це шкідливо і тим, що дитина в цьому віці схильна 
повторювати певні дії, слова без розуміння їх значення. 

ДІТИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (6-8 РОКІВ) 
також доволі часто потрапляють на неналежний контент для їхнього 
віку, наприклад, якщо дитина не отримала відповіді від дорослого на 
своє запитання, то вона може спробувати це знайти в інтернеті. Доволі 
часто злочинці в інтернеті вимагають від своєї жертви залучення 
меншого брата чи меншої сестри до створення порнографічного 
контенту.

ДІТИ РАННЬОГО ПІДЛІТКОВОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
(9-12 РОКІВ ТА 13-16 РОКІВ) 
можуть вдаватись до секстингу - обміну інтимними фото та відео 
матеріалами з іншими користувачами. Також в цьому віці підлітки 
більш відкриті до побудови довірливих стосунків з незнайомцями в 
інтернеті, що може призвести до ситуації вимагання та шантажу. 
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ВПЛИВ БІЗНЕСУ НА ПРАВА ДИТИНИ 
В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ

«Не нашкодь» - принцип, який застосовується в медицині, соціальній роботі 
та інших секторах, а також стосується бізнесу, визначаючи необхідність 
реалізовувати свою діяльність таким чином, щоб це не принесло шкоду ні 
співробітникам, ні клієнтам, ні іншим людям. 

Перший стандарт з впливу бізнесу на права людини було викладено у 
"Керівних принципах Організації Об'єднаних Націй з питань бізнесу та прав 
людини", який  схвалено Радою ООН з прав людини у 2011 році. 
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Такі злочини щодо дітей скоюються через те, що зловмисники 
опанували використання VPN, месенджерів та їх приватних чатів, 
чисельні сервіси, які дозволяють створювати неналежний контент (в 
т.ч. дитячу порнографію) та анонімно поширювати його. 

Застосунки для знайомств, онлайн-ігри, файлообмінники, 
можливості трансляцій в форматі «наживо», месенджери із 
наскрізним шифруванням – все це використовується для 
встановлення контакту з дітьми та іх сексуального насильства та 
експлуатації.

Кожна дитина, яка проводить час в мережі, стає незахищеною перед 
цифровим світом, створеним для дорослих. Наша основна задача - 
зробити цей світ безпечним для кожної дитини. Практичні ідеї та 
способи, якими ІТ компанії та фахівці можуть сприяти  захисту дітей 
онлайн, описані в цій брошурі.
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БІЗНЕС І ПРАВА ДИТИНИ

Прийняття в 1989 році Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про права 
дитини закріпило повний набір громадянських, політичних, економічних, 
соціальних та культурних прав дитини. Дана Конвенція за допомогою своєї 
універсальної складової є однією з найбільш широко ратифікованих - наразі 
195 держав взяли на себе зобов’язання виконувати її положення через 
закони, політику, плани та програми. У рамках цього уряди держав, які 
ратифікували Конвенцію також повинні підтримувати, консультувати та 
направляти інших осіб, які відіграють важливу роль у житті дітей, включаючи 
батьків, вчителів, опікунів і – все частіше – бізнес.

Вплив бізнесу на життя дітей набуває все більшої значущості. У більшості 
випадків бізнес має позитивний ефект на дітей та приносить користь у 
їхньому щоденному житті, шляхом створення освітніх програм, 
покращенням медичного обслуговування та об'єднанням сімей по всьому 
світу. Водночас шляхом створенням продуктів та послуг, які є шкідливими 
для здоровʼя дітей, забруднення середовища, де вони живуть, а також 
піддають їх серйозним небезпекам на робочих місцях - підприємства 
піддають дітей негативному впливу.

Негативний вплив часто за своєю природою залишається безслідним, саме 
тому бізнес зазвичай не приймає ніяких рішень для покращення ситуації 
або його усунення. Діти ж, зазвичай, не розуміють, що їхні права були 
порушені, або через брак впевненості, підтримки та ресурсу вони не можуть 
заявити про порушення своїх прав. 

Загальний коментар Комітету ООН з прав дитини №16 (щодо впливу бізнесу 
на права дитини), наголошує на принципі, який було раніше відзначено у 

В основі викладених рекомендацій (що містять 31 положення) 
наголошується визнання, що:

1) Держава несе обов’язок поважати, захищати та сприяти реалізації прав 
людини;

2) Бізнес компанії є спеціалізованими суб’єктами, що виконують у суспільстві 
спеціальні функції та зобов’язані застосовувати всі чинні правові норми для 
поваги прав людини;

3) Мають існувати належні та ефективні способи реагування на випадки, 
коли права порушено.
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Загальний коментар Комітету ООН з прав дитини №25 (2021) щодо прав 
дитини у цифровому середовищі розмежовує у своїх положення 
зобов'язання держави та бізнесу. 

