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МВС (потерпілі від торгівлі людьми в 

рамках кримінальних проваджень): 

2012р. – 187 осіб (93 справи) 

2013р. – 137 осіб (130 справ) 

2014р. – 146 осіб (118 справ) 

2015р. – 174 особи (110 проваджень) 

І півріччя 2016 р. – 103 особи (59 

проваджень) 

Мінсоцполітики (особи, яким 

встановлено статус): 227 

осіб, з яких  

2012 р. – 13 осіб 

2013 р. – 41 особа 

2014 р. – 27 осіб 

2015 р. – 83 особи 

І півріччя 2016 р. – 63 особи 

Статистичні дані по ТЛ  в Україні 

за період з 2012 р.  по  І півріччя 2016 р. 

Представництво МОМ в Україні 

(звернулися за допомогою в 

МОМ):  

2012р. – 952 особи 

2013р. – 933 особи 

2014р. – 903 особи 

2015р. – 740 осіб 

І півріччя 2016 р. – 491 особа 

 





Надання допомоги постраждалим по  

м. Київ та області 

станом на 28.11.2016р. 
 

 

М. Київ – 7 осіб встановлено статус та надається допомога 

згідно з потреб, 3 справи в роботі; 

 

Київська область – 5 осіб встановлено статус. 





ПОНЯТТЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 



Для визначення цього злочину стосовно дітей достатньо вважається 

комбінація будь  -  якої  з  названих злочинних дій та цілей  

(спосіб впливу не має значення) 

Торгівля людьми означає здійснювані з метою експлуатації 

вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання 

людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм 

примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою 

або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді 

платежів або вигод, для отримання згоди особи, яка контролює 

іншу особу.  

ПРОТОКОЛ ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ,           

ОСОБЛИВО  ЖІНКАМИ І ДІТЬМИ, І ПОКАРАННЯ ЗА НЕЇ,  

ЩО ДОПОВНЮЄ КОНВЕНЦІЮ ООН ПРОТИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ  

ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ, СТ.3 



Торгівля людьми або вчинення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є 

людина, а також вербування, переміщення, переховування, передача або 

одержання людини, здійснені з метою експлуатації, з використанням 

обману, шантажу чи уразливого стану, - караються позбавленням волі на 

строк від 3 до 8 років.  

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, СТ.149 «Торгівля 

людьми або інша незаконна угода щодо передачі 

людини» 

Дії щодо неповнолітнього караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 

років, а якщо вони пов'язані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я 

потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, 

або спричинили тяжкі наслідки, - на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна 

або без такої. 



Торгівля людьми - вчинення незаконної угоди, об'єктом якої є 

людина, а також вербування, переміщення, переховування, 

передача або одержання людини, здійснені з метою 

експлуатації, в тому числі сексуальної, з використанням 

обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини, із 

застосуванням або погрозою застосування насильства, з 

використанням службового становища або матеріальної та 

іншої залежності від іншої особи, що відповідно до 

Кримінального кодексу України визнається злочином 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ», СТ.1 



Поняття «ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ» складається з трьох основних 

груп елементів (за Палермським протоколом) 

  

 ЗЛОЧИННІ ДІЇ  Вербування, Перевезення 

   Передача, Приховування, Одержання    

   людей 

   Загрози силою або її застосування або   

   інших форм примусу 

СПОСОБИ ВПЛИВУ Викрадення, Шахрайства, Обману  

   Зловживання владою або уразливістю   

   положення  

   Підкупу, у вигляді платежів чи вигод, для   

   одержання згоди особи, що контролює   

   іншу особу 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ   сексуальна експлуатація (проституція або інші форми                                   

сексуальної експлуатації, такі як порнографія та примусові шлюби); примусову 

працю або послуги; рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або 

вилучення органів. 

Згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію не приймається до 

уваги, якщо було використано будь-який із зазначених способів впливу 

 

 

 



 

ТРИ ОСНОВНИХ ГРУПИ ЕЛЕМЕНТІВ ПОНЯТТЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

 

 
Що робити з 

«товаром»? 

 

 
Навіщо нам цей 

«товар»? 

 

 
Як з людини 

зробити «товар»? 

 

+ 

+ 

вербування, переміщення, переховування, передача 

людини, одержання людини 

загрози, застосування сили, викрадення, шахрайство, 

обман, зловживання владою або уразливістю положення та 

ін. форми примусу 

ЭКСПЛУАТАЦІЯ 

 

Для визнання цього злочину щодо дітей 

вважається достатньою комбінація: 

ДІЯ + МЕТА ! 



