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щодо протидії торгівлі людьми) серед основних напрямів дія-
льності яких є  превентивна діяльність, співробітництво із за-
собами масової інформації, робота «гарячих ліній», надання 
допомоги мігрантам, які опинилися у скрутному становищі, і 
зокрема, постраждалим від торгівлі людьми.  

Підводячи підсумок викладеному, слід сказати, що вельми 
широке коло суб’єктів державної та громадської спрямованос-
ті в справі протидії торгівлі людьми свідчить про підвищену 
суспільну небезпечність цього явища. Факт значного поши-
рення в XXI торгівлі людьми, кинув виклик усій світовій спіль-
ноті, нівелюючи основні права і свободи людини та загально-
прийняті норми і принципи міжнародного права.  

Заходи протидії цьому явищу мають базуватися на ком-
плексному системному підході та реалізовуватися шляхом 
консолідації зусиль як урядових структур, міжнародних орга-
нізацій, так і кожного члена суспільства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ 
ДЛЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: МАРКЕРИ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 

Одним з найбільш негативних явищ сучасного суспільства 
продовжує бути проблема торгівлі людьми. Торгівля людьми 
посідає одне з перших міст по прибутковості на рівні з торгів-
лею наркотиками та є одним з найстрашніших порушень прав 
людини. 

Актуальність теми підтверджується тим, що з появою ін-
тернету, вебкамер, можливостей здійснювати відеодзвінки 
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з’явилися нові форми вербування, втягування та незаконної 
експлуатації людей з метою отримання прибутку. 

Згідно з Протоколом про попередження і припинення тор-
гівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, 
що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності: а) «торгівля 
людьми» означає здійснювані з метою експлуатації вербуван-
ня, перевезення, передачу, приховування або одержання лю-
дей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм 
примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання вла-
дою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигля-
ді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка конт-
ролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, 
експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуаль-
ної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або 
звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або вилучення 
органів; b) згода жертви торгівлі людьми на заплановану екс-
плуатацію, про яку йдеться в підпункті (a) цієї статті, не бе-
реться до уваги, якщо було використано будь-який із заходів 
впливу, зазначених у підпункті (a). 

Торгівля людьми є бізнесом і як весь сучасний бізнес все 
більше у своїй діяльності використовує новітні технології, на-
самперед інтернет ресурси. Наразі, існує велика кількість сай-
тів знайомств, чатів та месенджерів для спілкування, а також 
соціальних мереж, які використовуються з метою вербування 
та надання послуг близьких до проституції та порнографії. 

Дівчата та жінки, які досягли 18 річного віку, в пошуках 
роботи на сайтах в інтернеті натрапляють на об’яви з пропо-
зицією працевлаштування, які не містять ніякої попередньої 
інформації про справжню роботу. Подібні студії на початку 
можуть виглядати офіційними і визивати довіру. Зазвичай, в 
них при працевлаштуванні просять зробити фотографію з 
власними паспортом, щоб мати впевненість в віці того хто 
«працевлаштовується». Потім відбувається реєстрація на спе-
ціальних сайтах, що є провайдерами зазначених послуг. Здебі-
льшого з початку дівчатам пропонують спілкування в чаті з 
«клієнтами» з використанням вебкамери, але з тих чи інших 
причин таке спілкування не приносить дівчатам заробітку, на 
який вони розраховували. І тоді надходить пропозиція, щодо 
демонстрування свого тіла. Як правило, спочатку в білизні, а 
потім і без. За таке спілкування вони отримують від 30 до 50% 
від тих грошей, які «клієнт» сплачує за подібне дозвілля. Про-
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позиції щодо подібної роботи є на сайтах з пошуку роботи, 
широко розповсюджуються через соціальні мережі.  

Не всі «роботодавці» є справними платниками «заробітної 
платні». В сфері, яка є на межі з конфліктом з законодавством 
дуже складно довести трудові стосунки з «роботодавцем» та 
відпрацьований час. Не одній з дівчат не прийшло на думку 
звернутися за допомогою в отримані своїх грошей. Такий при-
бутковий бізнес стає ще більш прибутковим коли відеозапис 
такого сеансу «розмови» з дівчиною потрапляє до людей, що 
пропонують їй угоду: або вона сплачує певну суму грошей, або 
родичі та близькі побачать це відео. Також варіантом угоди 
можуть бути надання інших послуг інтимного характеру. На 
цьому не закінчується небезпека подібного роду занять. Є ви-
падки психологічного та сексуального насильства від «робото-
давців», які також залишаються замовчуваними. 