Так Коментар №25 наголошує, що уряди держав-учасниць повинні 
регулярно переглядати, приймати нове та оновляти чинне національне 
законодавство відповідно до міжнародних стандартів прав людини, щоб 
забезпечити сумісність цифрового середовища з правами, викладеними в 
Конвенції про права дитини та Факультативних протоколах до неї. 

Окрім обов'язку держави створювати нормативне регулювання захисту 
прав дітей в цифровому середовищі, вона також виконує функцію 
координатора за дотримання норм та створення сприятливого середовища 
для їхнього дотримання державними органами та підприємствами, 
пов’язаними з цифровим середовищем.

У Коментарі №25 також зазначаються важливі кроки, які слід вжити 
безпосередньо ІТ бізнесу для забезпечення захисту прав дітей в онлайн 
середовищі. Основними з них є:

1. Встановлення політик та правил щодо усунення можливого порушення 
прав дитини та їхньої експлуатації продуктами та послугами створеними 
компанією та впровадження ефективних механізмів відновлення 
порушених прав.

2. Навіть якщо компанія напряму не створює продукт, який здійснює 
насильство над дітьми в цифровому середовищі, цей продукт може бути 
використаний в таких цілях. Саме тому важливим є забезпечення зі сторони 
бізнесу доступу для правоохоронних органів до баз даних, які можуть 
допомогти у розслідуванні злочинів проти дітей, а також здійснювати 
моніторинг за тим хто та з якою метою використовує їхні продукти та 
послуги.

3. Підприємства, чиїм кінцевим споживачем є дитина, повинні забезпечити 

БІЗНЕС І ЗАХИСТ ДІТЕЙ ОНЛАЙН

«Керівних принципах з питань бізнесу та прав людини»: поважати, захищати 
та сприяти реалізації прав дитини.

А прийнятий навесні 2021 року коментар Комітету ООН з прав дитини №25 
більш детально розкриває зв’язок бізнесу з онлайн безпекою дітей.
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ВПЛИВ НА ЗАХИСТ ДІТЕЙ ПРЕДСТАВНИКАМИ 
РІЗНОГО БІЗНЕСУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ.

НАДАВАЧІ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТУ
ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ.

Використання мобільних телефонів та номерів надає батькам 
можливість залишатись на зв’язку зі своїми дітьми. Однак 
номери дітей стають доступними і для зловмисників, які 
надсилають шахрайські СМС, роблять «холодні дзвінки» 
(пропонуючи різні невідповідні до віку дитини послуги), 
скоюють дзвінки з погрозами та шантажем.

Доступ до інтернету передбачає не тільки доступ до інформації, 
можливостей спілкування, навчання та дозвілля, але й доступ до 
сайтів з неналежним та забороненим контентом. Наприклад, в 
різних країнах по-різному врегульоване питання доступу до 
порнографії дорослими, але в будь-якій культурі підтверджено 
дослідженнями негативний вплив раннього перегляду 
порнографічних матеріалів дітьми.

Тому в розвинутих країнах вже широко застосовуються 
програми обмеження вебконтенту (контент-фільтри), зокрема, 
програма підключається самими інтернет-провайдерами.

відповідність своїх продуктів та послуг у питаннях дизайну, функціонування, 
продажу та розповсюдженню серед громадськості - етичним нормам, 
стандартам безпеки та приватності. 

4. Компанії під час налаштування та розробки рекламної продукції не 
повинні безпосередньо націлювати її на дітей з комерційною метою.
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НАДАВАЧІ ПОСЛУГ З ОРЕНДИ СЕРВЕРІВ/ХОСТИНГІВ
Вебсайти, блоги, фотостоки, файлообмінники, зображення 
банерної реклами, соціальні мережі, веб-архіви – всі ці ресурси 
використовуються для зберігання та передачі матеріалів, що 
зображують сексуальне насильство над дітьми (дитячої 
порнографії) і, відповідно, всі ці ресурси розміщуються на 
серверах.

Тому є важливою участь надавачів серверів та хостингів у 
профілактиці та реагуванні на випадки розміщення на їх 
ресурсах матеріалів, що зображують сексуальне насильство над 
дітьми (дитячої порнографії).

РОЗРОБНИКИ ІТ ПРОДУКТІВ (ВЛАСНИХ
АБО ПІД ЗАМОВЛЕННЯ)

Мобільні застосунки, соціальні мережі, месенджери, 
онлайн-ігри та інші програми створюються, аби покращити світ, 
полегшити доступ до інформації та комунікації.

Ці ж програми часто надають зловмисникам доступ до 
встановлення контакту з дітьми, налагодження з ними 
довірливих стосунків з подальшою експлуатацією дітей, 
погрозами, шантажем. Такі ж програми слугують поширенню 
інструкцій про участь в суїцидальних та інших небезпечних для 
життя квестів.