Схема діяльності злочинних груп, що займаються 

торгівлею людьми 

ВЕРБУВАННЯ 

ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ПЕРЕДАЧА ЛЮДИНИ 

ОДЕРЖАННЯ ЛЮДИНИ 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 



ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ПОСТРАЖДАЛИХ  

 

Механізми 
контролю 

Ізоляція 
Мова 

Документи 
Допомога  

Насильство 
Фізичне 

сексуальне 
психологічне 

 

Залежність 
Введення 
наркотиків 

Рідні 
Погрози 

помститися 
рідним 

Розголошення 
Стигматизація   

внаслідок 
проституції чи 

обману   

Економічні  
Боргова кабала 
Низька оплата 



ФОРМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 



ФОРМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

• трудова експлуатація 

• сексуальна експлуатація 

• використання в порнобізнесі 

• використання в жебрацтві 

• вилучення органів 

• проведення дослідів над людиною без її згоди 

• використання у збройних конфліктах 

• втягнення у злочинну діяльність 

• примусова вагітність / сурогатне материнство 

• усиновлення / удочеріння з метою наживи 

• рабство і звичаї, подібні з рабством 

• підневільний стан 



ГРУПА РИЗИКУ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ 



 

ГРУПА 

РИЗИКУ 

 

Діти-сироти, діти позбавленні батьківського 

піклування  

Діти з числа ВПО 

Безпритульні діти та, ті що 

схильні до бродяжництва    

Діти, батьки яких 

працюють за 

кордоном 

(соціальні сироти) 

Підлітки, що перебувають в 

конфлікті з законом 

Неповнолітні  

працівники  

Постраждалі від ТЛ Діти малозабезпечених сімей 

Діти-жертви насильства в 

сім'ї 

Діти з неповних сімей 

Діти з сімей, які 

мають проблему 

залежності 

Діти, з обмеженими 

фізичними та 

інтелектуальними 

можливостями 



ВИЯВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ  

(ІДЕНТИФІКАЦІЯ) 



 

Ідентифікація 

  
ція: (лат. identifico — ототожнювати) — 

ототожнення, прирівнювання, уподібнення, 
розпізнавання 

 

                          

                                   Ідентифікація  — це процес     

                                   розпізнавання або виявлення                    

                                   особи відповідно до певних   

                                   ознак 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


виявлення (ідентифікація) 

За оцінками міжнародних експертів близько 
65 % жертв торгівлі людьми залишаються 

не ідентифікованими.  

 

Серед основних причин: 

 Страх перед покаранням за порушені 
закони країни, в якій перебуває(ла) особа 

 Страх помсти злочинців 

 Страх бути ―впізнаним(ою)‖ 

 Не усвідомлення свого становища 

 Недовіра до державних структур 

 Відсутність (низька) професійна 
готовність держструктур ідентифікувати( 
стереотипи) 

 неправильне розмежування виявлених 
«невинних» та «винних» жертв» 

 не стача персоналу і відповідної 
інфраструктури 



 

Індикатори (ознаки) постраждалих від торгівлі людьми 

Прямі ознаки  особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

відповідають та підтверджуються одним або декількома 

елементами визначення «торгівлі людьми» в Законі України «Про 

протидію торгівлі людьми»  

 

Непрямі ознаки ґрунтуються на практичному досвіді, 

професійних знаннях та соціальних дослідженнях реальних 

випадків торгівлі людьми (загальний середній соціальний та 

психологічний портрет жертви торгівлі людьми, середовища, яке 

оточує(ло) особу, її життєвий досвід, фізіологічний стан на момент 

ідентифікації) 

 



+ 

ПРЯМІ  ОЗНАКИ  

Відносно людини здійснювалася якась 

дія:  

•  вербування 

•    переміщення 

•    переховування 

•    передача іншій особі, яка отримала її 

у свою власність 

Відносно людини застосовувався певний 

спосіб впливу: 

Погрози, фізичне або психологічне 

насильство, обман, шантаж, шахрайство, 

використання уразливого стану, 

зловживання владою, залучення в 

боргову кабалу, маніпулювання, 

обмеження свободи пересування, 

вилучення документів тощо 

При цьому переслідувалася мета експлуатація: 

трудова експлуатація   жебрацтво 

сексуальна експлуатація   примусове сурогатне материнство 

вилучення органів    примусовий шлюб 

використання в дослідах   усиновлення з метою наживи             

використання у збройних   використання у злочинній діяльності     

конфліктах 

  

 



 

Первинне виявлення (непрямі ознаки) 

вік 

     стать 

національність 

документи 

Ознаки насильства 

(стан особи) 

Останнє місце  

перебування 

Контекст звернення 

Відвідування НЗ 



НЕПРЯМІ ОЗНАКИ 

Зовнішній вигляд: 

Неохайність (але не завжди) 

Яскравий макіяж 

Одяг не за сезоном 

 Втомлений вигляд 

 Видимі ознаки ушкоджень 

Невідповідність одягу 

(певній події або ситуації) 

 Вік 

Стать 

Останнє місце перебування 

Поведінкові реакції: 

 надмірна підозрілість 

 замкнутість 

 небажання говорити 

 уникання погляду 

 демонстративна поведінка 

 звинувачення себе в тому, що 

сталося 

 залежності  

 схильність до правопорушень 

 сексуалізована поведінка 

 



 

 

Психологічні прояви: 
 
