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Масштаби торгівлі людьми

За оцінками Держдепартаменту США : 1 000 000 осіб у всьому 
світі є постраждалими від торгівлі людьми щороку.

Trafficking Persons Report, 2016
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2012/index.htm

За  даними ЮНІСЕФ: 1,5 млн. дітей 

www.un.org/ru/rights/slavery/trust_fund/slavery-forms.shtml

За оцінками Європейського Союзу: 175 000 - 250 000 осіб 
стають жертвами торгівлі людьми в ЄС або перевозяться через 
країни ЄС щорічно.

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2012/index.htm
http://www.un.org/ru/rights/slavery/trust_fund/slavery-forms.shtml


Світові тенденції у сфері примусової праці

За даними МОП:

• 21 млн. осіб залучені до примусової праці (11,5 млн. 

жінок та 9,5 млн. чоловіків)

• 5,5 млн. дітей змушені займатися примусовою 

працею

• примусова праця приносить дохід в 150 млрд. дол. 

США на рік

• прибуток від всіх форм експлуатації становить  217,8

млрд. дол. США на рік



МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ



Міжнародне законодавство

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 
злочинності

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, 
особливо жінками і дітьми та покарання за неї
(4 лютого 2004 року).

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми

(21 вересня 2010 р. )

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини 
щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 
порнографії
( 3 квітня 2003 р.)



Директива ЄС про попередження та протидію торгівлі 

людьми, про захист постраждалих
5 квітня 2011 р.

 Зниження вразливості населення третіх країн

Усунення причин торгівлі людьми

 Гендерна специфіка ТЛ : жінки і чоловіки експлуатуються в різних 
цілях 

Тісне співробітництво між правоохоронними органами, судами, 
фінансовими організаціями у боротьбі з ТЛ та транскордонне 
співробітництво

 Розширення поняття про торгівлю людьми : примус до жебрацтва, 
втягнення в злочинну діяльність, вилучення органів, примусовий 
шлюб, незаконне усиновлення та удочеріння.

Дотримання прав людини при проведення слідчих дій з ОПТЛ та 
надання комплексної допомоги по відновленню фізичного та 
психічного здоров’я  ОПТЛ



ТРИ ОСНОВНІ ГРУПИ  ПРЯМИХ ОЗНАК,

ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ СУТНІСТЬ  ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

ДІЇ

МЕТА

СПОСОБИ

+

+

вербування, перевезення, передача, переховування

чи одержання людей

шляхом погрози застосувати силу або її застосування

чи інших форм примушення, викрадання,

шахрайства, обману, зловживання владою або

уразливістю становища

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Для визнання  такого злочину по відношенню до дитини

достатньо врахування  дії та мети !



Види експлуатації

всі форми сексуальної експлуатації
використання в порнобізнесі
примусову працю або примусове надання послуг
рабство, або звичаї подібні до рабства
підневільний стан
залучення в боргову кабалу
вилучення органів
проведення дослідів над людиною без її згоди
усиновлення (удочеріння) з метою наживи
примусову вагітність
використання у збройних конфліктах
втягнення в злочинну діяльність 



Примусова праця/трудова експлуатація

 недобровільний характер роботи 

 Означає будь-яку роботу або службу, що вимагається від будь-якої особи під

загрозою якогось покарання, і для якої ця особа не запропонувала добровільно

своїх послуг, в т.ч. використання у домашній праці.

 Застосування до особи психічного чи фізичного насильства. Примушування

виконувати роботу та/або надавати послуги, погрожуючи та/або здійснюючи

покарання, погрози видати органам влади (нелегальне перебування/робота в

країні, надання послуг в країнах, де за це передбачено покарання).