Окрема увага має приділятись програмам та застосункам, які 
надають користувачам доступ для самостійного створення 
контенту (відео, інфографік та інших зображень), адже їхні 
можливості також використовують для створення шкідливого 
та забороненого контенту.

Більшість таких програм створюється з метою суспільної 
користі (або користі для конкретного клієнта-замовника), але по 
факту розраховані на цільове використання дорослими та не 
враховують потенційний негативний вплив на життя і здоров’я 
дітей.
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04
МОЖЛИВОСТІ ІТ У ЗАХИСТІ ДІТЕЙ ONLINE: 
ДУМКА УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ (РЕЗУЛЬТАТИ 
ОПИТУВАННЯ)
В опитуванні прийняли участь 37 фахівців, які представляють різні напрямки 
роботи (розробка продуктів; маркетинг та SEO просування; PR та 
комунікації; роботу з персоналом та загальний менеджмент компанії)  у 9 ІТ 
компаніях, які працюють на території України, реалізовуючи таку діяльність:
- Надання послуг інтернету та телекомунікаційного зв'язку;
- Надання послуг з оренди серверів/хостингів або реєстрації доменних імен;
- Власні ІТ продукти;
- Розробка ІТ продуктів під замовлення;
- Створення та налаштування реклами в інтернеті;
- Кібербезпека.

Метою опитування було виявити думку фахівців щодо ролі IT бізнесу в сфері 
захисту дітей та дослідити зони розвитку для удосконалення процесу 
розробки продуктів/ надання послуг із урахування потенційних ризиків для 
дітей в Інтернеті. 

СТВОРЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ РЕКЛАМИ
В ІНТЕРНЕТІ

Питання просування комерційних послуг дітям привертає 
особливу увагу національних та міжнародних організацій, адже 
зачіпає проблему збереження конфіденційності та 
персональних даних дитини в інтернеті.

Окрім цього, значну частину насильницького, порнографічного 
та іншого шкідливого контенту діти бачать саме через банерну 
рекламу, спливаючі вікна. Реклама насильницьких онлайн ігор 
показується навіть тоді, коли діти грають у звичайні онлайн-ігри, 
які відповідають їхньому віку.   

Зміна підходу до створення та налаштування реклами є 
актуальною потребою в наш час.
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ТЕЗА, ЩО ВИЗНАЧАЛА ПИТАННЯ АНКЕТИ:
будь який продукт та послуга в Інтернет просторі може бути 
використаний дитиною, навіть якщо ключова аудиторія не діти (зокрема, 
через відсутність ефективної перевірки віку користувача); тому під час 
розробки онлайн продуктів та послуг необхідно враховувати ймовірні 
ризики впливу на дітей. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Розробка та проведення інформаційних кампаній для представників IT 
щодо наявних для дітей ризиків в інтернеті, а також висвітлення 
найкращих національних та іноземних практик попередження 
відповідних ризиків на етапі розробки продукту/планування послуги.
Розробка та поширення серед компаній IT сфери політик захисту дітей, 
проведення додаткових профільних навчань, сприяння поширенню 
інформації всередині компанії.

ОЦІНКА ВРАХУВАННЯ ІТ БІЗНЕСОМ СВОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
Чи є діти користувачами продуктів/послуг компанії?

16% фахівців визначили дітей як користувачів своїх продуктів/послуг.
Однак більшість фахівців не пов’язують свій продукт/послугу із 
впливом на дітей

65% не вважають дітей користувачами своїх продуктів/послуг

19% не впевнені щодо цього питання

Чи враховуються у компанії потенційні ризики впливу 
продукту/послуги на дітей?

19% фахівців позитивно підтвердили, що оцінка ризиків проводиться.

46% не мають інформації, чи проводиться така оцінка, а кожен третій 
фахівець зазначив, що така оцінка не проводиться. 

Чи має компанія внутрішні політики та процедури, спрямовані 
на захист прав дитини?

19% фахівців підтвердили наявність в компанії відповідних процедур 
захисту дітей

40,5% зазначили, що не мають інформації про такі політики

40,5% надали негативну відповідь
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ТЕЗА, ЩО ВИЗНАЧАЛА ПИТАННЯ АНКЕТИ:
найбільшу небезпеку для дітей несуть ризики які можуть становити 
загрозу її життю та сексуальній безпеці 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Оскільки фахівці ІТ сфери визнають сексуальне насильство над дитиною 
як найвпливовіший на життя дітей ризик, важливим є, аби фахівці знали 
способи, якими злочини сексуального насильства над дітьми можуть 
відбуватися онлайн, та аналізували потенційні ризики своїх 
продуктів/послуг.
Занижена оцінка впливу кібербулінгу та шкідливого контенту визначає 
потребу в інформуванні про їх вплив на психологічний та фізичний стан 
дитини, можливі ризики для її життя. На основі цієї інформації ІТ компанії 
зможуть покращити систему попередження та реагування на кібербулінг 
та блокування шкідливого контенту в рамках власних розробок.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ОНЛАЙН-РИЗИКІВ  НА ЗДОРОВ’Я
ТА ЖИТТЯ ДИТИНИ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
Оцінка ризиків в рамках питання «На Вашу думку, які з онлайн ризиків є 
найбільш шкідливими для дитини», де 5 - ризик з тяжкими довготривалими 
наслідками для дитини, 1 – не є ризиком.