 Повторне переживання подій, що 

заподіяли травму (у вигляді гри); 

 Тривожність, напади паніки, 

надмірна збудливість; 

 Депресія; 

 Обсесивно-компульсивні стани; 

 Ворожість, дратівливість; 

 Головний біль; 

 Запаморочення; 

 Ідеї самозвинувачення, схильність 

до самогубства; 

 Наявність знань і уявлень, 

невідповідних віку; 

 Втомленість, апатія, виснаження; 

 Ушкодження; 

 Розлади сну, кошмари; 

 Проблеми з пам’яттю; 

 Труднощі, пов’язані з 

концентрацією уваги; 

 Підвищена конфліктність; 

 Зниження потреби в соціальних 

контактах; 

 Втрата апетиту або переїдання; 

 Біль у животі, спині; 

 Шлунково-кишкові розлади… 



Ознаки, які проявляє постраждала 

дитина від ТЛ, залежатимуть від: 

1) виду, частоти та ступеня 

пережитих насильницьких дій; 

2) форми експлуатації; 

3) віку дитини та зрілості 

механізмів подолання; 

4) реагування сім'ї та оточення. 



Вік Реакції 

Дошкільнята 

(вік 1-5 

років) 

смокче великий палець, страждає від енурезу, боїться темряви/тварин, 

постійно ходить за батьками, вимагає від них у всьому допомоги, 

страждає нічними страхами, страждає від закрепів, ускладнюється 

мова, втрачає апетит або, навпаки, їсть занадто багато. 

Молодший 

шкільний вік 

(5-11 років) 

дратівлива, плаксива, поводиться агресивно вдома або в школі, 

відкрито бореться з молодшими дітьми в сім'ї за увагу батьків, 

страждає від нічних страхів і кошмарів, боїться темряви, ухиляється від 

відвідування школи та спілкування з однолітками, втрачає інтерес і 

здатність зосередитися під час занять. 

Середній 

шкільний вік 

(11-14 років) 

Розлади сну й апетиту, бунт вдома, відмова виконувати домашні 

обов'язки, проблеми в школі (бійки, замикання в собі, відсутність 

інтересу до навчання, потреба в більшій увазі до себе), проблеми зі 

здоров'ям і функціональні скарги, втрата інтересу до спілкування з 

однолітками. 

Підлітки (14-

18 років) 

Психосоматичні симптоми (висип, розлади кишківника, головні болі, 

астма), розлади сну і апетиту, іпохондрія (нав'язлива заклопотаність 

власним здоров'ям, зазвичай зосереджена на певному симптомі), 

аменорея або дисменорея (порушення менструального циклу), 

збудження або зниження рівня енергії, апатія, втрата інтересу до 

протилежної статі, безвідповідальна або делінквентна поведінка 

(правопорушення), зниження бунтарства проти батьківського контролю, 

зниження здатності зосередитися. 



Пережите під час ТЛ Типові наслідки 

Фізичне насильство (побиття, удари ногами, 

ляпаси, різані рани, опіки) 

Втома та втрата ваги. 

Неврологічні симптоми. 

Шлунково-кишкові розлади. 

Психічні розлади. 

Втрата/ порушення когнітивних 

навичок. 

Порушення системи 

прив'язаності.  

Конверсійні розлади та больовий 

синдром. 

Соціальні проблеми та розлади 

поведінки. 

Травми кісток та м'яких тканин. 

Шкірні хвороби, опіки, рубці. 

Порушення функцій зору та 

слуху. 

Часті інфекційні захворювання. 

Професійні хвороби дихальних 

шляхів. 

Розлади статевого та 

репродуктивного здоров'я.  

Демонстрація особливого статусу. 

Сексуалізація контакту. 

Психологічне насильство (погрози дитині та 

членам родини, обман, залякування, тримання 

в постійній загрозі щодо покарань, контроль) 

Продаж біологічними батьками дитини 

(передача дитини третім особам за 

матеріальну винагороду) 

Обмеження (у харчуванні, сні та відпочинку, 

пересуванні, соціальних стосунках) 

Надмірна праця (тривалість фізичної праці, 

відсутність дозвілля, виробничі травми) 

Недостатня поінформованість (щодо роботи з 

технічним обладнанням,  відсутній захист) 

Сексуальне насильство (галтування, у т.ч. 

групове, відмова від презервативів, 

використання у дитячому порно бізнесі, 

зйомка) 



 

 

 

 

 

СХЕМИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ 

ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 



ССД 

ПОРЯДОК  ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДИТИНІ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА 

ВІД ТОРГОВЛІ ЛЮДЬМИ  

(Постанова  КМУ  № 783 від 22.08.2012) 

Надання мед. 

допомоги та 

розміщення у 

відповідному 

закладі охорони 

здоров’я  

Місцева 

держадміністрація  

 

Відповідальний 

структурний підрозділ 

(відповідальна особа) 

 

 

за згодою 

мед.  