 відсутність дійсної трудової угоди та/або утримання частини заробітної плати або 

невиплата взагалі 

 Матеріальні результати  та дохід або повністю привласнюються «хазяїном», або 

платня зовсім  не відповідає характеру  та інтенсивності праці, надмірні 

вирахування та штрафи тощо 



Примусова праця / трудова експлуатація

робота в умовах, що не сумісні з поняттям 
гідної/безпечної праці

Небезпечні, екстремальні умови праці, шкідливе виробництво, грубі порушення      

техніки безпеки праці, занадто тривалий робочий день, робота без вихідних та   

відпочинку тощо 

надзвичайно погані умови проживання
Проживання у непридатних для проживання приміщеннях, бараках, сараях,

занедбаних/аварійних будинках, відсутність можливості задоволення базових

життєвих потреб

повна залежність від «хазяїна»
Відсутність можливості вільно розпоряджатися своєю зарплатнею («хазяїн» видає

гроші лише на кишенькові розходи), вільно пересуватися, спілкуватися, відібрання в

особи паспорта, інших документів, що посвідчують особу тощо



Рабство та звичаї подібні до рабства 

чи підневільного стану

Становище чи стан людини, щодо якої здійснюються 
атрибути права власності або деякі з них :

 боргова кабала; 
 кріпацький стан; 
 будь-який інститут чи звичаї, через які: жінку обіцяють за 

винагороду видати або видають заміж (без права відмови з її 
боку) її батьки, опікун, родина або будь-яка інша особа або 
група осіб;

 чоловік жінки, його родина або його клан за винагороду чи 
без такої мають право передати іншій особі; 

жінка після смерті чоловіка передається у спадщину іншій 
особі;

 будь-який інститут чи звичай, за якого дитина передається 
одним або обома своїми батьками чи своїм опікуном іншій 
особі за винагороду або без такої з метою експлуатації цієї 
дитини чи дитячої праці**. 



Примусова консумація

Консумація – форма трудової експлуатації, 
яка полягає в примушуванні постраждалих від 
торгівлі людьми працювати в барах, 
ресторанах, розважальних закладах, 
створюючи умови або ситуації, коли клієнти 
закладів замовляють найбільш коштовні 
напої/їжу чи іншим чином витрачають великі 
суми грошей (без надання клієнтам послуг 
сексуального характеру).



Використання у жебрацтві

жорстоке поводження 

Жорстоке поводження - це поведінка по відношенні до особи,  
яка знаходиться за межами загальноприйнятих норм і 
становить значний ризик заподіяння фізичної чи емоційної 
шкоди. Зазвичай, виділяють чотири типи жорстокого 
поводження: фізичне, сексуальне, емоційне (психологічне) та 
зневага

жебрацтво під пильним наглядом та контролем 

Організація та примушування осіб до заняття жебрацтвом, 
та/або з використанням побиття, зґвалтування,  навмисного 
заподіяння каліцтв, фізичних травм та інших видів насильства. 

 неналежні умови проживання 

 весь  дохід відбирається 



Усиновлення (удочеріння)  з метою 

наживи

Одержання на виховання в сім’ю дитини на правах

сина чи доньки, оформлене спеціальним юридичним

актом, вчинене з метою отримання будь-якої

матеріальної вигоди або уникнення певних витрат

завдяки усиновленню (удочерінню).

Наприклад, усиновлену дитину можуть

використовувати з метою наживи у зайняття

жебрацтвом, догляду за іншими особами, азартними

іграми, проституцією тощо.



Сексуальна експлуатація

 недобровільний характер роботи

 використання особою іншої людини з метою отримання прибутку для 
задоволення сексуальних потреб третіх осіб  (експлуатація у будинках 
розпусти, вуличній проституції, саунах та масажних салонах, приватних 
будинках і квартирах або в агентствах дівчат за викликом), а також для 
примусового задоволення власних сексуальних потреб 

 примушування до надання сексуальних послуг, шляхом здійснення 
та/або погроз жорстокого фізичного та психічного насильства, 
залякування та /або мордування голодом,  погрози видати  органам 
влади (нелегальне перебування/нелегальна робота в країні, надання 
сексуальних послуг в країнах, де за це передбачено покарання) тощо 