0 51 432

Зазнати сексуальної експлуатації (бути 
залученим до створення 

порнографічних матеріалів)

Натрапити на шкідливий контент 
(порнографію; сцени насильства; 

заклики до ненависті)

Бути залеченим в суїцидальні квести

Зазнати кібербулінгу (образливого 
ставлення від інших користувачів)

Передати свої персональні дані 
шахраям

Перерахувати кошти на карту шахраїв 3,56

4,06

3,83

4,47

4,69

3,61

Абсолютна більшість респондентів визнали найшкідливішими ризиками 
для дітей в інтернеті, які мають довготривалі наслідки, сексуальну 
експлуатацію (так відзначили 86,5% фахівців) та залученість до суїцидальних 
квестів (67,6%). 
Передачу свої даних онлайн шахраям фахівці оцінюють як більш шкідливий 
ризик для дитини, ніж кібербулінг. При цьому кібербулінг як тяжкий ризик 
ризик визначили 37% фахівців, а передачу персональних даних – 46%. 
Вплив на дитину шкідливого контенту в інтернеті та перерахунок коштів 
шахраям визначено як найменш впливові на життя дітей онлайн-ризики.
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ТЕЗА, ЩО ВИЗНАЧАЛА ПИТАННЯ АНКЕТИ:

ПРАКТИЧНІ ВИПАДКИ, НАДАНІ В РАМКАХ АНКЕТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ
РІЗНИХ СУБ’ЄКТІВ. 

відповідальність за безпеку дітей в інтернеті розподілена між усіма 
суб’єктами – урядом, бізнесом, батьками та вихователями дітей, 
громадськими та міжнародними організаціями, самими користувачами. 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БЕЗПЕКУ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
На Вашу думку, хто має бути ініціатором забезпечення безпеки 
дітей в інтернеті? (відповідь передбачала можливість обрати 
декілька варіантів)

76% Споживачі інтернету, гаджетів, застосунків

76% Органи державної влади

46% Бізнес, впроваджуючи відповідні практики на рівні компанії

43% Бізнес, здійснюючи тиск на суспільну думку та думку органів 
держ. влади (в т.ч. законодавчої)

38% Замовник послуг (для компаній, хто надає outsource-послуги)

38% Міжнародні організації або міжнародні зобов'язання

32% Громадські/благодійні організації

Майже половина фахівців, які взяли участь в опитуванні, вбачають бізнес як 
ініціатора забезпечення безпеки дітей в інтернеті. 

Більшість фахівців відзначили. що держава та споживачі є відповідальними 
за ініціювання онлайн-захисту дітей.

Менше 1/3 фахівців вбачають у цьому потенціал громадських організацій. 

Важливо відзначити, що в оцінці практичних випадків порушень прав 
дитини онлайн, визначення тих, хто може запобігти порушенню прав 
дитини,  має інший розподіл.

Зокрема: оцінюючи тих, хто міг запобігти показу дитячої порнографії через 
банерну рекламу (випадок 1 з анкети опитування; з можливістю множинної 
відповіді), тільки половина фахівців відзначила органи державної влади. 
Основними відповідальними за таке порушення прав дитини визначено 
бізнес.
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0 10 3020

Рекламна мережа (напр. 
Google Ads, MGid)

Власник сайту

Компанії/фахівці, які 
створюють та 

налаштовують рекламу

Органи державної влади 
та уповноважені нею 

структури

0 10 3020

Розважальни
й додаток

Батьки

Дитина

Школи та позашкільні 
освітні програми

Бізнес є і основним суб’єктом, чию відповідальність в профілактиці 
відмітили за те, що у малолітньої дитини вимагають оголені фото онлайн 
(випадок 2 з анкети опитування; «11-річній дитині в розважальному додатку 
(соц.мережа, як Instagram; онлайн гра, як Minecraft; та ін) пише інший 
користувач з метою отримання інтимних фотографій дитини»).

І тільки до випадку 3, в основі якого лежить проблема верифікації віку 
користувачів, основними відповідальними зазначено батьків, а не 
платформу, яка дозволила дитині молодшого віку завантажити неналежний 
для неї додаток.