висновок 

Заява Статус постраждалої 

Національну 

поліцію про 

співпрацю або 

про відмову 

Інформує 

Звертається до 

тер. підрозділ ДМС 

для термінового 

відновлення   та 

видачі документів 

(за потребою) 

Притулок (у разі 

потреби) -притулок для  

дітей ССД.-центр соц.  

псих.реабіл.дітей 

-громад. та між. орг. 

ЦСССДМ 

оцінка потреб,  

надання послуг Індивідуальний 

план соціальн. 

захисту дитини 

Комісія з 

питань захисту 

прав дитини 

Відмова 

 у статусі 

СЖО 

надання 

статусу 

Вико-

нання 

звіт 

звіт 

Мінсоцполітики 

Аналіз 

виконання 

плану 

Суб'єкт, який 

виявив 

постраждалу 

дитину 

Інформує особу 

про можливість 

отримання 

допомоги, її 

видах та 

порядку 

надання 

Невідкладно 

повідомляє про неї 

орган Національної 

поліції 

Соціальне 

інспектува

ння сім’ї 



ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ОСІБ, 

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 



ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ПОСТРАЖДАЛОГО ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ  

(Постанова КМУ  № 417 від 23.05.2012) 

Постраждала 

особа / законний 

представник  

Подання 

документів 

Місцева 

держадміністрація  

Відповідальний 

структурний 

підрозділ 

(відповідальна 

особа) 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

Реєстрація 

заяви 

у журналі 

Інформування про 

можливість одержання 

допомоги та її види 

Проведення 

співбесіди, заповнення 

опитувальника, розписки 

про нерозголошення 

відомостей 

Протягом 3 роб. дн. 

з дати подання 

заяви 

Оформлення 

облікової 

картки 

Протягом 

2 роб. дн. 

Перевірка інформації, 

зазначеної в опитувальному 

листі, щодо її достовірності  

7- ден. термін 

заява 

 

Мінсоцполітики 

2- ден. строк 

Реєстрація 

та розгляд 

документів 

Протягом 

5 роб. дн. 

Л
и

с
т 

п
р

о
 

в
с
та

н
о

в
л

е
н
н
я
 

с
та

ту
с
у
 а

б
о
 в

ід
м

о
в
у
 

Довідка про 

встановлення 

статусу 

Загальний строк проведення процедури встановлення статусу не може перевищувати місячний строк з дня 

проведення співбесіди з особою у місцевій держадміністрації (п.3 ст.15 ЗУ Про протидію торгівлі людьми) 

Копії заяви,  

пісвідчення 

особ., 

опитувальника, 

облікової картки,  

заяви до ОВС 

доп.матеріали 

(протягом 5 роб. дн.) 

Довідка реєструється 

у відповідному журналі. 

  

Має термін 2 р., який 

може бути продовжено 

МінСоцПоліт. на  1 р. 

Іноземцеві або особі без громадянства 

видається довідка про звернення (для 

реєстрації у ДМС) 

Протягом 

2 роб. дн. 



ФОРМА ДОВІДКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ 

ДОВІДКА  

про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 
Лицьовий бік 

  

                                Видана_______________________________________________________________ 
                                                                                              (прізвище, ім’я та по батькові, 

                                _____________________________________________________________________ 
                                                                  (громадянство/підданство, країна постійного проживання) 

 

про те, що йому (їй) встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми (рішення 

Мінсоцполітики  

 від __ _________ 20__ р. № _______). 

 

Пред’явник цієї довідки має права, передбачені ст. 16 Закону України ―Про протидію торгівлі людьми‖. 

 

Дата видачі  ____   _________ 20___ р.  

М.П. 

 

Довідка дійсна до ____  _________ 20___ р.  

М.П. 

 

Строк дії статусу продовжений до ___  _________ 20___ р. на підставі 

М.П. 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________                __________________          _______________________ 
(найменування посади керівника                                    (підпис)                                  (ініціали та прізвище)  

місцевої держадміністрації) 

М.П.                                                                                              ___  _________ 20___ р.  

 

               
Місце для 

фотокартки 

 



ФОРМА ДОВІДКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ 

Зворотній бік 

Пред’явник цієї довідки має право на: 

забезпечення особистої безпеки, поваги; 

безоплатне одержання інформації про свої права та можливості мовою, якою він володіє; 

безоплатне одержання медичної, психологічної, соціальної, правової допомоги; 

тимчасове розміщення  в закладах для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох 

місяців; 

відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, 

встановленому Цивільним кодексом України; 

отримання одноразової матеріальної допомоги;  

отримання допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку; 

безоплатне отримання послуг перекладача у разі, коли він не володіє українською або російською 

мовою;  

тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців або постійне проживання на території 

України у порядку, встановленому законодавством (для іноземців або осіб без громадянства). 

 

Ця довідка є підставою для реєстрації особи в територіальному органі спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання.  

Надання допомоги пред’явникові цієї довідки не залежить від його звернення до правоохоронних 

органів та участі у кримінальному процесі, а також наявності документа, що посвідчує особу. 

