
1. Об’єктом торгівлі людьми може стати:

А) Жінка 18-25 років

Б) Дитина 

В) Будь-хто, незалежно від віку й статі

Г) Чоловік 35-50 років

2. Як торговці людьми вербують потенцій
них жертв?

А) Рекламують можливість працевлаштування 

Б) Пропонують одружитися з іноземцями

В) Пропонують туристичні подорожі

Г) Усіма перерахованими способами

3. Торгівля людьми — це:

А) Коли одна компанія (підприємство) продає 
своїх кваліфікованих співробітників іншій  

Б) Купівля та продаж людини з метою подаль-
шої експлуатації всередині країни та поза її 
межами.

В) Торгівля рабами у далеку давнину

Г) Коли люди продають різноманітні товари в 
магазинах 

4. Які форми незаконного використання люди
ни існують?

А) Примусове одруження

Б) Усиновлення з метою отримання грошей  

В) Примусова участь у сутичках зі зброєю чи зло-
чинах

Г) Примусове народження дітей чи насильницьке 
донорство (донор — людина, яка добровільно 
віддає власний здоровий орган, наприклад, нир-
ку, печінку чи кров тощо, хворій людині)

Д) Безоплатна фізична та розумова праця

Е) Усі перераховані та багато інших способів

5. Щоб вберегтися від торгівлі людьми, по
трібно: 

А) Ніколи нікому не віддавати свого паспорта

Б) Уникати нелегального працевлаштування

В) Перевіряти інформацію

Г)  Усе вищеназване

6. Чому торгівля людьми існує у ХХІ ст.?
А) Люди мало знають про особливості роботи 
та перебування за кордоном, протизаконну 
діяльність за кордоном; не вміють правиль-
но влаштовуватися на роботу, погано знають 
власні можливості, мають складні сімейні об-
ставини тощо 

Б) Цьому сприяє наявність організованих зло-
чинних груп, організацій, для яких торгівля 
людьми досить прибуткова сфера діяльності

В) Дуже низькі заробітки; можливість знайти 
роботу в зарубіжних країнах

Г) Усі перераховані та багато інших причин

7. Тривалість перебування на території іно
земної держави зазначається:

А) Прикордонником під час перевірки доку-
ментів

Б) У візі або обмежується певним терміном пе-
ребування, встановленим для громадян країн 
з безвізовим режимом перетину кордону

В) Не зазначається ніде — вона необмежена

Г) У квитанції про оплату певної кількості 
днів, адже термін перебування платний

8. Що таке «дозвіл на роботу»?

А) Документ, необхідний для законного вла-
штування на роботу в інших країнах 

Б) Документ, який підтверджує, що людина 
здорова і може працювати 

В) Документ, в якому зазначені попередні 
місця роботи людини





9. Законність фірми, яка допомагає людині  
знайти роботу за кордоном, підтверджується:

А) Ліцензією на «посередництво в працевлашту-
ванні за кордоном»
Б) Документами, які підтверджують існування 
фірми та її право на надання послуг з працевла-
штування за кордоном
В) Інформацією про повне найменування по-
середника, його адресу, номери телефонів, ПIБ 
керівника (власника)
Г) Наявністю нормативно-правових актів, котрих 
повинен дотримуватись посередник при про-
вадженні посередництва у працевлаштуванні на 
роботу за кордоном, а також книги відгуків та 
пропозицій
Д) Усі перераховані відповіді

10. Що таке віза?

А) Документ, який дозволяє подорожувати 
світом

Б) Дозвіл на перебування в іноземній країні 
на певний період

В) Тимчасовий дозвіл на проживання в іншій 
країні 

11. Що таке «дозвіл на проживання в іншій 
країні»?

А) Свідоцтво про народження

Б) Шлюбний контракт з іноземцем або іно- 
земкою

В) Документ, який надає людині право зали-
шатися на певний період чи назавжди в іншій 
країні

12. Людину, яка порушила правила або пере
вищила дозволений термін перебування в 
країні, змушують поїхати. Це називається:

А) Імміграція

Б) Дискримінація

В) Депортація

Г) Еміграція

13. Які методи вербування використовують 
торгівці людьми?

А) Через мережу Інтернет

Б) Під час відпочинку, роботи чи навчання за 
кордоном

В) Через друзів, знайомих, родичів; рекламні 
оголошення щодо можливості знайти робо-
ту; оголошення у вузах, а також через систе-
му au-pair; туристичні фірми; шлюбні агенції

Г) Кожен раз під час перетину кордонів ін-
ших країн 

14. В якому випадку пропозиція виїхати за 
кордон здається сумнівною?

