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Торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди,
об'єктом якої є людина, а так само вербування,
переміщення, переховування, передача або одержання
людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі
сексуальної, з використанням обману, шахрайства,
шантажу, уразливого стану людини або із
застосуванням чи погрозою застосування
насильства, з використанням службового становища
або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи,
що відповідно до Кримінального кодексу України
визнаються злочином.

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»



 Згідно з дослідженнями Міжнародної Організації Праці, близько
12,3 млн. людей у світі займаються примусовою працею,
в т.ч. 2,4 мільйони – в результаті торгівлі людьми.

 За даними ЮНІСЕФ, жертвами торгівців людьми щороку стають
1,2 млн. дітей.

 За оціночними даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), за
роки незалежності України від торгівлі людьми постраждали понад
230 тисяч осіб. 

 Органами Національної поліції у 2019 році виявлено 189 кримінальних
правопорушень (проти 163 за аналогічний період 2018 року),
передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) КК України.

 В Україні 78% громадян знають про існування торгівлі людьми,
66% населення вважають це є проблемою для України, але тільки
30% усвідомлюють свій ризик.



Кримінальний кодекс України
Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо людини
1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної

угоди, об’єктом якої є людина, а так само
вербування, переміщення, переховування,
передача або одержання людини, вчинені з
метою експлуатації, з використанням обману,
шантажу чи уразливого стану особи, –
караються позбавленням волі на строк від 3 до 8
років.



ПРИЧИНИ   ТОРГІВЛІ  ЛЮДЬМИ :
Зовнішні:

 недієва система протидії торгівлі людьми у світі; 

 попит на торгівлю людьми; 

 наявність можливостей для торгівців людьми; 

 пропозиція, наявність потенційних жертв.

Внутрішні:

 економічні передумови; 

 соціальні передумови; 

 психологічні передумови; 

 інформаційні передумови; 

 правові передумови.



Психологічні передумови торгівлі людьми -
це викривлення моральних цінностей значної частини 
населення та їхня деформація, що обумовлено низкою 

причин:

 неблагополуччя у родині;
 бездоглядність або 

надмірно жорсткий 
контроль, який провокує 
протест, незалежно від 
статків родини;

 порушення емоційних 
контактів з членами 
родини;

 недоліки статево-
рольового виховання;

 не сформованість 
позитивного образу “Я”;

 система цінностей у 
батьківській сім’ї;

 відсутність духовних 
принципів;

 бажання ствердитись за 
рахунок іншого;

 кризовий стан, у якому 
знаходяться українські 
громадяни та який призвів 
до зниження самозахисту, 
погіршення психологічного 
самопочуття людей.



Найбільш уразливими до торгівлі людьми є:
• Безробітні; 
• Незаміжні жінки; 
• Самотні матері; 
• Розлучені особи; 
• Молодь; 
• Діти вулиці; 
• Діти-сироти; 
• Вихідці з неблагополучних сімей; 
• Особи-мігранти; 
• Особи, звільнені з місць позбавлення волі;
• Особи, які зазнали насильства (зокрема, сексуального);
• Матеріально незабезпечені особи; 
• Особи з проблемами психічного здоров’я; 
• Дискриміновані, стигматизовані особи.

Нова для України група ризику – вимушені переселенці 
або внутрішньо переміщені особи (ВПО) із зони збройного 
конфлікту на сході країни.



ФОРМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
 торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації;
 торгівля людьми з метою трудової експлуатації 

(примусова праця);
 торгівля людьми з метою використання у 

жебракуванні;
 торгівля людьми з метою вилучення органів;
 торгівля людьми з метою використання у збройних 

конфліктах;
 торгівля людьми з метою втягнення у злочинну 

діяльність;
 усиновлення/удочеріння з метою наживи;
 з метою використання у перевезенні наркотичних 

речовин.



ВЕРБУВАННЯ

ПЕРЕМІЩЕННЯ

ПЕРЕДАЧА   ЛЮДИНИ
ЕТАПИ   

ТОРГІВЛІ   
ЛЮДЬМИ

ОДЕРЖАННЯ 
ЛЮДИНИ 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ



Міф № 1. Довести вину і покарати торгівців

людьми неможливо.

Міф № 2. Торгівля людьми – це торгівля лише

молодими жінками, яких використовують

виключно у сексуальній сфері.

Міф № 3. Тільки малоосвічені, наївні люди

можуть статижертвами торгівлі людьми.

Міф № 4. Друзі та родичі не можуть бути

замішаними у торгівлю людьми.

Міф № 5. Зі мною такого не станеться.



Особиста безпека
1. Нікому не довіряйте Ваш паспорт. Документи, що засвідчують Вашу особу, завжди повинні

знаходитись тільки у Вас.