 



ЯКОЇ ДОПОМОГИ МОЖЕ ПОТРЕБУВАТИ ПОСТРАЖДАЛА 

ДИТИНА ВІД ТЛ? 



інформаційна (інформація про право на отримання допомоги, її видах і 

порядок надання, організаціях, що надають таку допомогу та ін.)  

правова (юридичні консультації, складання позовних заяв на відшкодування 

морального і матеріального збитку, відновлення втрачених документів, 

допомога у відновленні права власності, реєстрації, встановлення 

(відновлення) опіки над дітьми, представництво інтересів в суді та ін.) 

медична (комплексне медичне обстеження та лікування) 

психологічна (консультації психолога, психодіагностика, психотерапія) 

допомога в реалізації права на отримання соціальних виплат відповідно до 

чинного законодавства 

надання тимчасового притулку та забезпечення харчуванням 

допомога в отриманні чи поновленні освіти 

допомога в поверненні на батьківщину 

пошук сімей неповнолітніх, потерпілих від торгівлі людьми, або 

направлення в спеціальні установи для неповнолітніх 

матеріальна допомога на задоволення потреб першої необхідності: 

проживання, харчування, одяг 

ВИДИ ДОПОМОГИ 



ЦІЛЬ ТА СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 

ВЗАЄМОДІЇ  У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГОВЛІ ЛЮДЬМИ 



ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 

 

механізм перенаправлення   

механізм взаємодії 

суб'єкти взаємодії 

? 

Яке з понять більше відповідає наданню ефективної допомоги 

постраждалим? 

 



 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Виявлення та ідентифікація 

Надання комплексної допомоги 

суб’єктів взаємодії 

 
Надання одноразової фінансової 

допомоги 

 
Моніторинг та оцінка результатів 

допомоги постраждалій особі 

 

Складання реабілітаційного плану 

 

Надання статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, 

 
Оцінка потреб 

 



 КООРДИНАЦІЯ З ЄДИНОГО ЦЕНТРУ   

 

ЧІТКИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ   

 

ШИРОКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР, ГРОМАДСЬКИХ І 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ   

 

ВЗАЄМНЕ ІНФОРМУВАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПУ 

КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

СУТНІСТЬ  НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМУ ВЗАИМОДІЇ 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОГО ПІДХОДУ І КОМПЛЕКСНОСТІ ДОПОМОГИ 

РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ПОТЕРПІЛИХ ДО НЕОБХІДНОЇ ДОПОМОГИ 

РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ ПОСЛУГИ, ПОЛІПШЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ 

ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ 

ЗАПОБІГАННЯ ПОВТОРНОГО ПОТРАПЛЯННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ В 

СИТУАЦІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЇХ ВІКТИМІЗАЦІЇ 

СПРИЯННЯ УЧАСТІ ПОСТРАЖДАЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА 

ПЕРЕСЛІДУВАННЮ ТОРГОВЦІВ ЛЮДЬМИ 

ЦІЛІ  НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ 
 



СУБ'ЄКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЇХ 

ПОВНОВАЖЕННЯ 



СУБ'ЄКТИ ВЗАЄМОДІЇ 

 управління (відділи) у справах сім'ї та молоді 

 служби у справах дітей 

 центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

 управління (відділи) охорони здоров'я 

 заклади охорони здоров'я 

 управління (відділи) освіти і науки 

 дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та позашкільні навчальні 

заклади, ВНЗ 

 управління (відділи) соціального захисту населення 

 центри зайнятості 

 реабілітаційні центри для осіб, які постраждали від торгівлі людьми 

 територіальні центри соціального обслуговування 

 центри соціально-психологічної допомоги 

 Національна поліція 

 СБУ 

 тер. органи (підрозділи) Державної міграційної служби 

 органи охорони державного кордону 

 громадські організації, що працюють у сфері надання допомоги постраждалим 

від торгівлі людьми. 



ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ 

 

 

 

Презентації учасників тренінгу 

«Суб'єкти взаємодії та їх повноваження» 

ВПРАВА 



ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ 

Управління (відділ) у 

справах сім'ї та 

молоді 
Допомога в оздоровлення та відпочинку дітей, постраждалих від 

торгівлі людьми 

Центр у справах 

сім'ї, дітей та молоді 

Надання консультацій. Надання психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних послуг, соціально-економічних, 

соціально-побутових та юридичних послуг. Представлення 

інтересів в суді 

Служба у справах 

дітей 

Представлення інтересів дітей в суді, установах і організаціях. 

Звернення у випадках виявлення фактів порушення прав 

(житлових, майнових і пр.) і інтересів дітей-постраждалих до 

органів влади та місцевого самоврядування, організації з питань 

надання їм допомоги. Визначення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у прийомні сім'ї або спеціалізовані 

установи. Тимчасове визначення дітей у заклади соціального 

захисту. Інші заходи щодо захисту прав дітей 

 

Управління (відділ) 

освіти і науки 
Надання консультацій з питань реалізації права на освіту та 

забезпечення цього права. Сприяння в залученні учнів та 

студентів-постраждалих в суспільну і гурткову роботу.  



ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ 

Управління (відділ) 

охорони здоров'я 

Забезпечення медичного консультування, кваліфікованого обстеження 

та лікування в медичних установах. Забезпечення вирішення питань з 

надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства. 

Рекомендація санаторного лікування в установах охорони здоров'я 

Управління (відділ) 

праці та соціального 

захисту населення 

Розгляд питань про призначення постраждалим державної допомоги, 

субсидій тощо. Сприяння у вирішенні питань надання постраждалим 

матеріальної допомоги 

 

Центр зайнятості 

Допомога в перекваліфікації або придбанні нової спеціальності. 

Допомога у працевлаштуванні або створенні власного бізнесу. 

Залучення постраждалих до оплачуваних громадських робіт. Надання 

матеріальної допомоги згідно законодавства про зайнятість та 

страхування на випадок безробіття 

Київський обласний 

центр соціально-

психологічної 

допомоги 

Надання соціальних послуг. Надання тимчасового притулку в умовах 

цілодобового стаціонару та забезпечення харчуванням. Надання 

юридичних консультацій. Допомога в оформленні документів. 

Психологічна допомога 

 

Національна поліція 
Допомога в оформленні паспортів та реєстрації. Допомога іноземним 

громадянам, постраждалим від торгівлі в людьми, у поверненні на 

батьківщину. Захист прав і законних інтересів потерпілих 



РОЛЬ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ У РОЗРОБЦІ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПЛАНУ І В АЛГОРИТМІ НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ 

... 



План реабілітації постраждалого 

 

-Що значить «План реабілітації постраждалого»? 

 

-Яка структура відповідає за його розробку та контроль виконання? 

 

-Який алгоритм розробки реабілітаційного плану? 



Індивідуальний план соціального захисту дитини -  це документ, 

який розробляється на певний термін (до 3-х років) за участю всіх 

суб'єктів взаємодії, і мета якого - надання комплексної професійної 

допомоги постраждалій. 

У плані зазначається перелік послуг, що надаються суб’єктами 

відповідно до їх компетенції з метою відновлення фізичного та 

психологічного стану постраждалої особи та її соціальної адаптації. 

Індивідуальний план розглядається та затверджується на засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини відповідно до законодавства. 

План реабілітації  



ФОРМА ПЛАНУ  

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               (П.І.Б.) 
Представник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді______________________________________ 
                         (П.І.Б.) 
Представники суб’єктів взаємодії____________________________________________________________ 
       (П.І.Б.) 
Дата складання плану реабілітації_______________________________________________________ 
Дата початку виконання плану реабілітації________________________________________________ 
Продовження дії плану реабілітації_______________________________________________________ 
Дата завершення виконання плану_______________________________________________________ 

Напрям 

реабілітаційної роботи 

Заходи 

 

Строки 

виконання 

Виконавці Результати 

вжитих 

заходів 

Стан виконання 

(виконано/ не 

виконано/ потребує 

перегляду) 

Відмітка 

виконання 

(П.І.Б., 

підпис) 

Соціальний 

Психологічний 

Медичний 

Правовий 

Освітній, профорієнтаційний 

Повернення до країни 

походження для іноземців 

або осіб без громадянства 

Я, _______________________________________________, даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних  
      (П.І.Б. особи, яка постраждала від торгівлі людьми) 

відповідно до вимог Законів України „Про захист персональних даних‖, „Про протидію торгівлі людьми‖, Порядку 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2012 року № 783. 

Особа, яка постраждала  

від торгівлі людьми/законний представник       _______________                                       _____________________ 
                                                                                             (П.І.Б.)                                                             (підпис) 

Представник центру соціальних                          ________________                                      _____________________ 

служб для сім'ї, дітей та молоді                                     (П.І.Б.)                                                             (підпис) 

Представники суб'єктів взаємодії, які брали     _________________                                   ______________________ 

участь у складанні зазначеного плану                          (П.І.Б.)                                                             (підпис) 

 



 

 

Для відпрацювання отриманої інформації відносно 

повноважень суб'єктів взаємодії та колегіального органу 

пропонуємо вам провести 

Ділову гру «Засідання колегіального органу» 







*Два погляди на травму: «Т» і «т» 

 

*«Т» - це події, які характеризуються небезпекою для життя, 
серйозного ураження тіла чи сексуального скривдження 
(особа може бути жертвою події, свідком чи довідатися про 
смерть або загрозу життю, що сталася з рідними) 

 

*«т» - сильні стресові події, що перевищують можливості 
людини справитися з ними 



*природні лиха; 

*масове міжособистісне 
насильство; 

*масштабні транспортні аварії; 

*пожежа (згорання будинку); 

*ДТП; 

*фізичні травми; 

*хвороби з раптовим розвитком 
загрози життю; 

* інвазивні (проникаючі в тіло) 
медичні процедури; 

*воєнні/ збройні дії; 

* тортури; 

*ув’язнення; 

 

 

*бути свідком насильства, 
смерті, самогубства (або 
дізнатися про самогубство 
близької людини); 

*насильство з боку партнера; 

*фізичне насильство з боку 
незнайомої людини; 

*згвалтування/ сексуальне 
насильство; 

*насильство над дитиною 
(фізичне, сексуальне); 

*емоційне занедбання дітей 
(покинутість, скривдження); 

*досвід в якості потерпілого/ї; 

*вікарна (вторинна) травма. 

