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Що таке торгівля людьми?

• Це особливо важкий злочин, який в Україні карається
законом

• Це порушення прав людини, її свободи та гідності

• Це використання людини як товару в Україні та за кордоном

• Це злочинна діяльність та один із найприбутковіших
“бізнесів” у світі

Метою торгівлі людьми завжди є експлуатація людини в

будь-який спосіб – примусова праця, використання у

домашньому господарстві і промисловому чи

сільськогосподарському секторах, вилучення органів,

сексуальна експлуатація чи створення порнографічної

продукції, народження дитини примусово чи за

замовленням, втягнення у злочинну діяльність чи

жебракування
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КРАЇНИ ПРИЗНАЧЕННЯ 
(статистика Міжнародної організації з міграції (МОМ):

січень 2000 – червень 2018 рр.):

Росія – 65%, Польща – 14%, Україна – 9%, інші країни – 7%,

інші країни ЄС – 5%.

Загалом – близько 60 країн: Португалія, Туреччина, Італія, Греція, Ізраїль,

Чехія, Іспанія, Ірак, Австрія, Кіпр, Боснія та Герцеговина, Косово (Сербія),

Ліван, Угорщина, Велика Британія, Болгарія, Швейцарія, Молдова,

Словаччина, Сирія, Словенія, Фінляндія, Нідерланди, Єгипет, Литва,

Азербайджан, Франція, Норвегія, Казахстан, Індонезія, Бельгія, Румунія,

Ірландія, Японія, Албанія, Хорватія, Сейшельські о-ви, Ліберія, Вірменія,

Швеція, Сербія, Південна Корея, Туніс, Нігерія, Бенін, Республіка Білорусь,

Мальта, Йорданія, Грузія, Чорногорія, о. Аруба, Екваторіальна Гвінея та ін.

країни.

Джерело – статистика МОМ «Протидія торгівлі людьми: Україна (станом на червень 2018  р.)»

(http://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi/ - Дата звернення 11.11.18 р.)



Основні країни призначення, динаміка
(2010 – червень 2018 рр.)

Джерело – статистика МОМ «Протидія торгівлі людьми: Україна (станом на червень 2018  р.)»

(http://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi/ - Дата звернення 11.11.18 р.)



Стать постраждалих осіб (2010 – червень 2018 рр.)

Джерело – статистика МОМ «Протидія торгівлі людьми: Україна (станом на червень 2018  р.)»

(http://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi/ - Дата звернення 11.11.18 р.)

Стать

Кількість осіб

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Жінки 64 % 57 % 44 % 48 % 42 % 51 % 40 % 38 % 41 %

Чоловіки 36 % 43 % 56 % 52 % 58 % 49 % 60 % 62 % 59 %



Рівень освіти постраждалих осіб
(2007 – червень 2018 рр.)

Джерело – статистика МОМ «Протидія торгівлі людьми: Україна (станом на червень 2018  р.)»

(http://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi/ - Дата звернення 11.11.18 р.)



Важливі дати

30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Довідково:

• У 2013 році Джамала стала 

обличчям кампанії MTV EXIT, 

організованої у партнерстві з 

Міжнародною організацією з 

міграції (МОМ). Тоді Джамала 

виступила в ролі ведучої 

документального фільму «Життя 

на продаж», заснованого на 

реальних історіях постраждалих 

від експлуатації.

• Щорічно за підтримки ОБСЄ, 

МОМ та А21, спільно з 

Міністерством соціальної 

політики проводяться 

інформаційні кампанії в усіх 

областях України



Проведення інформаційних кампаній у школах: робота з учнями та 

вчителями



Практичний блок
Завдання 1. “Дзвінок другу”

Завдання 2. Правила набору номерів

067 111 11 11

+38 067 111 11 11

00 38 067 111 11 11





Онлайн-курс «Протидія торгівлі людьми в Україні»

Починаючи з 1 листопада 2018 р. 

усі охочі можуть скористатися 

безкоштовним онлайн-курсом 

«Протидія торгівлі людьми в 

Україні» (режим доступу для 

реєстрації на курс: 

https://courses.ed-

era.com/courses/). Новий освітній 

інструмент, розроблений 

Координатором проектів ОБСЄ 

в Україні в партнерстві зі студією 

онлайн-освіти «EdEra»

Онлайн-курс складається з таких чотирьох модулів:

1. Поняття «торгівля людьми»: масштаби, основні причини та наслідки.

2. Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері 
протидії торгівлі людьми.

3. Виявлення постраждалих та особливості роботи з дітьми, які постраждали 
від торгівлі людьми.

4. Методичні основи організації роботи щодо попередження торгівлі людьми.



Практичні поради

Для того, щоб отримати дозвіл на навчання за кордоном (студентська 

віза), Вам необхідно підготувати ряд документів.

Як правило, до посольства обраної Вами країни подаються:

• Свідоцтво про закінчення середньої школи (оригінал і переклад, 

завірений у нотаріуса та затверджений Міністерством закордонних 

справ України)

• Документ про здачу іспитів до ВНЗ України

• Довідка про те, що Ви не були засуджені

• Підтвердження того, що обраний навчальний заклад за кордоном 

зацікавився Вами

Без сумніву, знання мови країни перебування є основною умовою для 

отримання дозволу на навчання. 

Навчайся безпечно!







Пам’ятайте: стати жертвою торгівлі людьми може кожен, 

незалежно від статі, віку, рівня освіти чи кваліфікації!

Подбайте про власну безпеку!