А)  Пропозиція, розміщена у Центрі зайня-
тості населення

Б) Людей без особливих знань та умінь за-
прошують на високооплачувану роботу, пов-
ністю оплачується проїзд, не вимагається 
знання мови

В)  На роботу запрошують жінок до 50 років, 
з досвідом роботи у певній галузі та з вищою 
освітою

15. Що таке «система aupair»?

А) Система культурного обміну, завдяки якій 
молодь може жити, вивчати мову і працювати 
в іноземних країнах, пізнаючи світ

Б) Система продажу квитків на літаки через 
мережу Інтернет

В) Вищий навчальний заклад або підрозділ 
університету, академії, який надає вищу осві-
ту за кордоном

Г) Система налагодження зв’язків з міжна-
родними організаціями 

16. У чому особлива небезпека користуван
ня послугами шлюбних агенцій?

А) Вони не завжди можуть вдало підібрати 
пару та гарантувати щасливе сімейне життя

Б) Вони не мають відповідних дозволів, їх 
ніхто не перевіряє, вони не гарантують по-
рядності наречених, не піклуються про без-
пеку клієнтів

В) Вони заробляють гроші та не переймають-
ся проблемами клієнтів 

Г) Партнери мають одружитися, навіть якщо 
не сподобалися одне одному, бо уклали уго-
ду зі шлюбним агентством 





17. Законне працевлаштування за кордоном 
можливе:

А) Відразу після перетину кордону

Б) За допомогою фірми-посередника, що 
має дозвіл на таку діяльність, або шляхом 
самостійного пошуку роботодавця

18. Людина може постраждати від торгівлі 
людьми незалежно від того, яку вона має 
освіту:

А) Так

Б) Ні  

19. Надійність організацій та фірм, які за
ймаються культурними обмінами за систе
мою aupair, підтверджується:

А) Якщо співробітники освічені та культурні

Б) Якщо організацію рекламують і вона має 
гарну книгу відгуків і побажань 

В) Підтвердження не потрібне, адже якщо 
організація існує, значить держава контро-
лює її діяльність

Г)  Якщо існує документ про співробітництво 
із зарубіжними партнерами, завірений нота- 
ріусом (з печаткою та підписом)

20. Туристична віза дає право:

А) Працювати та навчатися за кордоном

Б) Подорожувати та працювати за кордоном

В) Навчатися, подорожувати, працювати за 
кордоном, якщо строки роботи або навчання 
збігаються з вказаними у візі

Г)  Подорожувати за кордоном

Д) Усі вищезазначені відповіді вірні

21. Якщо працювати за кордоном запрошу
ють знайомі та родичі, їм можна довіряти:

А) Так 

Б) Ні

22. Для навчання за кордоном необхідно 
подати до посольства обраної країни:

А)  Свідоцтво про закінчення середньої шко-
ли або диплом вузу

Б) Підтвердження допуску до навчання у за-
кордонному вузі

В) Поліс медичного страхування

Г) Усе вищеназване

23. Першу зустріч з нареченим(ою) 
іноземцем(кою) краще влаштувати:

А) У його/її країні, тому що можна оцінити 
його/її матеріальній статок та правдивість 
усього, що він/вона розповідав/ла про себе 
раніше

Б) На «нейтральній» території, тобто в чужій 
для обох країні

В) В Україні

Г) У Києві

24. Що може чекати на користувачів в  мере
жі Інтернет?

А) Багато нової та цікавої інформації 

Б) Віруси, нав’язлива реклама, спам

В) Втягнення до торгівлі людьми, небезпечні 
знайомства, використання особистої інфор-
мації та фотографій для виготовлення непри-
стойних зображень, шантаж, пограбування 

Г) Усі відповіді вірні





25. Чи потрібно постійно мати при собі пас
порт, подорожуючи за кордоном?

А) Так

Б) Ні, адже його можуть вкрасти

26. Ви найбільше ризикуєте постраждати від 
торгівлі людьми, якщо:

А) Не зважаєте на текст і мову документів, 
які підписуєте 

Б) Не вимагаєте документів, які засвідчують 
законність фірми-посередника з працевла-
штування 

В) Не цікавитесь власними правами та 
обов’язками перед працевлаштуванням

Г) Усі перераховані відповіді

27. Українці можуть розраховувати на со
ціальний захист, працюючи у будьякій дер
жаві світу?

