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Загальна ситуація в Україні

 Україна  як країна походження потерпілих: вивіз громадян  України за кордон

 Збільшується кількість постраждалих, які експлуатуються в межах країни  

(2015 – 2%, 2016 рік - 9%, 2017 -10 % від загальної кількості)

 Україна використовується злочинцями як транзитна територія (Молдова-

Україна-Росія)

 Україна виступає як країна призначення

В Україні фіксуються факти торгівлі людьми з усіма формами експлуатації потерпілих
(сексуальною, трудовою, вилучення органів, жебрацтво та змішані форми, використання
людини у злочинній діяльності



Причини торгівлі людьми

 Внутрішні (чинники виштовхування):

- економічна нестабільність,

- порушення прав людини,

- дискримінація в суспільстві (олігархізація суспільства),

- корупція, 

- відсутність належних перспектив на ринку праці та низькі зарплати, 

- низькі стандарти життя в порівнянні з країнами ЄС,

- військовий конфлікт, 

- соціальні проблеми: гендерна дискримінація, домашнє насильство,  

проживання в неблагополучних сім’ях,

- високий інтерес щодо одруження з іноземцем,  

- надія на поліпшення матеріального становище та рівня життя,

- організована злочинність, незахищеність від неї

 Зовнішні (чинники притягування):

- зростання попиту в країнах призначення на послуги дешевої кваліфікованої робочої

сили (медики, інженери, будівельники, водії), 

- попит на працівників у некваліфікованих сферах (хатньої роботи, догляду за хворими та престарілими, сфері

розваг, сільському господарстві),

- зростання обємів сексуальної індустрії та попит на сексуальних працівників різної етнічної

приналежності,  

- привабливість умовного добробуту у більш розвинених країнах , який пропагують засоби масової інформації.

- - організована злочинність, незахищеність від неї



ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, МОМ



ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В 

УКРАЇНІ
статистика Представництва МОМ в Україні: грудень 2000-вересень 2018

• 74 різні країни світу

•82% в три країни: Росія (60%), Польща 

(19%), Туреччина (1%)

• країни ЄС

• Включаючи такі країни як Індонезія, 

Нігерія, Ємен, Казахстан, Ліберія, 

Лівія,острів Аруба та Йорданія

• серед постраждалих - іноземці, які 

експлуатувалися в Україні 

• без перетину кордону: 2016 - 9 % , 2017-

10% 

•14 962 постраждалих отримали допомогу 

в рамках програм МОМ в Україні



ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: 

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ
на основі статистичних даних Представництва МОМ в Україні

 Тенденція 1: РФ залишається головною країною призначення (2017- 60%, 
2016 – 67%, 2015 - 64%,  2014 -77%)

 Тенденція 2: Більшість постраждалих піддаються експлуатації їх праці (90% 
від усіх випадків)

 Тенденція 3: Кількість чоловіків серед виявлених постраждалих: 58% в 2014, 
50% в 2015р., 60% в 2016 р., 62% в 2017) 

 Тенденція 4: Збільшення кількості постраждалих у віці до 35 років

 Тенденція 5: Збільшення кількості постраждалих із закінченою освітою із
обласних центрів

 Тенденція 6: Зростання обємів внутрішньої торгівлі людьми

 Тенденція 7: Зрощення злочинів торгівлі людьми з іншими кримінальними 
проявами (розповсюдження наркотичної сировини, перевезення 
нерегульованих мігрантів, використання в збройних конфліктах).  



Особистий контакт - 62% 

Інтернет                     - 14%

ЗМІ та оголошення в громадських місцях                         
- 14%

Агенства з працевлаштування – 10%                             

7

Механізми вербування потенційних 

постраждалих 



КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

СУСПІЛЬНИЙ РЕЗОНАНС 

 Справа «Кур'єрів - експедиторів»

Громадяни України були завербовані на роботу для розповсюдження
фасованого товару у великих містах РФ, а насправді після прибуття до
місця призначення, їх, шляхом обману, втягували в злочинну діяльність для
розповсюдження наркотичних речовин.

 Справа «Українських моряків в Греції»

Потерпілі були завербовані на роботу до Туреччини начебто для 
обслуговування туристичних морських прогулянкових яхт. Після прибуття 
до місця призначення їх примушували перевозити нерегульованих 
мігрантів до Греції та Італії. 

• Справа «Затриманих громадян в Бразилії та Таїланді» 

Потерпілих вербували на роботу до Бразилії, начебто, для обслуговування 
туристичних груп. Насправді, після прибуття до міста Сан-Паулу, Бразилія 
шляхом обману  під приводом транспортування коштовностей вони  
перевозили наркотичні речовини до Таїланду.               



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ ДЕРЖАВНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ США: червень 2017

Надані рекомендації для вдосконалення роботи правоохоронних органів та судів у 
сфері протидії торгівлі людьми:

 активно розслідувати злочини, що пов’язані із торгівлею людьми, включно з 
випадками, коли  державні посадові особи причетні до скоєння злочину; 

 забезпечити ухвалення судових вироків, які пропорційні ступеню тяжкості 
скоєного злочину;

 збільшити кількість навчань для представників правоохоронних органів, 
прокурорів та суддів; 

 враховувати інтереси потерпілих під час проведення досудового слідства та 
судових слухань; 

 застосувати підходи щодо збору доказів, які доповнюють покази свідків;  

 розробити заходи щодо захисту потерпілих та свідків; 

 припинити залякування потерпілих та свідків під час досудового слідства та 
судового розгляду справ; 





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


