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Об’єктом торгівлі людьми  
може стати:

А) Жінка 18-25 років
(переходьте до картки № 2)

Б) Дитина
(переходьте до картки № 3)

В) Будь-хто, незалежно від віку й статі
(переходьте до картки № 10)

Г) Чоловік 35-50 років
(переходьте до картки № 5)
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Об’єктом торгівлі людьми
може стати:

В) Будь-яка людина, незалежно від 
віку й статі.

Об’єктом торгівлі людьми може стати людина будь-якого 
віку та статі. Жінки, чоловіки, діти використовуються по-
різному. Незважаючи на поширену думку, торгівля жінками 
є лише складовою торгівлі людьми.
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Як торговці людьми
вербують потенційних жертв?

А) Рекламують можливість 
працевлаштування
(переходьте до картки № 11)

Б) Пропонують одружитися з 
іноземцями
(переходьте до картки № 1)

В) Пропонують туристичні подорожі
(переходьте до картки № 12)

Г) Усіма перерахованими способами
(переходьте до картки № 3)
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Як торговці людьми вербують 
потенційних жертв?

Г) Усіма перерахованими способами.

Постачальники «живого товару» причетні до незаконної 
діяльності — торгівлі людьми.
Свою діяльність вони можуть здійснювати під прикриттям 
допомоги у працевлаштуванні, організації туристичних 
подорожей і навчання за кордоном, знайомств для 
одруження, через Інтернет, через знайомих (іноді навіть 
родичів) тощо.
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Торгівля людьми – це:

А) Коли одна компанія (підприємство) 
продає своїх кваліфікованих спів-
робітників іншій
(переходьте до картки № 1)

Б) Продаж і утримання силою лю-
дини, яку змушують працювати 
незаконно
(переходьте до картки № 11)

В) Торгівля рабами у далеку давнину
(переходьте до картки № 12)

Г) Коли люди продають різноманітні 
товари в магазинах
(переходьте до картки № 5)
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Торгівля людьми – це:

Б) Продаж і утримання силою людини, 
яку змушують працювати незаконно.

Сутність торгівлі людьми полягає в купівлі чи продажу та на-
сильному утриманні будь-якої людини з метою незаконного 
використання.
Згідно з основним міжнародним документом, що спрямо-
ваний на боротьбу з торгівлею людьми, а саме Протоколом 
ООН «Про попередження і припинення торгівлі людьми, 
особливо жінками та дітьми, і покарання за неї» ст. 3, тор-
гівля людьми – це здійснені з метою експлуатації вербуван-
ня, перевезення, передача, переховування або утримання 
людей шляхом погрози, силою або із застосуванням інших 
форм примусу – викрадення, шахрайство, обман, зловжи-
вання владою або уразливістю становища, шляхом підкупу у 
вигляді платежів або вигід для одержання згоди особи, яка 
контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, 
експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексу-
альної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство 
або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або ви-
лучення органів.
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Які існують форми незаконного 
використання людини?

А) Примусове одруження, усиновлення з 
метою отримання грошей
(переходьте до картки № 3)

Б) Примусова участь у сутичках зі збро-
єю чи злочинах
(переходьте до картки № 1)

В) Примусове народження дітей чи на- 
сильницьке донорство (донор– лю-
дина, яка добровільно віддає власний 
здоровий орган, наприклад, нирку, 
печінку чи кров, хворій людині)
(переходьте до картки № 11)

Г) Безоплатна фізична та розумова 
праця
(переходьте до картки № 12)

Д) Усі перераховані та багато інших 
способів
(переходьте до картки № 2)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Які існують форми незаконного
використання людини?

Д) Усі перераховані та багато інших
способів.

Способи використання людей доволі різноманітні: примусо-
ве усиновлення, примусове використання в збройних кон-
фліктах, примусова праця, примусова проституція, приму-
совий шлюб, примусові репродуктивні функції (народження 
дітей), примусове донорство тощо.
Чоловіків більше експлуатують як будівельників, шахтарів, 
на сільськогосподарських роботах; жінок – як домогос-
подарок, швачок, мийниць посуду. Дітей використовують 
здебільшого у жебрацтві та як дешеву робочу силу на не-
кваліфікованих роботах або в розповсюдженні наркотиків.
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Людина може стати жертвою
торгівлі людьми, коли перебуває 
на території іноземної держави:

А) Так
(переходьте до картки № 3)

Б) Ні
(переходьте до картки № 11)

В) Не тільки
(переходьте до картки № 6)
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Людина може стати жертвою
торгівлі людьми, коли перебуває
на території іноземної держави:

В) Не тільки.