 неоплачувана/ неправомірно низькооплачувана  робота

 Робота тальки за дах та їжу  або неправомірно низька оплата послуг, 
надмірні вирахування, неправомірні штрафи тощо 



Сексуальна експлуатація

 небезпечні умови праці 
Примушення до надання сексуальних послуг, що можуть призвести 

до завдання школи життю та здоров’ю постраждалої особи (без 
презервативів, обслуговування збоченців, надмірна кількість 
«клієнтів» в день, робота без вихідних і відпочинку тощо)

 примушування до надання сексуальних послуг, шляхом здійснення 
та/або погроз жорстокого фізичного та психічного насильства, 
залякування та /або мордування голодом,  погрози видати  органам 
влади (нелегальне перебування/нелегальна робота в країні, надання 
сексуальних послуг в країнах, де за це передбачено покарання) 
тощо 

 неконтрольована сексуальна практика 
Надмірна кількість «клієнтів» в день, робота без вихідних і 

відпочинку тощо
 неможливість розпоряджатися прибутками, отриманими від 

надання своїх послуг 



Використання у порнобізнесі

• Під порнобізнесом слід розуміти діяльність 

юридичних чи фізичних осіб, пов’язану із 

залученням особи в якості актора, статиста, 

робочого тощо, для виготовлення, збуту і 

розповсюдження предметів порнографічного 

характеру. 



Примусова вагітність

Означає посягання на волю, життя та здоров’я
жінки, пов'язане із здатністю народжувати, 
проведення протиправних дій щодо запліднення 
у примусовому порядку, в тому числі штучного, в 
тому числі з використанням зґвалтування, інших 
форм насильства.

Слід розуміти використання репродуктивної 
функції організму жінки шляхом природнього 
або штучного запліднення без її згоди та 
подальше примушування жінки до виношування 
дитини. 



Вилучення органів або 

незаконна трансплантація людських органів

обіцяна винагорода не сплачується в повному обсязі
або не сплачується взагалі

Передбачає видалення з організму людини її складової
частини, що має певну будову і спеціальне
призначення без згоди постраждалої особи або за її
згодою, досягнутою шляхом використання злочинних
засобів впливу на неї.

відсутність належного медичного нагляду після
трансплантації

Зазвичай, донори отримують лише мінімальний
післяопераційний догляд або не отримують його
взагалі. Їх можуть швидко виписати з клініки після
операції, інколи в той самий день (у деяких випадках це
може призвести до тяжких середньої тривалості і
тривалих наслідків для їхнього здоров’я).



Шляхи вербування

•через оголошення про працевлаштування або 
навчання за кордоном в ЗМІ чи Інтернеті;

•через туристичні, шлюбні, модельні агенції, фірми з 
працевлаштування за кордоном;

•через запрошення по програмі AU PAIR
•через листування («наречена по пошті»)
•через спеціалізовані сайти
•через фізичних осіб-вербувальників (свах, колишніх 

постраждалих від торгівлі людьми,
«випадкових» знайомих);
•через близьке оточення (друзів, родичів, знайомих, 

сусідів)



Способи, що використовуються для втягнення 

людини у ситуацію торгівлі людьми

Обман - Полягає у наданні особі неправдивої інформації (умови праці, суму 

заробітку та можливості у будь-який час повернутися додому тощо), або замовчування 
різних фактів, речей, повідомлення про які мало суттєве значення для її поведінки.

 Зловживання довірою  - Полягає у використанні особистих 

(інших) стосунків, що існують між вербувальником  та майбутньою жертвою. 

Шантаж - Полягає у погрозі розголосити відомості, які особа або її близькі 

прагнуть зберегти в таємниці (будь-які факти з минулого або нинішнього  життя, 
оприлюднення яких  може спричинити шкоду їхній честі та гідності). 

