
Торгівля людьми як проблема сучасності 



                                   Масштаби  торгівлі людьми 

 

• Звіт Держдепартаменту США (US TIP Report): 800 000 осіб стають жертвами торгівлі людьми 
у всьому світі щороку (виключаючи внутрішню торгівлю) 

• Міжнародна організація праці: 2.5 млн. осіб (з метою примусової праці та включаючи 
сексуальну експлуатацію)  

• ЮНІСЕФ (UNICEF): більше 1 000 000 дітей стають жертвами торгівлі людьми щороку 

• Європейський Союз: 175 000-250 000 осіб стають жертвами торгівлі людьми в ЄС або 
перевозяться через країни ЄС щорічно 

• Представництво МОМ в Україні: більше 120 000 українців постраждали від торгівлі людьми 
за кордоном з 1991 р.  

Висновок: немає чітких даних по торгівлі людьми через: 

• Відмінності у визначеннях, які використовують різні організації 

• Прихована природа злочину торгівлі людьми 

• Недостатній моніторинг секторів, в яких можлива експлуатація 

 



                                           

Країна походження 

Країна призначення 

Країна транзиту 

http://autoclub.ucoz.ru/ukraine.jpg


Країни  призначення  

Більше ніж 60 країн 
 
Росія – 41%                                                                     Германія  
Турція – 13%                                                                   Греція  
Польща– 13%                                                                  Ізраіль  
Чехія – 4%                                                                         Португалія  
Італія – 3%                                                                        Ирак 
 Інші країни-20%               Україна-9 %)                       ОАЕ  



                                                       Країни, з яких провозять людей 

Молдова - 72% 

Росія - 6% 
Країни Центральної Азії (Киргизстан, Узбекістан, 
Казахстан) - 19% 

Інші країни- 3% 



Країни, з яких ввозять людей в Україну 

Білорусь 
Грузія 
Словакія 
Індія 
Нігерия 
В'єтнам 

 

Молдова 
Росія 
Киргизстан 
Узбекістан 
Казахстан 
Пакістан 

 



Поняття «торгівля людьми» 
 

  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. 

                                                                                                                    ст. 1 ЗУ «Про протидію торгівлі людьми» 



Уразливий  стан 

   

   Уразливий  стан – це зумовлений фізичними чи психічними 
властивостями або зовнішніми обставинами  стан особи, який 
позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею 
самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим 
незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших 
обставин. 

  Тлумачення поняття  «уразливий  стан»  міститься у примітці 2 статті 149 
Кримінального  кодексу України.  

 



Три основних групи елементів поняття “торгівля людьми” 

ДІЯ 

СПОСІБ 

ЦІЛЬ 

вербування, перевезення, передача, 
приховування або одержання людей 

погроза силою або її застосування, інші форми 
примусу, викрадення, обман, шахрайство, 
зловживання владою чи уразливим станом, підкуп 
особи, яка контролює іншу особу 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Стосовно дітей  достатньою вважається  комбінація      дія + ціль  
(спосіб впливу не має значення) 



Вербування 

• Вербування – схилення людини до згоди на її використання в якості виконавця певних видів 
робіт або надання послуг. Цей етап  може здійснюватися  як шляхом повного чи часткового 
обману майбутньої жертви, так і у насильницький спосіб.  

В  контексті торгівлі людьми під вербуванням слід розуміти втягнення особи в експлуатацію 
у будь-який засіб та під будь-яким приводом 

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) 



Переміщення та переховування 

  

  Переміщення людини – це зміна місця її перебування шляхом 
перевезення та іншого переміщення її як через державний кордон країни, 
так і в межах території країни. 

 Воно може бути відкритим чи таємним, примусовим чи добровільним, 
легальним чи нелегальним. Переміщення відбувається  за маршрутами, які 
визначаються попитом та пропозицією.  

 Нерідко жертв укривають (переховують в спеціальних приміщеннях, не 
випускають за територію, змінюють зовнішність, забороняють 
контакти  та ін.) 