Відповідно до сучасного визначення торгівлі людьми, перетин

державних кордонів не є обов’язковим. Існує велика кількість

випадків «внутрішньої» торгівлі людьми, коли людей перевозять 

з одного регіону в інший у межах однієї країни.

Торгівля людьми може набувати різних форм, для яких не

обов`язково перетинати кордони: експлуатація праці, домашнє

рабство, жебрацтво, сексуальна експлуатація, примусові 

шлюби, примусові репродуктивні функції (народження

дітей); насильницьке донорство, всиновлення/удочеріння з

метою наживи, втягнення в злочинну діяльність, втягнення у

порнографічний бізнес тощо.

Згідно з Кримінальним кодексом України, будь-які з наведених

форм використання людини тягнуть за собою кримінальну

відповідальність.
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Чому торгівля людьми існує  
у ХХІ ст.?

А) Люди мало знають про особливості 
роботи та перебування за кордоном, 
протизаконну роботу за кордоном; не 
вміють правильно влаштовуватися на 
роботу, погано знають власні можли-
вості, мають складні сімейні обстави-
ни тощо
(переходьте до картки № 12)

Б) Цьому сприяє наявність організованих 
злочинних груп, організацій, для яких 
торгівля людьми є досить прибутко-
вою сферою діяльності
(переходьте до картки № 2)

В) Дуже низькі заробітки; можливість 
знайти роботу в зарубіжних країнах
(переходьте до картки № 11)

Г) Усі перераховані та багато інших
причин
(переходьте до картки № 4)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Чому торгівля людьми існує
у ХХІ ст.?

Г) Усі перераховані та багато інших
причин.

Причини торгівлі людьми досить різноманітні. Це, насамперед,
зовнішні (політична, соціальна, економічна ситуація) та 
внутрішні (особистісні та сімейні обставини) причини, які впли-
вають на бажання мігрувати. Проблема торгівлі людьми підкрі-
плюється й наявністю організованих злочинних угрупувань, для 
яких це досить прибуткова сфера діяльності. Такі угрупування
мають складну ієрархічну структуру та зв`язки з подібними
угрупуваннями в інших країнах. Тому цю проблему складно
викорінити.
Потраплянню до тенет торгівців “живим товаром” сприяють
наявна можливість працевлаштування у зарубіжних країнах;
слабка обізнаність громадян щодо можливості працевла-
штування та перебування за кордоном, а також про наслідки 
нелегального працевлаштування за кордоном; відсутність 
навичок працевлаштування в рідній країні, низькі заробітки; 
неадекватний рівень оцінки своїх можливостей та професійних 
здібностей, складні сімейні обставини тощо.
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Хто такий торговець людьми?

А) Людина, яка протизаконно перетинає 
кордони країн
(переходьте до картки № 3)

Б) Досвідчений менеджер з продажу 
будь-якого товару
(переходьте до картки № 1)

В) Особа чи група осіб, які продають 
інших осіб чи особу
(переходьте до картки № 5)

Г) Роботодавець, який пропонує роботу 
різним людям
(переходьте до картки № 12)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Хто такий торговець людьми?

В) Особа чи група осіб, які продають
інших осіб чи особу.

Торговець людьми позбавляє жертву основних прав людини:
свободи пересування та вибору, контролювання свого тіла й
розуму, а також свого майбутнього.

КАРТКА-ЗАПИТАННЯ
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Що таке «дозвіл на роботу»?

А) Документ, необхідний для законно-
го влаштування на роботу в інших 
країнах
(переходьте до картки № 9)

Б) Документ, який підтверджує, що 
людина здорова і може працювати
(переходьте до картки № 2)

В) Документ, в якому зазначені попере-
дні місця роботи людини
(переходьте до картки № 5)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Що таке «дозвіл на роботу»?

А) Документ, необхідний для законного 
влаштування на роботу в інших країнах.