Викрадення - Виражається у таємному або відкритому заволодінні 

людиною з подальшим обмеженням її фізичної свободи на будь-який термін. 



Способи, що використовуються для контролю 

над людиною під час експлуатації

Втягнення у боргову кабалу - Як правило, розпочинається на 
етапі вербування, коли торгівці пропонують позичити гроші на транспортні та інші 
витрати, а вже в  місці призначення жертві повідомляється про те, що вона насамперед має 
відпрацювати свій «борг». Потім починає застосовуватися система різних штрафів, в 
результаті чого «борг» тільки зростає 

Вилучення документів, які посвідчують 
особу/проїзних документів - Зазвичай, торговці людьми 

вилучають документи відразу після прибуття у місце призначення або під час переміщення 

Погрози видати представникам влади, зокрема 
правоохоронних органів - Торгівці людьми культивують у 
постраждалих страх перед представниками влади. Особу переконують, що той факт, що 
вона знаходиться на нелегальному становищі, тягне за собою багато неприємних наслідків 
(ув'язнення, депортацію, штраф)



Способи, що використовуються для контролю 

над людиною під час експлуатації

Насильство або погрози його застосування - Може 
бути як фізичним (побиття, катування, зґвалтування, виснаження голодом тощо), так і 
психологічним (приниження, залякування, образи тощо); 

Погрози розправи з близьким оточенням - Погрози 
розправи з близьким оточенням. У численних випадках торгівці людьми спеціально 
добувають інформацію про близьке оточення жертви, щоб потім залякувати її 

Мовна і соціальна ізоляція - Обмеження контактів, свободи 
пересування тощо

Використання службового становища - Діяльність (або 
бездіяльність) службових осіб ( в т.ч. представників органів влади), які внаслідок зговору із 
злочинцями, зумовлюють відсутність реагування на наявність злочину торгівлі людьми; 
виступають, як клієнти постраждалих (наприклад, в сексуальних формах експлуатації), 
переховують документи постраждалих; використовують в трудовому рабстві; залякують 
штрафами, позбавленням волі, депортацією постраждалих; здійснюють  «кришування» 
злочинців тощо. 



Індикатори (ознаки) постраждалих від 

торгівлі людьми

Прямі ознаки особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, відповідають та підтверджуються одним або 
декількома елементами визначення «торгівлі людьми» 
в Законі України «Про протидію торгівлі людьми» 

Непрямі ознаки грунтуються на практичному 
досвіді, професійних знаннях та соціологічних 
дослідженнях реальних випадків торгівлі людьми 
(загальний середній соціальний та психологічний 
портрет жертви торгівлі людьми, середовища, яке 
оточує (ло) особу, її життєвий досвід, фізіологічний 
стан на момент ідентифікації)



Групи ризику

Діти, зокрема діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти з малозабезпечених сімей, безпритульні та 
бездоглядні діти, діти з особливими потребами

безробітні особи працездатного віку

особи з сільської місцевості

особи з низьким рівнем доходів

нелегальні мігранти

жертви насильства в сім‘ї

 особи, які користуються послугами агентств зі знайомств

особи, які займаються модельною діяльністю

особи, які працюють у сфері розваг

особи, які займаються проституцією

особи, які постраждали від торгівлі людьми

Крім того, до групи ризику можна віднести інші соціально 
незахищені та верстви населення: багатодітних батьків, самотніх 
матерів, осіб з інвалідністю; людей, залежних від алкоголю та 
наркотиків, Внутрішньо переміщені особи



Фактори, що перешкоджають 

самоідентифікації

Злочин торгівлі людьми є досить складним.

Постраждалі не знають своїх прав або не усвідомлюють, 
що їх права порушені.

У постраждалих може розвинутись комплекс провини, 
через що вони вважають себе негідними допомоги.

Постраждалі втрачають віру в людей і не бажають 
обговорювати те, що з ними відбулося, щоб уникнути 
неприємних спогадів.