 



*Соціальна орієнтація 

*Провина за пережите насильство 

*Втрата підтримки близьких людей 

*Вплив на здоров'я (фізичне та психічне) 

*Втрата контакту з рідними, дітьми, майна і т.п. 

*Реакція оточення (близького і суспільні стереотипи) 

*«Таємниця» 

*Вплив на поведінку протягом подальшого життя 

*Ефект накопичення та доміно. 



Реакція людей на травматичну 

подію є дуже різною і 

наслідки для психічного 

здоров'я теж дуже різні від 

відсутності до дуже 

виражених. 



Наслідки для психічного 
здоров'я  

Реакція 
соціального 

оточення 

Характерист
ики 

травматичн
ої події і її 
наслідки 

Характерист
ики 

потерпілої 
особи і її 
ресурси 

справляння 



Характеристики 

потерпілої 

Характеристики травм-

фактору  

Реакція оточення * 

• жіноча стать; 

• вік (малі діти, дорослі 

старшого віку); 

• низький соціально-

економічний статус; 

• психологічні розлади в 

минулому; 

• особливості 

подолання ситуації 

(самоізоляція, 

вживання алкоголю); 

• родина з СЖО; 

• досвід травматизації; 

• великий стрес під час 

переживання травми. 

 

• міжособистісне 

насильство; 

• у тому числі, навмисне 

насильство; 

• інтенсивність, висока 

загроза життю; 

• тривалість травми, 

множинні травматичні 

події; 

• фактор жорстокості; 

• сексуальне 

насильство; 

• присутність фактора 

зради; 

• раптовість і не 

контрольованість 

травматичного 

чинника. 

 

• наявність емоційної та 

психологічної 

підтримки; 

• відсутність 

стигматизації та 

звинувачень у бік 

жертви, готовність 

вислухати після 

оприлюднення факту 

насильства; 

• наявність підтримки з 

боку близьких; 

• нормалізація реакцій 

та стану постраждалої 

людини. 

 



Три основні реакції на реальну чи можливу 

загрозу: 

*Бий. 

*Біжи. 

*Завмри. 

  

А потім…  

*Відпочинь і перетрави. 

 



*Досвід переживання травми передбачає відчуття 

сильного страху, безпорадності чи жаху. 

*Неможливість уникнути загрози, що викликала 

стресову реакцію. 

*Рівень збудження в мозку/ тілі є настільки 

високим, що гору беруть автоматичні стресові 

реакції. 

*Важко повернутися до стану «відпочинь і 

перетрави». 

 



*Мозок людини адаптований до виживання в світі, у якому 

еволюціонував наш вид. 

*Головний фактор адаптації – відчуття страху. 

*Страх мотивує до уникнення загрози життю. 

*Короткий шлях обробки інформації: 

*Найшвидші тілесні реакції; 

*Не задіює частину мозку, відповідальну за мислення. 

*Довгий шлях обробки інформації: 

*Займає більше часу; 

*Пов'язаний з процесами глибокого аналізу для забезпечення 

тривалого виживання. 

 



 

Існують основні стратегії виживання в травматичному 

середовищі: 

*Уникнення – постраждалі роблять усе можливе для того, щоб 

уникнути подальшого насильства або знущань (виявляють 

покірливість і слухняно виконують усі вказівки кривдника). Так 

звана стратегія умиротворення агресора. 

*«Стокгольмський синдром» – це ідентифікація себе з 

кривдником. Щоб правильно вибрати і засвоїти ту манеру 

поведінки, яка викличе схвалення кривдника, постраждалі 

роблять спроби поставити себе на його місце, уявити його 

погляди та почуття, зрозуміти чому він так робить 

(виправдати). 

*Байдужість. Постраждалим здаються чужими власні думки і 

емоції, вони повністю втрачають своє «я», їх життя зводиться 

до простого існування. 

*Підвищена пильність тіла – всі аналізатори і системи 

працюють в « постійному режимі очікування небезпеки». 





*Симптоми повторного переживання події: 

• Нав'язливі спогади 

• Флешбеки 

• Кошмарні сновидіння 

• Гра у дітей на тему травми 

• Контакт зі схожими ситуаціями запускає спогади 

*Уникнення: 

• У зовнішньому світі – обмеження життєвого простору 

• У внутрішньому світі – спроби заглушити спогади 

*Негативні зміни в думках та емоціях: 

• Амнезія 

• Емоційне оніміння 

• Негативні переконання про себе, інших і т.д. 

