
Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі 

чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі 

людьми. За даними дослідження, проведеного на замовлення МОМ, понад 

160 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить 

Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного 

рабства в Європі. 

Програма протидії торгівлі людьми МОМ в Україні розпочала свою роботу в 

1998 році з метою допомогти Уряду України та громадськості у зусиллях із 

протидії торгівлі людьми та забезпечення доступу постраждалих до 

допомоги та правосуддя. МОМ застосовує системний підхід до вирішення 

проблеми торгівлі людьми та проводить роботу у чотирьох взаємопов’язаних 

напрямах.  

1. Попередження та запобігання 
МОМ приділяє особливу увагу запобіганню торгівлі людьми у співпраці з 

державними установами в галузі соціальної політики та освіти, 

правоохоронними органами, іншими міжнародними організаціями, а також 

мережею організацій громадянського суспільства по всій території України. 

Робота МОМ спрямована на населення в цілому, окремі групи ризику, 

молодь, невстановлених постраждалих, а також державних і неурядових 

спеціалістів, які могли бути в контакті з потенційним постраждалими за 

допомогою цілеспрямованих інформаційних кампаній, Національної гарячої 

лінії з протидії торгівлі людьми і консультації мігрантів 527 ( яка надає понад 

18 000 консультацій щорічно), правозахисних тренінгів для НУО та 

журналістів, розробки навчальних матеріалів для середньої школи та вищих 

навчальних закладів та інших різноманітних інноваційних 

методів. Статистика гарячої лінії 527, січень-червень 2016 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА 

КОРДОНОМ 

2. Надання підтримки правоохоронним органам 

З метою підвищення доступу постраждалих від торгівлі людьми до 

правосуддя, МОМ надає комплексні послуги з розвитку потенціалу системи 

кримінального правосуддя в Україні, зокрема міліції, слідчих, прокурорів і 

судових органів. Це включає в себе тематичні тренінги, технічну допомогу, 

встановлення робочих контактів з країнами транзиту та призначення, 

сприяння взаємній правовій допомозі, управління ресурсами, надання 

обладнання, зміцнення механізмів захисту постраждалих/свідків тощо. МОМ 

також співпрацює з Державною міграційною службою України та 

Державною прикордонною службою України для підвищення можливостей 

ідентифікації потенційних постраждалих від торгівлі людьми на кордонах 

країни і покращення співпраці зі спеціалізованими підрозділами міліції.  

3. Захист та реінтеграція 
МОМ в Україні почала надавати допомогу українцям, які постраждали від 

торгівлі людьми, у 2000 році. Разом з мережею партнерських НУО по всій 
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території Україні, за період з січня 2000 року до червня 2016 року МОМ 

надала комплексну допомогу з реінтеграції понад 12 000 постраждалих від 

торгівлі людьми, яка, залежно від індивідуальних потреб кожного 

бенефіціара, включала юридичні консультації та  представництво у 

кримінальному та цивільному суді; медичну та психологічну допомогу, 

забезпечення притулку, професійну підготовку,  надання невеликих грантів 

для підтримки тих постраждалих від торгівлі людьми, які прагнуть 

започаткувати власний бізнес, та інші форми допомоги. Більше 420 

постраждалих від торгівлі людьми отримали допомогу в рамках програми 

МОМ з розвитку мікро-підприємтв та заснували 285 мікро-підприємств, 

створивши приблизно 370 нових робочих місць. З 2002 року при МОМ 

працює Медичний реабілітаційний центр, єдиний у своєму роді в Україні, де 

повне медичне обслуговування та психологічна допомога надаються 

безкоштовно на безпечній та конфіденційній основі. З 2002 по червень 2016 

року близько 3 000  постраждалих скористалися послугами Центру.  

МОМ також підтримує географічне розширення та зміцнення Національного 

механізму взаємодії для надання допомоги постраждалим від торгівлі 

людьми, який було запроваджено в Україні у 2012 році. 

4. Партнерство лежить в основі всіх заходів МОМ із протидії торгівлі 

людьми. Робота зі зростаючим колом партнерів, зокрема з різними 

державними установами, міжнародними організаціями, громадянським 

суспільством, приватними компаніями та фізичними особами. Пожвавлення 

співробітництва між ними є ключем до ефективних дій, спрямованих на 

протидію торгівлі людьми в Україні та зміцнення національного внеску та 

відповідальності у цій сфері. 

 