Вони також бояться, що повідомлене ними стане відоме 
усім.

Юний вік постраждалих, відсутність життєвого досвіду 
або розумова відсталість не дозволяють усвідомите те, 
що з ними відбулося.



Труднощі ідентифікації

За оцінками міжнародних експертів близько 65 % жертв 
торгівлі людьми залишаються не ідентифікованими. 

Серед основних причин:

Страх перед покаранням за порушені закони країни, в якій 
перебуває(ла) особа

Страх помсти злочинців

Страх бути “впізнаним(ою)”

Не усвідомлення свого становища

Недовіра до державних структур

Відсутність (низька) професійна готовність держструктур 
ідентифікувати



Національне законодавство

Постанова КМУ від 23.05.2012 № 417 “ Про затвердження 
Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми ”;

Постанова КМУ від 25.06.2012 № 660 “ Про затвердження
Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми ”;

Постанова КМУ від 22.08.2012 № 783 “Про затвердження
Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми”.



Основні виконавці державної програми, урядових 
постанов та законів в сфері протидії торгівлі людьми:

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство праці та соціальної політики України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство юстиції України

Міністерство охорони здоров’я України

 Державний комітет національностей та міграції України

 Державна туристична адміністрація України (Міністерство культури 
та туризму України)

 Адміністрація державної прикордонної служби України

 Служба безпеки України

 Інші органи центральні виконавчої влади 

 Рада міністрів АР Крим, обласні / міські (Київ, Севастополь) 
державні адміністрації

Міжнародні та громадські організації



Територіальні підрозділи центральних органів 

виконавчої влади:
 департаменти (відділи) у справах сім’ї та молоді

 служби у справах дітей

 центри соціальних служб (для сім’ї, дітей та молоді)

 Управління (відділи) охорони здоров’я

 Заклади охорони здоров’я

 Управління (відділи) освіти та науки

 дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні   та позашкільні заклади, ВУЗи

 Управління праці і соціального захисту населення

 центри занятості

 територіальні центри соціального обслуговування

 центри соціально-психологічної допомоги

 органи внутрішніх справ

 органи Служби безпеки України

 тер. органи (підрозділи) Державної міграційної служби

 органи державної прикордонної служби



• Суб’єкт

Інформує особу про 

можливість  отримання 

допомоги, її видах та порядок 

отримання

За згодою

Направляє до відповідної 

структури, підрозділу місцевої 

державної адміністрації.

У разі потреби

Невідкладно забезпечує 

надання першочергової

медичної допомоги та 

розміщення у відповідному 

закладі охорони здоров’я 

Якщо дитина Повідомляє ССД

та Національну Поліцію

Інформує



ПОРЯДОК  ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ПОСТРАЖДАЛОГО 

ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

(згідно з Постановою КМУ  № 417 від 23.05.2012)
постраждалий/

законний

представвник 

дитини

Місцева

державна

адміністрація 

Региістрація 

заяви

Інформування  про 

можливості отримання 

допомоги та її види, 

направлення до 

ЦСССДМ, складається 

оцінка потреб
Проведення

співбесіди, заповнення 

опитувальника, 

оформлення розписки

про неразголошення

інформації

Протягом  3 днів  після 

подачі заяви

Оформлення 

облікової

картки

Протягом 

2 днів Проведення преревірки 

інформації 
(із залученням  інших суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії 

т.л.)

Протягом  

7 днів 

ЗАЯВА

Мінсоцполітики

Протягом 2 днів

Регістрація

документів
розгляд

документів

протягом 5 днів

Л
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ч
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п
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о
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ід
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в
у

Довідка про

встановлення статусу 
протягом 5 днів

Загальний термін 
проведення 
процедури 

встановлення 
статусу не 

перевищує  
місячний термін 

від дня 
проведения 
співбесіди

Передача 
документів



Надання допомоги ОПТЛ

• За результатами проведеної оцінки потреб, 

протягом 10 робочих днів, ЦСССДМ складає 

план реабілітації постраждалої особи з метою 

відновлення  її фізичного, психологічного стану 

та соціальної адаптації.



