
Програма МОМ з протидії торгівлі 
людьми в Україні 

• Заснована у 1998 р. 
• Підтримує зусилля уряду 

та громадянського 
суспільства України 

• Інтегрований підхід: 
Попередження, Захист, 
Кримінальне 
переслідування, 
Партнерство 
 

Відкриття арт-інсталяції 

«Невидимі» в Харкові, 2015 р. 



 



Ситуація в світі 

 600-800 тисяч осіб у світі 

щорічно продають за 

кордон з метою 

експлуатації (за оцінками 

уряду США) 

 

 Понад 1,2 млн дітей 

щороку стають жертвами 

торгівлі людьми (за 

даними ЮНІСЕФ) 



Понад 160 000 українців 

постраждали від торгівлі 

людьми, починаючи з 

1991 року 

Дослідження з питань міграції та 
торгівлі людьми, 2015  



>11,700 

Статистика МОМ 

Наймолодшій постраждалій, яка 

отримала допомогу від МОМ в Україні, 
було 3 роки, а найстаршій – 83 



Ризики збільшуються 

Опитування населення 2015 р.: 
•41% працюють без належного оформлення (28% у 
2011 р.) 
•21% складають групу ризику (14% у 2011 р.) 
•3 млн планують знайти роботу за кордоном  
•44% не зацікавлені (55% у 2011 р.) 

+40% у 2010 р. 



Країни призначення 
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Опитування населення 2015 р.: 
•12% зацікавлені у РФ (18% у 2011р.); 30% зацікавлені у Польщі (15% у 2011р.) 



Постраждалі особи 

Форми експлуатації, 2004-2015 динаміка Стать постраждалих, 2004-2015 динаміка 

 55% молодші 35 років   
 70% мають освіту 
 66% походять з міст 



Ситуація 

Спостережувані тенденції: 
  

Активне вербування (через особистий контакт, 
Інтернет, місцеві газети + в країнах призначення) 
 

Переселенці – мішень для шахрайських схем 
 

На неконтрольованих територіях:  
  жінки та дівчата 
  чоловіки та хлопці 
  діти 

Діти з автоматичною зброєю в формі 

батальону «Восток», серпень 2014 р. 
Джерело: http://freejournal.biz/article4730/index.html 

Брошура рекламує посередництво в 

отриманні статусу біженця у Швеції, 2014 р. 

http://freejournal.biz/article4730/index.html


Дослідження обізнаності про ризики торгівлі 
людьми серед вразливих дітей та молоді в 
Україні, 2015 рік 

40% уразливих дітей в Україні 
ризикують постраждати  
від торгівлі людьми 



. 







Підґрунтя для партнерства 

• Закон України «Про протидію торгівлі людьми» 
(від 20.09.2011) 

 
• Державна соціальна програма протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року (від 24.02.2016) 
 
• Наказ МОН України № 405  «Про затвердження 

плану заходів Міністерства освіти і науки щодо 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» 
(від 08.04.2016) 
 



Дякую за увагу! Запитання? 