 



 

Елемент 

 

Нелегальна  міграція 

 

Торгівля людьми 

Тип злочину Злочин   проти  держави Злочин проти  особи 

Мета  організаторів Одержання прибутку від 
переміщення 

Одержання прибутку від  
експлуатації 

Характер  злочину та тривалість 
клієнтських відносин 

Комерційний 
Відносини між перевізником та 
мігрантом закінчуються після 
незаконного перетину кордону та 
розрахунку за послуги 

Експлуататорський  
Відносини між торгівцем та 
жертвою тривають продовж  
отримання прибутку  від 
експлуатації 

Перетин  кордону Нелегальний перетин кордону – 
визначальний елемент 

Легальний/Нелегальний/Без 
перетину  кордону 

Згода Мігранти  потрапляють в країну 
призначення за власним бажанням 
 

Або без згоди, або згода отримана 
шляхом застосування сили, приму-
шення, шахрайства та ін 

Нелегальна  міграція  та  торгівля людьми 



                     ПРИЧИНИ   ТОРГІВЛІ   ЛЮДЬМИ 

 

 

 

 
ВНУТРІШНІ 

 

 

 

 

ЗОВНІШНІ 
 

 

 
ЛЮДСЬКИЙ  ФАКТОР 



Зовнішні причини  

• існування попиту на дешеву робочу силу 
• розвиток секс-індустрії та секс-туризму 
• дефіцит органів у донорській системі  
• наявність війн чи збройних конфліктів 
• відкриття кордонів та падіння «залізної завіси» 
• недосконалість системи протидії торгівлі людьми (невідповідність 

міжнародної нормативно-правової бази щодо запобігання торгівлі людьми 
та захисту постраждалих  реальним умовам, брак механізмів реалізації 
законів, мінімальний ризик настання негативних наслідків для самих 
торгівців, неузгодженість міграційної політики з реаліями ринку праці в 
країнах,  лояльність законодавства  у багатьох країнах світу до занять 
проституцією) 

• формування міжнародних кримінальних об’єднань, інтернаціоналізація 
тіньової економіки 

• зростання різниці між багатими і бідними країнами 



Внутрішні причини торгівлі людьми 

• відкриття кордонів, що спрощує можливості для туризму і пошуку роботи 
• економічні (економічна нестабільність у державі, наявність тіньової економіки, високий 

рівень безробіття, обмеженість можливостей працевлаштування, низький рівень доходів 
більшої частини населення, перш за все, молоді) 

• соціальні  (порушення принципів соціальної справедливості, корупція, поглиблення прірви 
між верхами та абсолютною більшістю населення, несприятливі побутові умови, особливо у 
молоді, невіра в позитивні зміни в країні) 

• інформаційні (погана обізнаність українських громадян щодо можливостей 
працевлаштування та перебування за кордоном та їх наслідки,  публікації багатообіцяючої 
реклами в пресі та «агітація», низька обізнаність стосовно своїх прав) 

• правові (відсутність належної системи захисту потерпілих, недостатня захищеність 
українських громадян від рук «торгівців людьми» як в Україні, так і за її межами, недостатнє 
покарання злочинців, посилення загальної криміналізації суспільства, в т.ч. міграційних 
процесів, відсутність закону про соціальний захист українських громадян за кордоном) 



Людський фактор 

• складні стосунки в сім’ї  (відсутність або недостатність батьківської опіки над дітьми,  
девіантна поведінка батьків – вживання алкоголю, наркотиків або кримінальна діяльність, 
наявність насильства в сім’ї, авторитарна поведінка батьків,що провокує протест,  жорстоке 
поводження, очікування фінансової допомоги від одного з членів сім’ї, порушення 
емоційних контактів між  членами родини) 

• низький рівень освіти, слабкі професійні навички 
• психологічні та поведінкові (несформованість позитивного образу «Я», зависока або 

занизька самооцінка, відсутність системи цінностей, амбіційність, бажання зробити 
запаморочливу кар'єру, швидко без зайвих зусиль заробити великі гроші, жага до 
«красивого життя», надмірна схильність до ризикованої поведінки, зайва довірливість)  

• особливості  психофізіологічного та соціального розвитку сучасних підлітків (підвищена 
пізнавальна активність, жага до подорожування, пізнання нового, незнайомого, 
екстремального; прискорене дорослішання, примірювання на себе стереотипів дорослої 
поведінки; бажання бути матеріально незалежними від батьків)  

• інформаційні (поверхові уявлення про легкість життя в західних країнах, необізнаність про 
існування проблеми торгівлі людьми, реклама сексу й ін.). 

