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1. Завдання та методологія дослідження 
В квітні-липні 2011 року компанією GfK Ukraine на замовлення Програми протидії торгівлі людьми 
Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (далі – МОМ) було проведено дослідження 
обізнаності населення України з різними формами торгівлі людьми.  

Основними питаннями дослідження є:  

 Яку інформацію слід поширювати для запобігання торгівлі людьми?  

 Серед яких категорій населення найбільш доцільно поширювати цю інформацію?    

 Якими є найбільш ефективні канали комунікації?  

Дані дослідження були зібрані шляхом опитування населення України методом особистого інтерв’ю вдома 
у респондента. Опитування було проведено в травні-червні 2011 року. Результати опитування  
аналізуються на трьох рівнях:  

 Населення України у віці 14-65 років;  

 Шість макрорегіонів України: Захід, Центр, Київ, Північ, Схід, Південь;  

 Цільові адміністративні одиниці, в яких МОМ планує проведення спеціальних заходів: АР Крим, 
Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Харківська області.  

Вибірка опитування складає 2500 респондентів:  

 1000 респондентів було опитано за загальнонаціональною вибіркою, репрезентативною населенню 
України у віці 14-65 років за адміністративними одиницями, розміром населеного пункту та 
статевовіковою структурою відповідно до даних Державного комітету статистики України станом на 1 
січня 2010 року;  

 Крім того, в шести цільових адміністративних одиницях була проведена бустерна (додаткова) вибірка 
у 1500 респондентів, спроектована таким чином, що у кожній адміністративній одиниці в межах обох 
вибірок було опитано 300 респондентів. У кожній адміністративній одиниці вибірка є 
репрезентативною населенню за розміром населеного пункту та статевовіковою структурою 
відповідно до даних Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2010 року. 

Тривалість інтерв’ю становила близько 20 хвилин.  

2. Визначення ключових понять 

2.1. Торгівля людьми.  

Згідно Палермського протоколу Конвенції ООН «торгівля людьми полягає в поєднанні трьох базових 
компонентів, кожен з яких можна буде знайти у переліку, поданому у визначенні: 

 дія у вигляді: „вербування, перевезення, передачі, переховування або прийманні людей"; 

 шляхом: „погроз або застосування сили чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, 
зловживання владою чи уразливим становищем або даванням чи отриманням платні чи пільг з метою 
домогтися згоди особи, яка має контроль над іншою особою"; 

 з метою експлуатації, що передбачає „принаймні, експлуатації проституції інших осіб або інші форми 
сексуальної експлуатації, примусової праці або послуг, рабства або діяльності, схожої на рабство, 
особисту залежність або вилучення органів". 

В даному дослідженні розрізняється міжнародна та внутрішня (в межах однієї країни) торгівля людьми.   

2.2. Зовнішня трудова міграція  

За визначенням МОМ1 зовнішня трудова міграція – це переміщення особи з метою працевлаштування в 
інші країни.  

                                                
            1 http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/migration-labour/labour/cache/offonce 



2.3. Внутрішня трудова міграція.  
Відповідно до попереднього визначення внутрішня трудова міграція – це переміщення особи з метою 
працевлаштування в інші населені пункти в межах однієї і тієї самої країни (не враховуючи маятникової 
міграції, що дозволяє щодня повертатися додому).  

3. Рівень обізнаності із явищем торгівлі людьми 
В даному дослідженні було виділено наступні показники обізнаності з явищем торгівлі людьми:  

 Рівень обізнаності населення з різними формами торгівлі людьми;  

 Думка населення щодо основних причин торгівлі людьми;  

 Оцінка ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми;  

 Рівень обізнаності із способами захистити себе від потрапляння у ситуацію торгівлі людьми.  

Виникає питання, чи впливає обізнаність із проблемою торгівлі людьми на наміри щодо 
ризикованої поведінки в контексті торгівлі людьми? 

У даному дослідженні було вирахувано індекс намірів щодо ризикованої поведінки в контексті торгівлі 
людьми, що включає наступні параметри:  

 Наміри щодо зовнішньої трудової міграції (плани та бажання щодо працевлаштування за кордоном, 
готовність до нелегального перетину кордону та нелегального працевлаштування за кордоном, 
готовність їхати до будь-якого неперевіреного роботодавця, бажані сфери працевлаштування);   

 Наміри щодо внутрішньої трудової міграції (плани та бажання щодо поїздок на заробітки в інші 
населені пункти, готовність до нелегального працевлаштування, готовність їхати до будь-якого 
неперевіреного роботодавця, бажані сфери працевлаштування);   

 Потенційна згода на порушення прав роботодавцем (забирання паспорту, обмеження пересування, 
несвоєчасну оплату тощо); 

 (тільки для жінок) Наміри щодо одруження з іноземцем та переїзду в іншу країну.    