А) Так, тому що це умова демократичного 
розвитку суспільства

Б) Ні, лише в тих державах, із якими наш 
уряд уклав угоди 

28. Діти та підлітки можуть працювати, якщо:

А) Це необхідно для підтримки добробуту 
сім’ї,  дитина навіть може не ходити до шко-
ли, а йти працювати

Б) Це не суперечить українським законам 
щодо  праці неповнолітніх

В) Робота пропонується лише під час канікул

Г)  Пропонують велику заробітну плату, адже 
такі пропозиції рідко трапляються

29. Праця неповнолітньої особи вважається 
незаконною, якщо:

А) У неповнолітньої особи не вимагають до-
зволу батьків на працевлаштування

Б) Завчасно не підписаний трудовий договір 
з працевлаштування

В) Пропонується робота у вільний від навчан-
ня час

Г) Усі зазначені відповіді вірні

30. Небезпечною здається пропозиція:

А) Стати фотомоделлю і для цього сфото-
графуватися без одягу

Б) Підписати контракт, написаний незрозумі-
лою Вам мовою 

В) Передати за винагороду невідомий паку-
нок 

Г) Усі вищезазначені відповіді

31. Будьякий  контракт з працевлаштуван
ня у переліку того, що потрібно буде роби
ти, містить  пункт «та інші види робіт», тому 
його можна підписувати без застережень:

А) Так

Б) Ні

32. Зазвичай жебраки, які тримають на ру
ках дітей, що постійно сплять:

А) Не мають достатньо грошей

Б) Завдають шкоди здоров’ю дитини і пору-
шують законодавство України

В)  Не знають про існування притулків для ді-
тей, тому змушені жебракувати разом з ди-
тиною

Г) Жебракують тільки в інтересах дитини





33. Якщо людина постраждала від торгівлі 
людьми, вона:

А) Не має права виїжджати за кордон у найближ-
чі 5 років, щоб уникнути ризику в подальшому

Б) Повинна звернутися до державних установ, 
отримати статус постраждалої від торгівлі людь-
ми і розраховувати на пільги та допомогу

В) Має право на захист з боку держави (дер- 
жавних установ), громадянином якої є, і може 
розраховувати на нерозголошення її імені під 
час отримання психологічної та іншої допомоги

Г) Усі зазначені відповіді

34. Що з перерахованого обов’язково необхід
но зробити перед виїздом за кордон?

А) Не розповідати про від’їзд друзям, адже мо-
жуть наврочити 

Б) Залишити вдома інформацію про місце, куди 
Ви їдете, копії документів, своє фото

В) Зареєструвати поїздку у Міністерстві закор-
донних справ України

35. На яку допомогу за кордоном може розра
ховувати людина, яка постраждала від торгівлі 
людьми?

А) На території іноземних країн розраховувати 
потрібно тільки на самого себе

Б)  Отримання статусу біженця, якщо звернутися 
до спеціальних установ

В)  На допомогу посольства та неурядових чи 
міжнародних організацій тощо

Г) На арешт, якщо людина перебуває за кордо-
ном протизаконно

36. Чи мають право постраждалі від торгівлі 
людьми отримати безкоштовну допомогу в 
Україні?

А) Ні, такої можливості немає

Б) Така  можливість є

37. Де можна дізнатися про безпечний виїзд за 
кордон?

А)  Зателефонувавши на «гарячу лінію» із запо-
бігання торгівлі людьми

Б) У спеціальних довідкових бюро, які знахо-
дяться на території вокзалів, аеропортів України

38. Трудова угода (контракт з працевлаштування):

А) Повинна бути складена зрозумілою для Вас 
мовою

Б) Має містити повний перелік завдань, місце 
виконання угоди, розмір заробітної плати, по-
рядок її виплати, а також всі відрахування та 
надбавки

В) Має бути підписана у двох примірниках та збе-
рігатися у кожної зі сторін

Г) Може бути перевірена у незалежного юриста

Д) Усі вищезазначені відповіді

39. Як можна захистити себе, одружуючись з 
громадянином(кою) іншої країни?

А) Дізнатися більше про свого майбутнього чоло-
віка/дружину

Б)  Зустрітися з ним/нею в Україні

В) Поцікавитися особливостями шлюбного зако-
нодавства країни, в якій Ви плануєте жити

Г) Порадитися з юристом щодо укладання шлюб-
ного контракту

Д) Усі вищезазначені відповіді

40. Яка інформація є найважливішою для того, 
хто збирається працювати, навчатися або ж подо
рожувати за кордоном?

А) Номери телефонів та адреси  урядових та не-
урядових організацій і служб, котрі можуть допо-
могти людям у скрутному становищі

Б) Погода на найближчий тиждень

В) Визначні історичні та культурні місця країни




