
Торгівля людьми – сучасне рабство.

Торгівля людьми – це
продаж/купівля/передача людей з метою 
експлуатації та одержання прибутку.

Торгівля людьми – третій за рівнем 
прибутковості кримінальний бізнес, який 
щорічно приносить кримінальні прибутки у 
розмірі 32 мільярдів доларів США.

Торгівля людьми – це неприпустиме 
порушення прав людини.



У ситуації з торгівлею людьми порушуються такі базові права:
• Право на життя, свободу та особисту недоторканість: безпідставне 

затримання чи арешт означають, що вони були здійснені з 
порушенням чинного законодавства, строк затримання не вказується 
та не висуваються конкретні звинувачення, а іноді ці затримання 
закінчуються смертю затриманого.

• Свобода від рабства: серед видів насилля – примусова праця без 
оплати чи боргова залежність.

• Право на свободу від катувань, жорстокого чи нелюдського 
поводження: особи, які потерпіли від торгівлі людьми, дуже часто 
піддаються фізичному та психологічному насильству, ґвалтування та 
катуванням. Під час затримання вони інколи зазнають принизливого 
ставлення до себе.

• Право на відпочинок: порушенням прав людини є примушування 
людей працювати більшу кількість годин на день без вихідного дня. 
Цей пункт дуже часто порушується по відношенню до хатніх робітниць.

• Свобода одруження: права жінок порушуються, коли у шлюбі вони не 
мають рівних прав із чоловіками або коли жінок змушують укласти 
шлюб проти волі.



Об'єктом цього злочину може бути 
будь-яка особа, незалежно від статі і 
віку. 

Метою торгівлі жінками може
бути насильницький шлюб, примусова
праця, використання в домашньому
господарстві і промисловому чи
сільськогосподарському секторах,
народження дитини примусово чи за
замовленням, використання в
сексуальному бізнесі.

Чоловіків переважно
використовують на будівництвах, у
промисловості, сільському господарстві,
дітей – у жебрацтві, осіб будь-якої статі і
віку – для вилучення і трансплантації
органів.
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• Обмеження свободи пересування;

• Відсутність вибору та можливості припинити роботу;

• Вилучення паспорту та інших документів;

• Погроза силою або її застосуванням;

• Боргова кабала, невиплата обіцяної винагороди за роботу 
повністю або частково;

• Залякування депортацією, погрози повідомити 
правоохоронним органам про нелегальний статус 
перебування в країні.



• Сексуальна експлуатація, 
примушування до 
проституції;

• Трудова експлуатація;

• Примусове жебрацтво;

• Примусове втягнення у 
злочинну діяльність;

• Торгівля людьми з метою 
вилучення органів.



• Складна економічна ситуація в 
Україні, високий рівень безробіття, 
недосконалість законодавства та 
необізнаність постраждалих 
призвели до того, що й наша країна 
перетворилася на дешевий 
“постачальник” робочої сили у інші 
країни.

• Особливо гостро ця проблема стоїть 
на заході України, а саме, в 
Чернівецькій, Волинській та 
Закарпатській областях, де 
величезна кількість громадян, не 
маючи можливості працювати, вже 
виїхала на заробіток за кордон. Так, 
лише у Івано-Франківської області (з 
майже 1,5 мільйонів населення) 250 
тисяч працюють у інших країнах.



Торговці людьми 
найчастіше обіцяють:

• Легальне працевлаштування, 
укладання трудового 
контракту;

• Оформлення візи, проїзних 
документів;

• Неважку та високооплачувану 
роботу без вимог знання 
іноземної мови



• Нелегальне працевлаштування;
• Обмеження свободи пересування 

та контактів із зовнішнім світом, з 
близькими та друзями;

• Позбавлення паспорту, інших 
документів;

• Фізичне та психологічне 
насильство або погрози його 
застосування;

• Нав’язування боргу, який 
потрібно «відробити»;

• Погрози покарання, шантаж та 
маніпулювання.
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• Звичайно, торгівля і рабство людьми 
є лише похідними і частиною 
проблеми нелегальної трудової 
міграції – адже поки у нас в країні не 
з’явиться достатня кількість робочих 
місць, проблема буде існувати. 