 



Форми торгівлі людьми 

• торгівля людьми з метою трудової експлуатації (примусова праця) 
• торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації 
• торгівля людьми з метою використання у жебракуванні 
• торгівля людьми з метою вилучення органів 
• торгівля людьми з метою використання в збройних конфліктах 
• торгівля людьми з метою втягнення у злочинну діяльність 
• проведення дослідів над людиною без її згоди 
• примусова вагітність 
• усиновлення/удочеріння з метою наживи 
• рабство або звичаї, подібні до рабства 

 
 



 
Розподіл постраждалих за статтю та формою експлуатації                               
                             (січень 2007 - вересень 2013) 

                                                                                         (за даними МОМ) 
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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 неблагополучні верстви 

населення: багатодітних батьків, самотніх матерів, інвалідів; людей, залежних від алкоголю та 
наркотиків,  тощо. 

  

 



                          Наслідки торгівлі людьми 

для сім‘ї  

для суспільства 

для людини 



Наслідки для постраждалого 

• тяжка праця проти своєї волі, незадовільні побутові умови  
• життя в атмосфері страху та знущання, правова незахищеність  
• неможливість приймати самостійні рішення 
•  обмеженість свободи пересування та спілкування або повна ізоляція  
• ризик депортації або ув'язнення 
• фізичні,  психічні розлади  
• висока вірогідність травматизму (навіть інвалідність та смерть) 
• небезпечні хвороби (в т.ч. статеві захворювання, ВІЛ/СНІД, туберкульоз)  
• відсутність доступу до медичного обслуговування, 
• асоціалізація, особистісна та професійна деградація  
• втрата  сім‘ї 
• стигматизація у разі повернення додому  
• переоцінка цінностей 
                        та інші проблеми фізичного, медичного і соціального характеру 



Наслідки для  сім'ї постраждалого  

• відсутність достовірної інформації про зниклого члена родини 
• втрата родинних зв'язків 
•  розлучення дітей з батьками  
• високий ризик розпаду сім'ї 
•  психологічне та емоційне віддалення членів родини 
• ризик стати об‘єктом осуду 
• фінансові проблеми 
• розповсюдження хвороб, бездітність 
• відсутність підтримки 

 



Наслідки для суспільства, держави 

• небезпечне «звикання» громадської свідомості до негативного явища, руйнування 
суспільної моралі 

• фінансові проблеми 
• зростання кількості сімей у складних життєвих обставинах 
• поширення венеричних захворювань, СНІДу, туберкульозу, депресивних синдромів та 

суїцидальних тенденцій 
• зростання агресивності та жорстокості  
• збільшення кількості самотніх покинутих людей похилого віку та дітей-сиріт 
• зростання рівня злочинності,  корупції, криміналізація суспільства тощо 
• втрата іміджу країни 
• негативний вплив на ринок праці 
• проблеми у сфері охорони здоров'я та соціальній сфері 
• втрата генофонду нації 
• уповільнення розвитку країни  тощо 
 



Сучасні тенденції 

 Збільшення випадків трудової 

експлуатації 

 Розширення групи ризику  

 Зростання кількості ідентифікованих 

чоловіків ПТЛ 

 Зростання кількості ідентифікованих 

неповнолітніх ПТЛ  

 Виявлення нових та змішаних форм 

торгівлі людьми 

 Зростання кількості ПТЛ з числа 

іноземців на території України 



Корисні посилання 

  

www.stoptrafficking.org 

www.migration-info.org.ua 

 

  Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та 
консультування мігрантів 

•     0 800 505 501 (БЕЗКОШТОВНО зі стаціонарних телефонів в 
Україні) 

•    527 (БЕЗКОШТОВНО з мобільних телефонів в Україні) 



ДЯКУЄМО! 