ВИПАДОК 1: 
на сайті відбувається 
показ дитячої порнографії 
через банерну рекламу. Як 
ви вважаєте, хто має 
запобігти цьому? (37 
респондентів) 

ВИПАДОК 2: 
11-річній дитині в розважальному 
додатку (соц. мережа, як 
Instagram;  онлайн гра, як 
Minecraft; та інш.) користувач з 
метою отримання інтимних 
фотографій дитини. Як ви 
вважаєте, хто має запобігти 
цьому?(37 респондентів) 

НОТАТКА:
цей випадок висвітлює вразливість дітей перед дорослим онлайн-світом; 
дитина не може (в силу свого психологічного та соціального розвитку) 
передбачити такі наслідки. І саме дорослі, зокрема, працівники бізнесу, 
мають потурбуватись про захищеність дітей

НОТАТКА:
таке вікове обмеження стоїть до більшості соціальних мереж, включно з 
ТікТок та Instagram

0 10 3020

Розважальни
й додаток

Батьки

Дитина

Школи та позашкільні 
освітні програми

ВИПАДОК 3: 
11-річній дитині в розважальному 
додатку (соц. мережа, як 
Instagram;  онлайн гра, як 
Minecraft; та інш.) користувач з 
метою отримання інтимних 
фотографій дитини. Як ви 
вважаєте, хто має запобігти 
цьому?(37 респондентів) 
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На Вашу думку, за яких випадків ІТ бізнес має відповідальність за захист 
дітей від сексуального насильства та експлуатації в мережі?

37,8%

45,9%

16,2%

Захист дітей від насильства-
обов’язок уповноважених
державних органів;
це не відповідальність бізнесу

Тільки, якщо створюєьтся послуга,
яка безпосередньо спрямована

на дитину як клієнта

За будь-якої сфери діяльності.
Політики та процедури з захисту

дітей мають бути створені незалежно
від того, якою є специфіка

проботи компанії

84% фахівців визнають відповідальність IT індустрії в сфері захисту дітей від 
сексуального насильства в інтернеті, і майже половина (46%) підтримують 
думку, що відповідні політики та процедури захисту дітей мають бути 
розроблені та реалізовані в компанії незалежно від того, чи цифрова 
послуга/продукт буде спрямована безпосередньо на дитину чи ні. 

Узагальнюючи роль бізнесу в забезпечені безпеки дітей онлайн 
відзначаємо, що більша частина IT фахівців підтримує відповідальність ІТ 
бізнесу щодо безпеки дітей в інтернеті (84%), але ж одночасно вважають, що 
запит та ініціатива мають виходити в першу чергу з боку держави та 
споживачів.

Питання розподілу між державною владою, бізнесом та 
громадським сектором відповідальності за безпеку дітей в 
інтернеті підіймалося вже неодноразово в Україні. Так у лютому 
2020 року у Верховній раді України відбувся круглий стіл, на 
якому представники влади, бізнесу та міжнародних організацій 
обговорювали питання ідентифікації, блокування та видалення 
матеріалів сексуального насильства над дітьми. Була 
висловлена одна із думок представників бізнесу про 
необхідність створення окремої незалежної від державних 
органів інституції, яка могла б проводити верифікацію 
матеріалів та надавати рішення для представників ІТ індустрії 
(хостерів та провайдерів) щодо блокування та видалення 
матеріалів. 

Наразі наявна в Україні процедура блокування, що 
відбувається за рішенням суду, не є ефективною та не діє в 
інтересах дитини. У світі є дві найпоширеніші форми розподілу 
обов’язків щодо ідентифікації та підготовки рішень з метою 
видалення матеріалів сексуального насильства над дітьми: на 
базі державних структур (Австралія) або громадських 
організацій (США, Великобританія). В Україні на сьогодні не 
ведеться дискусії та немає фінального рішення яка модель (або 
її адаптація) є найкращою для нашої країни. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Розробка та впровадження політик та процедур на рівні ІТ компаній, 
що включає аналіз ризиків продукту/послуги для дітей, шляхів їх 
попередження та механізмів реагування. Такі внутрішні документи 
мають бути донесені до відома всіх працівників компанії.
Проведення інформаційних кампаній, орієнтованих на кінцевого 
споживача онлайн послуг із метою інформування щодо ролі ІТ бізнесу 
в сфері безпеки дітей в інтернеті та формування попиту серед 
кінцевих споживачів на певні категорії послуг (батьківські контролі, 
дитячі версії програм, дитячі гаджети, маркування щодо безпеки для 
дітей тощо). 
Підтримка проведення досліджень щодо найкращих українських 
практик в сфері IT бізнесу щодо безпеки дітей в інтернеті з метою 
популяризації подібних практик. 
Створення ефективних інструментів оцінки, блокування, видалення 
матеріалів сексуального насильства над дітьми. 

ТЕЗА, ЩО ВИЗНАЧАЛА ПИТАННЯ АНКЕТИ:
бізнес може застосовувати різні форми підтримки онлайн-безпеки дітей 
як самостійно, так і у партнерстві з іншими суб’єктами.

