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Причини торгівлі людьми 
 

 Існує багато причин торгівлі людьми. Потрапляння людей в 

ситуації торгівлі людьми є: економічна нестабільність у державі та 

низький рівень життя населення; домашнє насильство, інші прояви 

гендерної нерівності; недостатня поінформованість про ризики 

нелегального працевлаштування як в Україні, так і за кордоном; 

привабливість уявного кращого життя за кордоном; повільний 

розвиток державної системи захисту постраждалих; 

несистематична робота з профілактики торгівлі людьми. 

 Щодо зовнішніх причин торгівлі людьми, то серед них 

можна визначити такі:  

 ● попит на низькооплачувану, неофіційну працю;  

 ● попит на працю в галузях, де основне населення не бажає 

працювати через низку причин (це небезпечні умови праці, велике 

фізичне навантаження);   

 ● брак можливостей легального працевлаштування за 

кордоном для громадян України та інше. 

 

Процес торгівлі людьми 
 

 Процес торгівлі людьми це складний процес, який 

розпочинається незаконним вербуванням осіб із різних уразливих 

груп, продовжується перевезенням цих людей до різних місць 

призначення і закінчується їх безжальною примусовою 

експлуатацією з грубим порушенням прав людини. 

 Перший етап процесу торгівлі людьми називають «стадією 

вербування», під час якої торговці людьми виявляють і заманюють 

осіб, втягуючи їх у схему торгівлі людьми. 

 

                Методи вербування людей, до яких вдаються торговці 

людей включають:  

 ● вербування через неформальні мережі сімей, друзів чи 

знайомих;  

 ● рекламу (Інтернет, газету), яка пропонує роботу, навчання 

чи одруження за кордоном;  

 ● агенції, які пропонують подорожі, роботу, навчання чи 

одруження за кордоном; 



 ● фіктивні одруження або шлюб за домовленістю; 

 ● покупку дітей у батьків;  

 ● окремих вербувальників, які шукають необхідних осіб у 

барах, кафе, клубах, на дискотеках тощо. 

 Після вербування настає етап перевезення та переміщення, 

який може також включати приховування та утримання жертв. 

Слід пам’ятати, що багато жертв добровільно покидають свої 

домівки у пошуках кращого життя. Однак добровільність їх 

подорожі не усуває можливості потрапити до торговців людьми. 

Варто зауважити, що на етапі перевезення жертва торгівлі людьми 

часто не усвідомлює, що її ошукали. Найчастіше перевезення 

відбувається під супроводом – явним або прихованим. Це робиться 

для того, аби уникнути ситуації, коли жертва може не прибути до 

місця призначення (наприклад, самостійно змінити маршрут, або 

через затримання прикордонними службами).   

        

Основними видами в’їзду до країни призначення 

є: 

 
 прихований незаконний в’їзд (без відповідних документів) 

транспортними засобами, у схованках, у контейнерах, пішки ті 

ін.); 

 відкритий використовуючи підроблені документи на 

в’їзд (виїзд) або посвідчення особи; 

 відкритий використовуючи справжні, дійсні документи, 
але які мають інше призначення (наприклад, туристична або 

студентська віза, що не дає права на працевлаштування). 

 На етапі перевезення постраждалі можуть зазнавати 

обмеження свободи пересування, спілкування з боку торговців 

людьми, що може здійснюватися як із застосуванням фізичного 

впливу, так і психологічного тиску. 

 На стадії експлуатації використовують багато різних 

механізмів для контролю постраждалих від торгівлі людьми. Після 

прибуття до місця призначення, жертви опиняються в умовах, 

подібних до рабства, коли їх примушують до виконання таких 

завдань і на таких умовах, на які вони не давали згоди. 

 

               З метою утримання жертв у покорі, торговці людьми 

вдаються до різноманітних методів контролю, серед яких:  

 ● боргова кабала;  

 ● вилучення документів, що посвідчують особу;  

 ● страх перед представниками влади;  

 ● ізоляція - мовна та соціальна, заборона спілкування;  

 ● погрози або застосування насильства;  

 ● примушення до вживання наркотичних речовин або 

алкоголю;  

 ● психологічний тиск, шантаж, що викликає страх та сором;  

 ● погрози або застосування розправи з сім’єю, близькими 

потерпілої особи.     

  

Проти торгівлі людьми:  

куди звернутись по допомогу 

 
Статтею 5 Закону України “Про протидію торгівлі людьми” 

від 20 вересня 2011 року № 3739-VI визначені суб'єкти, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, а саме: 

Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи 

виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, закордонні 

дипломатичні установи України, заклади допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. 

Крім того, у здійсненні заходів, спрямованих на попередження 

протидії торгівлі людьми, беруть участь органи місцевого 

самоврядування, а також, за згодою, підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, громадські організації 

та окремі громадяни. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 

року № 783 затверджено Порядок взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.  

   А також, цілодобово працює Національна "гаряча лінія" з 

питань запобігання торгівлі людьми 0 800 500 335 

(безкоштовно зі стаціонарного телефону) або 386 (з мобільного 

телефону).  
 На веб – сайти Громадської організації «Ла – Страда 

Україна» http://la-strada.org.ua можна отримати онлайн 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
http://la-strada.org.ua/


консультацію, ознайомитись із законодавчою базою, 

інформаційними матеріалами та отримати відповідь на запитання. 

 

 
Відділ систематизації законодавства,  

правової роботи  та правової освіти  

Управління реєстрації 

 нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального  

управління юстиції  

у Чернігівській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