Для отримання такого дозволу необхідно подати до посольства

іноземної держави документ, який підтверджує, що Вас запро-

сили на роботу. Цей дозвіл також є підставою для отримання

робочої візи. Отримання такого дозволу залежить від країни

працевлаштування. Зазвичай (наприклад, для працевлаштуван-

ня в будь-якій країні ЄС) оформлення дозволу на працевла-

штування відбувається в країні працевлаштування (проте, ще 

до приїзду).

Оформленням дозволу займається роботодавець і відправляє

дозвіл (або копію, в залежності від вимог посольства) людині, 

яка влаштовується на роботу (цей дозвіл необхідно принести з 

собою в посольство для оформлення робочої візи).

Дія дозволу на роботу закінчується одночасно з терміном пра-

цевлаштування.
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Процес торгівлі людьми це...

А) Вербування та перевезення, переда-
ча або прийом людей
(переходьте до картки № 12)

Б) Продаж (сплата або отримання 
грошей), застосування прямого чи 
непрямого насильства, експлуатація
(переходьте до картки № 11)

В) Це все – ряд послідовних дій
(переходьте до картки № 7)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Процес торгівлі людьми це...

В) Це все – ряд послідовних дій.

Процес торгівлі людьми («ланцюг» торгівлі людьми) перед-
бачає: вербування, перевезення, передачу/прийом людей, 
продаж (сплата/отримання грошей), використання погрози чи 
сили, обман, примус, зловживання владою, експлуатацію.

КАРТКА-ЗАПИТАННЯ
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Що таке віза?

А) Документ, який дозволяє подорожу-
вати світом
(переходьте до картки № 3)

Б) Дозвіл на перебування в іноземній 
країні на певний період
(переходьте до картки № 8)

В) Тимчасовий дозвіл на проживання в 
іншій країні
(переходьте до картки № 2)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Що таке віза?

Б) Дозвіл на перебування в іноземній
країні на певний період.

Візу можна отримати у представництві іноземної держави в 
Україні – посольстві. Ті держави, які не мають своїх представ-
ництв в Україні, видають візи в найближчих посольствах – у 
Москві (Росія) або Варшаві (Польща).
Візи можуть бути різними: туристичними, робочими, студент-
ськими.
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Що таке торгівля людьми?
Термінологія, причини

поширення в світі та в Україні

відповідь

A

Що таке торгівля людьми?
Термінологія, причини

поширення в світі та в Україні



КАРТКА-ЗАПИТАННЯ
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Що таке дозвіл  
на проживання в іншій країні?

А) Свідоцтво про народження 
(переходьте до картки № 10)

Б) Шлюбний контракт з іноземцем або 
іноземкою
(переходьте до картки № 1)

В) Документ, який надає людині право 
залишатися на певний період чи на-
завжди в іншій країні
(переходьте до картки № 12)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Що таке дозвіл  
на проживання в іншій країні?

В) Документ, який надає людині право
залишатися на певний період чи наза-
вжди в іншій країні.

Існує два типи дозволів на проживання: тимчасовий та по-
стійний.
Тимчасовий дозвіл дає людині право залишатися в країні
впродовж певного періоду. Коли цей термін закінчиться, вона
повинна залишити країну.
Дозвіл на постійне проживання надає право залишитися в краї-
ні перебування назавжди. Люди, які хочуть отримати дозвіл на
постійне проживання, повинні розмовляти, читати та писати
мовою країни, забезпечувати себе та, дуже часто, законно
проживати в країні протягом певного періоду.

КАРТКА-ЗАПИТАННЯ
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Людину, яка порушила правила
або перевищила дозволений  
термін перебування в країні,

висилають з неї. 
Це називається:

А) Імміграція
(переходьте до картки № 7)

Б) Дискримінація
(переходьте до картки № 11)

В) Депортація
(переходьте до картки № 1)

Г) Еміграція
(переходьте до картки № 8)

КАРТКА-ВІДПОВІДЬ
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Людину, яка порушила правила
або перевищила дозволений  
термін перебування в країні,

висилають з неї.
Це називається:

В) Депортація.

Країни можуть затримувати та депортувати людей, які поруши-
ли імміграційний, цивільний чи кримінальний закон. Для таких
порушників існують особливі державні правила та порядок дій.