МОЖЛИВІ ФОРМАТИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА МОТИВАЦІЯ ІТ БІЗНЕСУ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
Найбільше представники ІТ бізнесу бачать свою залученість у форматі 
підтримки державних (в т.ч. міжнародних) ініціатив та благодійних проєктів 
(73% та 59,5% відповідно). Також 54% фахівців вважають за доцільне 
створення внутрішніх політик та процедур захисту дітей. Кожен третій 
вбачає необхідність у розробці власних спеціалізованих продуктів компанії 
(батьківські контролі, програми для ідентифікації злочинців тощо). 

Близько половини (45,9%) фахівців виявили бажання більше вивчати 
міжнародний досвід, кожен третій (32,4%) також хотів би вивчати 
національний досвід захисту дітей в Інтернеті. 

Кожен четвертий (24,3%) учасник опитування готовий використовувати 
знання у свої роботі. 
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05
МОЖЛИВОСТІ ІТ БІЗНЕСУ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 
ONLINE: РЕКОМЕНДАЦІЇ
Дії, якими ІТ бізнес може сприяти повазі прав дітей, їх захисту та реалізації, 
ми об’єднали за трьома рівнями:

внутрішні політики та процедури, що впливають 
на підготовку та запуск ІТ продукту, а також 
стосуються працівників самої компанії та членів їх 
сімей;

1) РІВЕНЬ КОМПАНІЇ

дії та практики, орієнтовані на клієнтів ІТ послуг 
та продуктів, в тому числі дітей;2) РІВЕНЬ КЛІЄНТІВ

системні рішення, які ґрунтуються на впливі ІТ 
бізнесу на державу, включно зі взаємодією з 
представниками правоохоронних органів, 
міжнародних компаній та ін.

2) РІВЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Органи державної влади можуть активніше залучати ІТ-фахівців до 
пошуку та впровадження кращих рішень з онлайн-безпеки дітей, а ІТ 
компанії – надавати пропозиції можливих рішень.
Ініціювати співпарцю з міжнародними організаціями, які 
впроваджують бізнес-рішення з онлайн-захисту дітей.
Може бути актуальним проведення спільних хакатонів щодо 
створення IT інструментів безпеки дітей в Інтернеті.
Сформувати та поширити серед представників IT підбірку найкращих 
міжнародних та національних продуктів, політик захисту дітей в 
Інтернеті.  

Практичні поради, які посилюють та надають приклади 
до зазначених рекомендацій, описані у наступному розділі.
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НА РІВНІ КОМПАНІЇ

ПРОФІЛАКТИКА:  Проаналізувати, яким чином діяльність компанії може
впливати на дітей, які потенційні ризики для них це може створити.

• Залучити експертів з кібербезпеки та дітей, які користуються 
послугами компанії, для створення актуальних механізмів захисту 
неповнолітніх від ризиків. 

• Створити механізм оцінки та перегляду комерційного змісту, який 
розміщений на серверах компанії, для швидкого видалення 
неналежних матеріалів. 

• Використати аналіз віку користувача для фільтрації невідповідного 
контенту. 

• Запровадити сталий інструмент батьківського контролю, який зможуть 
використати дорослі, користуючись вашими послугами, для обмеження 
доступу дітей до певного типу контенту. 

• Якщо ви знаєте, що потенційно може бути розміщений чи 
використаний неналежний контент під час отримання ваших послуг 
користувачем, використовуйте спеціальні можливості для захисту дітей 
(додатковий батьківський контроль на платформі чи обмеження віку). 

• Адаптувати зміст ваших послуг до різних вікових категорій. 

• Переконатись, що реклама чи комерційна комунікація чітко впізнавані 
як такі. А також створіть правила розробки реклами для дітей для 
контролю її вмісту.

Варто врахувати можливий вплив на різні вікові групи дітей. 
Наприклад, чи можуть діти бути користувачами Вашого додатку 
чи сайту? Якщо Ваш контент не призначений для дітей, як 
можете забезпечити унеможливлення доступу для них?
Якщо Ваш продукт передбачає можливість створення контенту 
інтернет-користувачами,  чи можуть його використати для 
незаконної мети (наприклад, створення інформаційних 
постерів про доступ до наркотиків)?
Якщо Ви забезпечуєте файлообмінник чи сервер, чи можуть 
вони використовуватись, аби передавати та зберігати дитячу 
порнографію чи інший неналежний контент?
Також, звертайте увагу на контент, який розміщуєте на своїх 
інформаційних платформах чи в соціальних мережах, чи може 
він будь-яким чином нашкодити дітям, які його переглядають 
(наприклад, контент зі сценами насильства; або реклама 
онлайн ігор, що містять такі сцени).

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ПРОФІЛАКТИКИ: 
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• Створити інструменти для подання скарг користувачами щодо 
порушення прав дитини через послуги, які надає компанія.