• Стійкі негативні емоційні стани (сором, провина, злість) 

*Підвищена тривожність та реактивність. 

 

 



ВЗАЄМОДІЯ  З ПОСТРАЖДАЛИМИ ВІД ТЛ 

 

ПРОВЕДЕННЯ  ІНТЕРВ’Ю 





1. Будьте готові надати інформацію про організації, які 
можуть надати допомогу. 

2. Створюйте безпечне оточення: 
• Забезпечте приватність 

• Забезпечте конфіденційність 

• Чітко поясніть послідовність і мету усіх процедур і запитайте згоди 

• Вірте словам людини і не засуджуйте 

3. Дотримуйтесь принципів етики і безпеки. 

4. Підбадьорюйте і підтримуйте. 

5. Не наполягайте, щоб людина зверталася за подальшою 
допомогою і не тисніть на неї. 



 НЕ ЗАШКОДЬТЕ 
 

 ЗНАЙТЕ СВІЙ ПРЕДМЕТ ТА ПРАВИЛЬНО ОЦІНЮЙТЕ РИЗИКИ 
 

 ПІДГОТУЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ, 

НЕ ДАВАЙТЕ НЕЗДІЙСНЕННИХ ОБІЦЯНОК 
 

 ЗАБЕЗПЕЧТЕ АНОНІМНІСТЬ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 

 ДОМОЖІТЬСЯ ЗГОДИ, ЯКА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА РОЗУМІННІ ПРАВ 
РЕСПОНДЕНТА 
 

 ПОСТАВТЕСЯ З ПОВАГОЮ ДО ТОГО, ЯК КОЖНА ЛЮДИНА ОЦІНЮЄ СВОЄ 
СТАНОВИЩЕ ТА РИЗИК ЩОДО ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

 СТЕРЕЖІТЬСЯ ПОВТОРНО ТРАВМУВАТИ ЛЮДИНУ 
 

 БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

 НАЛЕЖНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗІБРАНУ ІНФОРМАЦІЮ 

 



 Місце проведення та час 

 Індивідуальний підхід з урахуванням стану постраждалої особи 

 Встановлення контакту та створення позитивної атмосфери 

 Використання принципів активного слухання 

 Тривалість бесіди 

 Використання професійної етики 

 Компетентність та відповідальність інтерв'юера 

 Надання інформації щодо можливості отримання допомоги (згідно ЗУ) 

 Перенаправлення постраждалої особи 

 Уникайте будь-яких форм тілесного контакту 

 Припиніть розмову за першим проханням 

 

 

 



•  «Чи турбує вас що-небудь у зв’язку з проведенням цієї 
розмови?» 

 

• «На ваш погляд, чи можуть ті, хто заподіяв вам шкоду, 
спричинити які-небудь проблеми для вас, вашої родини, 
друзів чи кого-небудь, через те що ви розмовляли зі 
мною?» 

 

• «На ваш погляд, чи доречні цей час і місце для 
обговорення пережитого вами? Якщо ні, чи є кращі час і 
місце?» 



• хтось увійшов у кімнату чи пройшов неподалік; 
 

• питання, що викликають підозру відносно намірів 
інтерв’юера і які змушують нервувати людину, 
наприклад, про конкретні імена та адреси чи про 
протиправні дії, чи ті, які засуджуються 
суспільством;  
 

• втрата впевненості інтерв’юером або його 
хвилювання. 



• Запитання ніколи не слід будувати так, аби спровокувати 
сильну емоційну реакцію. 

• Запитання, які змусять людину розкрити емоційні 
подробиці, які її травмують, необхідно вилучати. 

• Не слід ставити запитання, в яких міститься осуд рішень 
людини, її дій, та питання, які ставлять під сумнів її 
характер. 

• Важливо визнавати, що багато людей відчуватимуть певне 
напруження й дискомфорт під час обговорення деяких 
питань.  

• Однак для багатьох обговорення цих питань і можливість 
бути вислуханими може мати терапевтичний ефект. 



• «Дякую за те, що ви знайшли час і сили 
розповісти про те, що з вами сталося. 
Ніхто не заслуговує відношення, подібного 
тому, яке зазнали ви; сам факт, що ви 
пережили ці події, безсумнівно, свідчить, 
що ви сильна і смілива людина». 



1. Безпека клієнта 

2. Життєві події, обставини, які ототожнюються із злочином ТЛ 

3. Первинні потреби (їжа, притулок, лікування...) 

4. Наявність сім’ї, родичів, друзів (як зовнішній ресурс) 

5. Наявність документів 

6. Перспективні потреби (звернення до організацій, відновлення 

документів, пошук роботи...) 

 

 

 





 

 

           «ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО» ІНТЕРВ'ЮЕРА:  

20 ВІДСОТКІВ ЧАСУ ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ І 80 - СЛУХАТИ 

 





 

 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! 


