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Програма тренінгу  
“Практичні аспекти розгляду судами 

кримінальних проваджень, пов’язаних з 
торгівлею людьми” 

День 1,  
Початок:  
Завершення:  

 
День 2,  
Початок:  
Завершення: 
 
 
Навчальні цілі тренінгу: поглиблення  суддями знань  та  навичок   щодо -   

 розуміння   соціального  контексту,  сутності    явища  «торгівля  людьми»,  його  
причин  з  урахуванням  особливостей    українських  реалій;   

 понятійних  визначень   щодо   злочину торгівлі людьми та основних термінів, 
передбачених у національному законодавстві та міжнародних нормах; 

 застосування міжнародного законодавства відповідно до узгоджених стандартів з 
урахуванням прав та інтересів учасників кримінального провадження; 

 кваліфікації злочину, кваліфікації за сукупністю його з іншими злочинами 
(методів, способів впливу на потерпілих, мети злочину та стадій вчинення злочину 
тощо) та їх розмежування; 

 пошуку  необхідних джерел інформації та використання норм  і  принципів  
Конституції  України,  Конвенції  про  захист  прав людини  і  основоположних  
свобод  та  рішень  ЄСПЛ, які  є  джерелом  права  для  України; 

 правильного, повного та  лаконічного викладення  доводів  учасників  
кримінального  провадження; 

 аналізу і оцінки  доказів та  чіткого  формулювання  висновків  у  судових  
рішеннях; 

 порядку, способів, форм відшкодування шкоди потерпілим від правопорушень; 
 етичних аспектів судового розгляду; 
 особливостей розгляду справ щодо дітей та жінок; 
 забезпечення безпеки учасників судового провадження 

  
 

Очікувані результати: отримані знання сприятимуть забезпеченню розгляду справ у 
розумні строки, правильній кваліфікації скоєного злочину та призначенню покарання, 
яке відповідає тяжкості вчиненого злочину, дотриманню норм національного та 
міжнародного права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 
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Соціальний  контекст: 
Усвідомлення, що  торгівля  людьми - це  тяжкий  злочин,  який  супроводжується  
брутальним  порушенням  прав  людини і  вимагає  від  системи  кримінального  
правосуддя  не  лише  покарання  винних  у  вчиненні такого  злочину, а й відновлення 
прав людини. 
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День перший  
 
09.30 – 10.00  Реєстрація учасників 

 
10.00 – 10.05 Відкриття тренінгу  

 
 

10.05 – 10.15  Знайомство (ПІБ, посада) 
 

10.15 – 10.30 Мозковий штурм «Причини торгівлі людьми 
(внутрішні та зовнішні)? (робота з фліп-чартом) 
 
Модератор:   
Фасилітатор:  

10.30– 10.45 Протидія торгівлі людьми в Україні: сучасний стан та 
тенденції 

- доповідь з презентацією 
 
Доповідач:  

10.45 – 11.15 Частина 3 Національне законодавство та міжнародні 
норми з питань протидії торгівлі людьми 

- міні-лекція 1 з презентацією (30) 
 
Тренер:  
Фасилітатор:  

11.15 – 11.25 Перерва 
 

11.25 – 12.25  Продовження частини 3.0 

- міні-лекція 2 (20 хв) 
- практичні завдання для роботи в групах (10 хв) 
- доповіді груп (20 хв) 
- коментарі тренера (10 хв) 

- експрес-опитування 1 з використанням клікерів   
 
Тренер:  
Фасилітатори:  

12.25 – 13.00 Частина 4 Огляд практики розгляду ЄСПЛ справ, 
пов’язаних з торгівлею людьми 

- міні-лекція з презентацією (20 хв) 

- практичне завдання для роботи в групах (10 хв) 
- доповіді груп (5 хв) 
- коментар тренера   

Тренер:  
Фасилітатори:   

13.00 – 14.00 Перерва  
14.00 – 14.05 Демонстрація навчального відео 1 
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14.05 – 15.20 Частина 5 Кваліфікація злочину, передбаченого ст. 
149 КК, та його відмежування від інших злочинів. 
Сукупність злочинів  

- навчальне відео 1  
- міні-лекція з презентацією (25) 
- практичні завдання для роботи в групі (15) 
- доповіді груп (10) 
 

Тренер :  
Фасилітатори:  
 

15.20 – 15.35 Перерва  
 

15.35 – 15.50 Експрес опитування 2 з використанням клікерів  
 
Фасилітатор:  

15.50 – 16.40 Частина 6 Практичні аспекти застосування судами ст. 
149 КК України 

- міні-лекція з презентацією (20) 
- практичні завдання для роботи в групі (10) 
- доповіді груп (15) 
- коментар тренера (5) 

 
Тренер:  
Фасилітатори:  

16.40 – 16.50 Закінчення першого дня тренінгу  
 
 

 

День другий 

10.00– 10.05 Демонстрація навчального відео 2 
 
Модератор:  

10.05 – 11.05  Частина 7 Особливості доказування у кримінальних 
провадженнях щодо торгівлі людьми 

- міні-лекція з презентацією (25) 
- практичні завдання для роботи в групах (10) 
- доповіді груп (15) 
- коментар тренера (10) 
 

Тренер :  
Фасилітатори:  

11.05 – 11.20 Перерва 
 

11.20 – 12.30  Частина 8 Етичні аспекти судового розгляду. Актуальні 
питання забезпечення безпеки учасників 
кримінального провадження  

- міні-лекція з презентацією (20) 
- практичне завдання у формі рольової гри (40) 
- обговорення/коментарі тренера (10) 
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Тренер:  
Фасилітатори:   

12.30 – 13.00  Частина 9 Відшкодування шкоди. Цивільний позов у 
кримінальному провадженні  
 

- Міні-лекція з презентацією (30) 
 

13.00 – 14.00 Обід  

14.00 – 15.15  Продовження частини 9 Відшкодування шкоди. 
Цивільний позов у кримінальному судочинстві  
 

- Практичне завдання для роботи в групах (25) 
- Доповіді груп (25) 
- Коментарі тренера (10) 

 
Тренери:  
Фасилітатори:  

15.15 – 15.30  Перерва 
 

15.30 – 16.40  Частина 10 Призначення покарання   
- Міні-лекція з презентацією (20) 
- Практичні завдання для роботи в групах (20) 
- Доповіді груп (20) 
- Коментарі тренера (10) 

 
Тренер:  
Фасилітатори:  

16.40 – 16.50  Анкетування  

16.50 – 17.00  Завершення тренінгу. Вручення сертифікатів  