Надання допомоги ОПТЛ

Соціальна допомога – відновлення необхідних життєвих 
та побутових навиків; надання, у разі необхідності, 
притулку; забезпечення доступу до освіти; 

Психологічна допомога – психологічна діагностика 
(з'ясування соціально-психологічного стану постраждалої 
особи), надання консультацій з метою відновлення 
емоційного, психічного стану постраждалого, збереження 
психологічного здоров’я, формування навичок подолання 
труднощів та конфліктів з оточенням, організація та 
координація  участі в психотерапевтичних групах та групах 
взаємодопомоги, психологічна корекція та психологічна 
реабілітація…



Надання допомоги ОПТЛ

Медична допомога – комплексне медичне обстеження та 
лікування; посередництво у здійсненні профілактичних, 
лікувально-оздоровчих заходах; консультування з питань 
збереження та зміцнення здоров’я; формування здорового 
способу життя та подолання шкідливих звичок, профілактика 
ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, збереження 
репродуктивного здоров’я.

Юридична допомога – захист прав та особистої безпеки; 
надання юридичних консультацій, представлення інтересів 
постраждалої особи в органах виконавчої влади, допомога в 
оформленні та відновленні документів; представлення 
інтересів на всіх стадіях кримінального, адміністративного, 
цивільного процесів та в суді. 



Надання допомоги ОПТЛ

Допомога з працевлаштування – професійна орієнтація, 
професійне навчання, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації, сприяння у започаткуванні власної справи, 
допомога у пошуку роботи, допомога у набутті професійних 
навичок (стажування).

Соціально-педагогічна допомога – проведення занять, щодо 
подолання складних життєвих обставин, пов'язаних із 
ситуацією торгівлі людьми, правил безпечної поведінки для 
зниження ризику повторного потрапляння в ситуацію торгівлі 
людьми, формування правової культури особи та 
відповідальності  за своє життя (готовність звертатися за 
допомогою), налагодження стосунків з рідними та близьким 
соціальним оточенням, відновлення функцій сім’ї та 
відповідального батьківства..



Важливі Інтернет ресурси

• https://www.facebook.com/work.safe.ua/videos/
1626529764398604

• https://stoptrafficking.org/iom_counter_trafficki
ng_programme_2019_ukr.pdf

• https://stoptrafficking.org/#about

• https://www.527.org.ua/safemigration

https://www.facebook.com/work.safe.ua/videos/1626529764398604
https://stoptrafficking.org/iom_counter_trafficking_programme_2019_ukr.pdf
https://stoptrafficking.org/#about
https://www.527.org.ua/safemigration


15-47

Урядова «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі 
людьми та домашнього насильства, 

дискримінації, жорстокого поводження з 
дітьми та булінгу. Фахівці надають 

психологічну підтримку, інформацію про 
місцеві державні і громадські організації в 

Україні, що можуть надати практичну 
допомогу.



0-800-500-335

Національна «гаряча лінія» з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми та 

ґендерної дискримінації.

• 116-123 (з мобільних телефонів)

Працює цілодобово



0-800-505-501

Національна безкоштовна гаряча лінія з протидії 
торгівлі людьми та консультування мігрантів. 

Спеціалісти надають консультації з питань 
працевлаштування за кордоном та допомоги ОПТЛ.

• 527 (з мобільних телефонів)

Працює всі дні тижня з 08:00-20:00



Чат-бот Телеграм

Гаряча лінія 527



Чат-бот Телеграм

Гаряча лінія 527



• http://springof
hope.org.ua

• https://www.fa
cebook.com/dj
erelo.nadii

НАША ЦІЛЬ – ЖИТТЯ БЕЗ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ!

http://springofhope.org.ua/
https://www.facebook.com/djerelo.nadii