Законодавство України 

 Уголовный кодекс Украины 

• ст. 149 УК – торговля людьми: от 3 до 8 лет (в отношении несовершеннолетнего, или нескольких лиц, или повторно, по предварительному сговору, с 
использованием зависимого положения, обмана, применения насилия неопасного для жизни или угрозы потерпевшему или его близким – от 5 до 12 
лет; в отношении малолетнего, организованной группой,  с применением насилия опасного для жизни или угрозой– от 8 до 15 лет); 

•  прим. 1: эксплуатация – все формы сексуальной эксплуатации, использование в порнобизнесе, принудительный труд, принудительное 
оказание услуг, рабство,  обычаи, схожие с рабством, подневольное состояние,  вовлечение в долговую кабалу, извлечение органов , проведение опытов 
над человеком без его согласия, усыновление с целью наживы,  принудительная беременность, вовлечение в преступную деятельность, использование в 
военных конфликтах…..) 

  2. Уязвимое состояние – обусловленное физическими, психологическими или внешними особенностями состояние лица, которое лишает или 
ограничивает его возможности осознавать свои действия, руководить ими, принимать по своей воле самостоятельные решения, сопротивляться 
насильственным или другим незаконным действиям, стечение  тяжелых личностных, семейных или иных обстоятельств   

• ст. 303 УК – сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией (лишение свободы от 3 до 15 лет) 

• ст. 143 УК – нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей людей (min – штраф от 850 грн., мах – до 7 лет лишения 
свободы, незаконная торговля органами – до 5 лет); 

• ст. 150-1 УК – использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничества (ограничение свободы от 3 лет до 10 лет) 

• ст. 304 УК – вовлечение малолетних  в преступную деятельность  (в т.ч. в пьянство,  попрошайничество, азартные игры – от 3 до 7 лет), ч.2 – в отношении 
малолетнего  или родителями, опекунами, отчимом, мачехой – от 4 до 10 лет 

• ст. 332 УК – незаконное переправление лиц через государственную границу (организация, содействие советами, указаниями, предоставлением средств, 
устранение препятствий – от 2 до 5 с конфискацией, ч.2 – повторно, по сговору – от 3 до 7 с конфискацией) 

 

 



Законодавство України 

• Закон Украины «О противодействии торговле людьми» от 20.09.2011 №3739-VІ 

• Постановление КМУ «О национальном координаторе в сфере противодействия торговле людьми» от 18.01.2012 №29 

• Государственная Целевая  программа противодействия торговле людьми до 2015 года (Постановление КМУ от 21.03.2012 № 350) 

• Постановление КМУ «Об утверждении Положения о создании и функционировании Единого государственного реестра  
преступлений торговли людьми» от 18.04.2012 №303 

• Постановление КМУ «Об утверждении Порядка установления статуса лица, которое пострадало от торговли людьми» от 23.05.2012  
№417 

• Приказ Министерства социальной политики «Об утверждении форм заявлений об установлении статуса лица ПТЛ….» от 18.06.2012 
№366 

• Постановление КМУ «Об утверждении Порядка выплаты одноразовой материальной помощи лицам, которые пострадали от 
торговли людьми» от 25.07.2012 №660 

• Постановление КМУ «Об утверждении порядка взаимодействия субъектов, которые осуществляют мероприятия в сфере 
противодействия торговле людьми» от 22.08.2012 №783 

• Приказ Министерства социальной политики «Об утверждении формы оценки потребностей ПТЛ, учета лиц ПТЛ, отчета по ПТЛ…..»от 
14.09.2012 №578 

• Приказ Министерства социальной политики  «Об утверждении Методических рекомендаций по оказанию социальных услуг лицам, 
которые пострадали от торговли людьми» от 19.07.2013 №432 

• Приказ Министерства социальной политики «Об утверждении стандартов оказания социальных услуг лицам, которые пострадали 
от торговли людьми» от 30.07.2013 №458 

 