• Розробити механізм звітності для компаній та користувачів ваших 
послуг з вказівками щодо матеріалів, про які важливо повідомляти для 
подальшого видалення. 

• Створити дієві процедури для видалення чи блокування матеріалів 
сексуального насильства над дітьми, які можуть з’являтись в мережі 
через використання послуг вашої компанії. 

Обов’язковим є створення системи повідомлення про 
порушення прав дитини. Така форма звернень має бути 
простою у використанні, а також доступною будь-якому 
користувачу (в т.ч. самій дитині).
Звернення, надіслані через форму, мають оброблятись вчасно 
та призводити до належного реагування (це включає як зміну 
можливостей додатку/сервісу для зменшення можливого 
негативного впливу на дітей, так і співпрацю з 
правоохоронними органами, якщо у заяві міститься зміст про 
злочин, наприклад, про спробу створити чи поширити дитячу 
порнографію).

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ РЕАГУВАННЯ: 

ПІДТРИМКА: Компанія може створювати програми підтримки дітей своїх 
співробітників. Такі освітні чи інші надихаючі програми можуть бути 
схожими з тими, що реалізуються «на рівні клієнтів», але обмежуватись 
цільовою аудиторією.

РОЗРОБКА ПОЛІТИК, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ:
• Розробити політики захисту дітей або інтегрування нових 
можливостей для забезпечення прав дитини у цифровому середовищі  
у зобов’язання компанії. 

• Прописати у політиці користування інтернет послугами заборону 
завантажувати, публікувати, передавати, ділитися або робити 
доступним вміст, який порушує права будь-якої сторони, або порушує 
будь-яке місцеве, державне, національне або міжнародне 
законодавство.

• Переглянути договірні відносини з третіми компаніями щодо 
впровадження таких самих політик з безпеки дітей та негайного 
видалення матеріалів сексуального насильства над дитиною. 

• Зобов’язати клієнтів та користувачів не розміщувати невідповідний 

РЕАГУВАННЯ:  Як  Ваша компанія може та буде реагувати, якщо отримає
повідомлення про порушення прав дитини через використання
Вашої розробки чи послуги.
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контент у мережі та не використовувати рекламне просування 
матеріалів, які можуть нашкодити дитині. 

• Створити політику на випадок, якщо ваші співробітники натраплять на 
контент неналежного вмісту - як вони мають діяти, як їм розвинути 
стійкість до таких матеріалів та створити свій безпечний цифровий 
простір. 

• Включити політику збереження даних для взаємодії з 
правоохоронними органами у випадку розбещення дитини чи 
потрапляння на неналежний контент. 

• Розробити пакет документів, який буде описувати весь шлях від 
моніторингу матеріалів сексуального насильства над дитиною до 
видалення таких матеріалів.

Окрім політики забезпечення прав дитини, можуть бути розроблені й інші, 
наприклад, як Ваш бізнес надає допомогу постраждалим особам, у тому 
числі дітям та підліткам. Або яким чином підтримуються програми захисту 
дітей.

Політика захисту дитини (Child safeguarding) визначає, яким 
чином компанія забезпечує, що співробітники компанії та її 
діяльність не шкодять дітям, не наражають дітей на ризики (в 
т.ч. ризик насильства), та яким чином ймовірні випадки 
порушення прав дітей, що пов’язані з використанням 
сервісу/продукту доводяться до відома компанії та усуваються. 
Аби розробити таку політику, врахуйте:
- За яких умов та як Ваша компанія впливає на дітей 
(продумайте можливий вплив, навіть якщо діти не є Вашим 
безпосереднім клієнтом, адже за більшості випадків діти мають 
доступ до додатків, ігор та онлайн послуг незалежно від свого 
фактичного віку);
- Як Ви можете попередити можливість шкоди Вашого 
продукту/послуги на дітей
(це може включати покращені програми перевірки віку 
користувача; співпрацю з національними та міжнародними 
лініями допомоги дітям тощо);
- Як Ви можете реагувати на випадки порушення прав дитини 
(це передбачає доступну функціонуючу систему надсилання та 
отримання скарг та клопотань користувачів, співпрацю з 
правоохоронними органами та інше);
- Хто у Вашій компанії (посада або відділ) є відповідальним за 
отримання та обробку таких скарг, вжиття подальших дій;
- Які інструктажі та навчання мають отримати Ваші 
співробітники, аби відповідно попереджати та реагувати на 
випадки насильства над дітьми;
- Якими мають бути вимоги до працівників та їхньої 
поведінки, аби вони не стали причиною порушень прав дитини
(це може охоплювати перевірку рекомендацій кандидата на 
посаду та перевірку відсутності судимості за злочини, які 
стосуються безпеки дітей; правила поведінки для співробітників 
тощо).

