
Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини, 

яка не втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу, включаючи 

Україну. 

Експлуататори отримують прибуток через контроль та експлуатацію інших 

людей. Ця проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, 

освіти чи соціального статусу! 

Щорічно близько 600 – 800 тисяч осіб у світі продають за кордон з метою 

експлуатації (за оцінками уряду США). Експлуатація може відбуватись як 

всередині країни так і поза її межами. Торгівля людьми може відбуватись у 

різних формах: 

• трудова експлуатація, 

• сексуальна експлуатація, примусова вагітність, використання в 

порнобізнесі, 
• примусове жебрацтво, 

• торгівля людьми з метою вилучення органів, 

• примусове залучення у кримінальну діяльність чи збройний конфлікт. 

Як не стати жертвою торгівлі людьми? 

- Не вірте рекламі фірми, яка не відповідає вимогам законодавства 
України (не вказує повної назви фірми, її адреси, номеру ліцензії та 

органу ліцензування, що її видав). Торгівці людьми можуть ввести Вас 

в оману, використовуючи: 

• різноманітні фірми-посередники з працевлаштування за кордоном 

• туристичні, шлюбні та модельні агенції, служби знайомства, агенції шоу –

бізнесу 

• оголошення, рекламу в ЗМІ та Інтернеті 

• незнайомих людей, а часом навіть, як зазначалось вище, Ваших родичів, 

друзів, сусідів, знайомих. 

- Не ведіть переговори про навчання, працевлаштування чи шлюб наодинці з 

агентом. 

Запросіть взяти участь у переговорах довірену особу – це може бути Ваш 

юрист або хтось із Ваших близьких. 

- Перевірте, чи має фірма ліцензію на надання відповідних послуг (навчання, 

працевлаштування за кордоном). 



-  не довіряйте свої документи нікому, крім уповноважених посадових осіб 

(представників прикордонних служб, поліції і т.п.). Ні в якому разі не 

залишайте свій паспорт в якості застави і не віддавайте його роботодавцям 

«для реєстрації» або з інших причин; 

- Особисто оформлюйте пакет документів та самі сплачуйте за послуги. Це 
не дасть можливості торгівцям людьми втягнути Вас у боргову залежність 

або вчинити злочин стосовно інших осіб за Вашими документами. Не 

користуйтеся послугами незнайомих осіб, які пропонують Вам допомогу в 

оформленні виїзних документів, продовженні терміну перебування на 

території іноземної держави. 

- зареєструйтеся в українському посольстві або консульстві в країні, якщо ви 

плануєте залишатися там довше трьох місяців; 

Зв’яжіться з Посольством країни, куди Ви плануєте подорож та дізнайтесь 

про правила щодо працевлаштування або навчання іноземців. 

- зберігайте копії всіх важливих документів (віза, закордонний паспорт, 

національний паспорт, страховий поліс, контракт, запрошення і т.п.) у 

безпечному місці окремо від оригіналів; 

- підтримуйте постійний контакт з родичами і близькими, повідомляйте їм 

про зміну місця роботи або проживання. 

 

 