2. Якщо Ви збираєтесь працювати чи навчатись за кордоном, Вам необхідно підписати контракт.

Контракт має бути написаний зрозумілою Вам мовою, а також містити інформацію про умови

(оплату, вихідні дні, роботу у святкові дні, медичне страхування), місце та час Вашої майбутньої

праці чи навчання.

3. Пам’ятайте! Легально працювати за кордоном можливо лише за наявності робочої візи.

4. Залиште рідним детальну інформацію про майбутнє місце перебування за кордоном з адресою

та контактними телефонами, а також копію свого паспорта та контракту, також варто залишити

своє фото та адреси Ваших іноземних друзів.

5. Дізнайтесь номери телефонів українських посольств та консульських представництв за

кордоном та візьміть їх із собою. Якщо Ви опинились у скрутній ситуації або Вам хтось

загрожує, звертайтесь до представників своєї країни, які допоможуть Вам. Якщо у країні Вашого

перебування немає посольства України – телефонуйте в посольство України в сусідній державі.

6. Дотримуйтесь правил візового режиму.

7. Пам’ятайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно полегшить Ваше

перебування за кордоном.

8. Регулярно підтримуйте зв’язок з рідними.



Законодавчі акти щодо протидії торгівлі людьми, 

сексуальній експлуатації та насильства

 Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80

 Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми (2005 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858

 Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією 

проституції третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної 

Асамблеї ООН 2 грудня 1949 р.)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162

 Додатковий протокол до Конвенції ООН про боротьбу з 

транснаціональною організованою злочинністю. Про 

попередження та  припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, та покарання за неї. (Ратифіковано Законом 

України від 04.02.2004 р. № 1433- IV) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15


 Закон України від 20.09.2011 р. № 3739-VІ «Про протидію 

торгівлі людьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

 Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, 

особливо жінками та дітьми, і покарання за неї (ратифіковано

04.02.2004 р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791

 Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 

2001 року) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р.

№111 «Про затвердження Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF

 Наказ МОН України від 08.04.2016 №405 

«Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і 

науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року» https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKa0d5amRpZ3h5M28/view

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKa0d5amRpZ3h5M28/view


Громадська організація 
«Ла Страда-Україна»

«Гаряча лінія» з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та гендерної 

дискримінації 
+380 (800) 500 335 

короткий номер (з мобільного)
386 або 116 123



Міжнародна організація з міграції (МОМ) в Україні

Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та 
консультування мігрантів

0-800-505-501 безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні
527 безкоштовно з номерів мобільних операторів України
( пн. – пт. з 10:00 до 21:00, суб.  з 10:00 до 18:00 )

Корисні телефони:

Гаряча лінія МЗС України для громадян України, які опинилися в 
надзвичайних ситуаціях за кордоном (044) 238 16 57
Якщо Ви постраждали від торгівлі людьми за кордоном або в межах 
України, зателефонуйте за телефоном Департаменту боротьби зі злочинами, 
що пов’язані з торгівлею людьми Національної поліції України:
(044) 374 37 85 (пн – сб. з 09:00 до 18:00)
В екстрених випадках та стосовно розшуку осіб, зниклих за 
кордоном, можна звертатися на гарячу лінію Укрбюро Інтерполу:
(044) 256 12 53 (цілодобово)



Всеукраїнська благодійна організація 
«Український фонд «Благополуччя дітей»

Місія Фонду – забезпечити позитивні зміни
заради створення сприятливого середовища для
розкриття повного потенціалу кожної дитини в
Україні.



 Лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.2019 № 1/9-125  
Щодо організації освітньої діяльності з протидії торгівлі  людьми.

 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція. 
методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань 
протидії торгівлі людьми. (для учнів 7-11 класів)

 Методичні рекомендації щодо впровадження в загальноосвітніх 
школах-інтернатах програми виховної роботи з підлітками  з 
питань протидії торгівлі  людьми.

 Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі  
людьми.

 Упровадження програми виховної роботи з підлітками щодо 
питань протидії торгівлі  людьми для учнів професійно-технічних 
навчальних закладів.https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-
osvita/vihovna-robota-ta- zahist-prav-ditini/osobista-gidnist-bezpeka-zhittya-
gromadyanska-poziciya

 Онлайн-курс «Протидія торгівлі людьми в Україні» 
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_OSCE+ST101+ST101/about

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/osobista-gidnist-bezpeka-zhittya-gromadyanska-poziciya
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_OSCE+ST101+ST101/about


30 липня- Всесвітній день 
протидії торгівлі людьми

18 жовтня – Європейський 
день боротьби з торгівлею 

людьми
02 грудня – Міжнародний день 

за відміну рабства
10 грудня – Міжнародний день 

захисту прав людини