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ЩОДО РОЗРОБКИ
ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ДИТИНИ 
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НА РІВНІ КЛІЄНТІВ

ОСВІТНІ ТА СПРИЯЮЧІ ПРОГРАМИ, СПРЯМОВАНІ НА КЛІЄНТІВ:

• Це можуть бути власні освітні програми щодо безпечного 
використання інтернету та гаджетів, або програми, що реалізуються 
спільно з громадськими організаціями або державними установами.

Прикладом змісту таких програм є розвиток вміння батьків 
спілкуватись з дітьми про їхнє онлайн-життя та інтереси, розвиток 
цифрової стійкості дітей до різного контенту та навички взаємодії в 
інтернеті, розвиток критичного мислення та ін.  

• Для підтримки прав дітей та молоді використовуйте способи сприяння 
участі дітей та молоді в житті громади та країни. Наприклад, створення 
та реалізація вашою командою соціальної компанії для молоді. 

• Адаптація правил отримання ваших послуг таким чином, щоб 
користувачі різного віку розуміли про що саме йде мова та яким чином 
вони можуть захистити власні права у цифровому середовищі 
(наприклад, як пожалітись на іншого користувача, який ображає, чи як 
видалити неналежний контент).

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА КЛІЄНТІВ КОМПАНІЇ

• Використовувати перевірку віку користувачів для того, щоб 
автоматично блокувати певні види контенту, які створені для дорослих.

• Використовувати фільтрацію інформації, яка надається від бізнесу до 
споживачів. А також розробити процедуру, коли користувачі, у тому 
числі й діти, можуть блокувати певний контент, який на їхню думку 
обмежує їхні права, а також повідомляти про ненавмисне блокування у 
разі помилки.

• Створити правила поведінки користувачів, які забороняють 
завантаження неналежного контенту на сайт (особливо матеріалів, які 
зображують сексуальне насильство над дитиною), а також розбещення 
неповнолітніх користувачів.

• Використовувати системи нагадування на ресурсах щодо того, який 
контент може вважатись невідповідним та таким, що може нашкодити 
дитині, так яким чином повідомляти про нього для подальшого 
видалення.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ, ЯКИМИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЬ КЛІЄНТИ 
КОМПАНІЇ

• Використання технічних інструментів, які дозволять більш безпечно 
використовувати інтернет споживачами. 

Наприклад, використання технології штучного інтелекту, який 
конфіденційно розуміє текст повідомлень чи постів, аналізує 
зображення та відео і тим самим може виявляти й усувати цілу низку 
загроз в мережі. 

• Розробка алгоритму дій, як клієнти можуть діяти, якщо з ними сталась 
ризикована ситуація в мережі - викрадення приватної інформації, 
перегляд неналежного (такого, що шкодить) контенту, шантаж, 
насильство, у тому числі й сексуальне.

• Створити інструменти для повідомлення клієнтів про те, що таке 
неналежний контент та яким чином на нього можна пожалітись для 
подальшого видалення.

• Розвивати безпечні онлайн-платформи, які підтримують право дітей та 
молоді на самовираження, будуть сприяти їхній участі в громадському 
житті і заохочувати до співпраці з громадою та бізнесом.

• Побудова комунікації з правоохоронними органами для швидкого 
реагування на ситуації розміщення чи використання будь-яким чином 
контенту, який зображує сексуальне насильство над дитиною, як тільки 
вашій компанії стало про це відомо.

• Взаємодія з правоохоронними органами та національними гарячими 
лініями для подальшої комунікації користувачів щодо виявлених матеріалів 
сексуального насильства над дитиною.

• Блокування доступу до URL-адрес, які підтверджені відповідними 
органами як такі, що містять матеріали, які зображають сексуальне 
насильство над дітьми. (це стосується сайтів тих країн, де відсутні технічні 
інструменти для моніторингу та видалення таких матеріалів).

• Надання послань на національні гарячі лінії щодо безпеки онлайн, 
наприклад, урядовий контактний центр з питань безпеки дітей в інтернеті 
1545 далі обрати «3» та ресурс для видалення матеріалів, які зображають 
сексуальне насильство над дитиною -  https://stop-sexting.in.ua/send/ 
(натиснути кнопку «повідомити»). 

НА РІВНІ ДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
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• Використання технологій автоматичного виявлення та видалення 
неналежного контенту, у тому числі зображень сексуального насильства над 
дітьми, на сайті чи в додатку.

• Розробити покроковість дій з іншими компаніями в ІТ сфері для створення 
та дотримання схожих правил щодо захисту дітей в інтернеті. 

• Інвестування в дослідження та аналізу впливу цифрових технологій на 
дітей, сфери захисту дітей та прав дитини в онлайн вимірі для включення 
отриманих даних у системи захисту дітей в інтернеті.

• Брати участь в круглих столах та обговореннях на місцевому та 
національному рівнях; залучати до громадських обговорень своїх експертів 
та надавати рекомендації та рішення органам державної влади. 
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