Професія «веб-модель» тільки звучить красиво, насправді, 
це шлях до проституції та торгівлі людьми. Виходячи з вище-
сказаного, єдине що можна порадити тим хто опинився в 
скрутному становищі і має потребу в швидкому заробітку – це 
бути дуже пильними при працевлаштуванні. При виявлені по-
дібних сайтів та об’яв інформувати поліцію та уповноважені 
органи влади з метою припинення протиправної діяльності. 
Важлива роль громадських активістів щодо виявлення таких 
сайтів і проведення роз’яснювальної роботи серед груп ризику. 
Лише об’єднуючи зусилля громадськості, науково-освітнього 
середовища та правозахисних органів є шанс протидіяти тор-
гівлі людьми, особливо в разі використання інтернет ресурсів. 

Приклади об’яв в соціальних мережах: 
1. Работа в Харькове: Требуются девушки желающие хо-

рошо заработать (от 18 лет). Сотрудничество на очень выгод-
ных условиях: - достойная зарплата, - удобный график рабо-
ты, - Регистрируем девушек с любой точки Украины. Вы 
всегда сможете следить за своим заработком, так как в любой 
день сможете просматривать заработанные деньги, это очень 
удобно. Выплаты каждые две недели! У нас самый высокий 
процент. У нас самые лучшие условия и возможность зараба-
тывать реально. Пишите в личку, буду рада ответить на все 
интересующие Вас вопросы. Писать только заинтересованным 
лицам старше 18 лет. 

2. Приглашаем современных, целеустремлённых девушек 
от 18 лет для работы webcam-моделью. Достойная заработная 
плата (от 20-100$ за смену), первые 8 смен оплачиваются сра-
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зу после смены, мы несем полную ответственность за своих 
сотрудников! Без начальника (ваш чат, вам решать как рабо-
тать, но мы всегда рады помочь и подсказать если возникнут 
вопросы во время работы), график работы есть разный ( три 
смены - утро, день, ночь), зарплата по курсу доллара (Можно 
получать в гривнах и в долларах зп, как удобно), мощный ПК, 
качественная камера, комфортная, современная студия.  

У нас хороший коллектив, всегда можно пообщаться с 
девчонками на перерывах. Пишите мне, спрашивайте. Мы 
ценим ответственных, пунктуальных и жизнерадостных со-
трудников) ХАРЬКОВ. ДНЕПР. 
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КІБЕРРОЗВІДКА В ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Останнім часом майже усі політичні процеси стають тісно 
пов’язаними з інформаційним простором та інформаційними 
технологіями. Таким чином, зараз майже не зустрінеш полі-
тичного діяча або політичну партію, які б не мали власного 
сайту, або акантів в соціальних мережах для висвітлення ре-
зультатів власної діяльності, програм та звернень до громадян. 

Поняття кіберрозвідки необхідно розглядати у двох аспек-
тах: як пошук інформації з відкритих джерел інформації (ви-
користання методології пошуку OSINT) та як несанкціоноване 
збирання інформації (кібершпигунство). 

В першому випадку - використання методології пошуку 
OSINT, яка включає в себе пошук, вибір і збір інформації, 
отриманої із відкритих джерел і її аналіз. Така діяльність не 
містить ознак кримінального правопорушення, так як термін 
«відкритий» вказує на загальнодоступність джерела. 

Процес збору інформації з відритих джерел інформації 
нажаль не врегульовано в національному законодавстві Украї-
ни, проте існує роз’яснення даного права Європейського суду 
з прав людини.  

Таким чином, права на отримання інформації з відкритих 
джерел глобальної мережі Інтернет роз'яснено Європейським 
судом з прав людини, який у своїх постановах постійно підк-
реслює, що стаття 10 (1) Європейської конвенції з прав люди-
ни надає право на отримання тільки тієї інформації, яку особа 