• А безробіття в Україні щорічно 
зростає. Так, якщо в 1995 році 
нараховувалося лише 161 тисяча 
безробітних, то вже у 2001 році ця 
кількість зросла у шість разів і склала 
1 млн. 28 тис осіб. Cьогодні ця цифра 
сягає вже  близько 1, 5 млн.  людей.

• В українського безробіття є своя 
особливість – вона має “жіноче
обличчя”. Так, за повідомленням 
Державного комітету статистики 
України, більшість з тих, хто шукає 
роботу, складають жінки та дівчата.

• . 



• Отже, зачекайте, не поспішайте казати 
“Так” на будь-яку пропозицію поїхати 
працювати за кордон, оскільки 
необачність може коштувати вам 
дуже дорого. Краще подивіться: 
можливо, ви ще не всі можливості 
використали в України? 

• Якщо ж ви все ж таки вирішили 
ризикнути, то поміркуйте, чи варто 
їхати саме у цю країну. На заході люди 
заробляють гроші тяжкою працею, а 
не так, як ми бачимо у серіалах. 
Дізнайтеся більше про життя та 
проблеми у цій країні, куди хочете 
виїхати, аби не мати хибних уявлень 
про легкі гроші за кордоном.
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• Дійсний закордонний паспорт;

• Відповідну закордонну візу;

• Трудову угоду із закордонним 
роботодавцем;

• Дозвіл на роботу в країні призначення.



• Трудова діяльність за туристичною, діловою (бізнес) або 
гостьовою візою є порушенням закону;

• Зазвичай неможливо оформити робочу візу через 
посередників. Перш ніж погоджуватись на посередництво 
при оформленні візи, уточніть у відповідному консульстві, 
чи справді це можливо та яка вартість цієї послуги;

• Як правило, виїхати за кордон за туристичною чи 
гостьовою візою і вже за кордоном переоформити її на 
робочу неможливо. Не вірте тим, хто Вам таке обіцяє!



• Дізнайтеся про візу, яка Вам потрібна, зателефонувавши до 
консульського відділу при посольстві країни, до якої збираєтесь їхати;

• Переконайтеся, що працевлаштування на запропоновану Вам посаду 
буде законним. Для законного працевлаштування необхідно мати: 
дозвіл на роботу, відповідну візу, трудовий контракт;

• З’ясуйте, чи має фірма, яка займається Вашим працевлаштуванням, 
відповідну ліцензію, зателефонувавши до Міністерства соціальної 
політики України;

• Уважно читайте трудовий договір. Підписуйте лише документи, складені 
зрозумілою для Вас мовою;

• Повідомте своїх родичів або близьких про деталі поїздки, залишіть їм 
детальну інформацію про закордонного роботодавця, а також копію 
свого паспорту та інших документів, пов’язаних з поїздкою;

• Заздалегідь знайдіть та візьміть із собою контактну інформацію 
посольства або консульства України та інших організацій, що надають 
допомогу мігрантам у країні, до якої збираєтесь



• Довіряйте свої документи лише уповноваженим 
посадовим особам. Ні в якому разі не залишайте свій 
паспорт у якості застави та не віддавайте його 
роботодавцям «для реєстрації» або з інших причин;

• Зареєструйтеся в українському посольстві в країні, де Ви 
плануєте залишатися довше, ніж три місяці;

• Зберігайте копії всіх важливих документів у безпечному 
місці окремо від оригіналів;

• Підтримуйте постійний контакт із родичами та 
близькими, повідомляйте їм про зміну місця роботи або 
проживання.



• Посольств/консульських установ України 
за кордоном;

• Державних, міжнародних та громадських 
організацій, що надають допомогу 
мігрантам, які опинилися у скрутному 
становищі, і зокрема постраждалим від 
торгівлі людьми;

• Місцевих правоохоронних органів;
• Організацій української діаспори;
• Інших організацій та установ (наприклад, 

релігійних).
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