Кожному з ризикованих намірів відповідає певна кількість балів, за якими обчислюється сумарний індекс.  

Методом кореляційного аналізу було виявлено, що рівень обізнаності населення з різними 
формами торгівлі людьми, думка населення щодо основних причин торгівлі людьми та 
рівень обізнаності із способами захистити себе від потрапляння у ситуацію торгівлі людьми 
не впливають на наміри щодо ризикованої поведінки. Тобто для більшості людей знання про 
торгівлю людьми є суто теоретичними, і вони не прикладають їх до обставин власного життя.  

Наміри щодо ризикованої поведінки скорельовані з наступними факторами:  

 Оцінка ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми: ті, хто заперечує можливість 
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми («це однозначно ніколи зі мною не трапиться») більш схильні 
до ризикованої поведінки, аніж ті, хто допускає таку можливість («ймовірно це може статися зі мною» 
або «важко сказати»). Це означає, що найбільший вплив на наміри щодо ризикованої поведінки 
матиме комунікація близькості, реальності ситуацій торгівлі людьми: слід інформувати про те, що 
жертвами цих ситуацій стають не маргінальні верстви населення, а звичайні, навіть досвідчені люди, 
що у відповідні ситуації втягують люди, яким довіряють – це можуть бути близькі люди, друзі, колеги 
та роботодавці тощо; 

 Вік: молодші респонденти більш схильні до ризикованої поведінки, аніж старші;  

 Наявність досвіду зовнішньої та/або внутрішньої трудової міграції: колишні мігранти більш 
схильні до ризикованої поведінки, ніж ті, хто не має досвіду трудової міграції. Можна було б 
припустити, що досвід трудової міграції повинен був навчити людей обережності, але на практиці 
спостерігається зворотна тенденція: якщо трудового мігранта не втягнули у ситуацію торгівлі людьми, 
і він благополучно повернувся додому із заробленими грошима, він стає більш схильним до 
ризикованих практик у майбутньому. Важливість інформаційної роботи серед колишніх мігрантів 
доповнюється тим фактом, що вони своїм прикладом і розповідями про успішні поїздки втягують у 
ризиковані практики інших людей без відповідного досвіду; 



Наявність досвіду трудової 
міграції 0,170 

Сімейний стан 0,149 

Наявність боргів або кредитів  0,128 

Стать 0,127 

Освіта 0,084 

Наявність конфліктів чи 
психологічної напруги в 

сім’ї 
0,063 

Вік 0,195 

Оцінка ризику потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми 0,200  

 
 
 
 

 
 

Наміри щодо 
ризикованої 
поведінки в 
контексті 
торгівлі 
людьми 

 Сімейний стан: неодружені/розлучені/овдовілі респонденти більш схильні до ризикованої поведінки, 
ніж одружені; 

 Наявність боргів або кредитів: ті, в кого є борги або кредити, більш схильні до ризикованої 
поведінки;  

 Стать: чоловіки більш схильні до ризикованої поведінки, аніж жінки;  

 Освіта: респонденти з середньою освітою більш схильні до ризикованої поведінки, аніж респонденти 
з вищою освітою;  

 Наявність конфліктів чи психологічної напруги в сім’ї – що більшою є частота конфліктів в сім’ї, 
то більша схильність до ризикованої поведінки.  

Кореляційні коефіцієнти впливу даних факторів на наміри щодо ризикованої поведінки в контексті 
торгівлі людьми показано на Малюнку 1.  

Малюнок 1. Фактори впливу на наміри щодо ризикованої поведінки2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водночас те, що рівень обізнаності населення з різними формами, причинами та способами захисту від 
торгівлі людьми не впливають на наміри щодо ризикованої поведінки не означає, що поширення 
відповідної інформації є даремним. Це означає лише, що відповідну інформацію слід поширювати 
таким чином, щоб реципієнти уявляли собі реальність ситуацій торгівлі людьми у власному 
житті.  

Нижче розглянемо, які пробіли існують в обізнаності населення щодо торгівлі людьми.   
                                                
2  На малюнку наведено модульні значення коефіцієнту рангової кореляції Спірмена. Коефіцієнт кореляції є мірою статистичного 
взаємозв’язку між двома величинами. Коефіцієнт кореляції може набувати значень від 0 (відсутність зв’язку між змінними) до 1 
(абсолютний зв’язок: ми зміні однієї величини на x, інша величина змінюється на у).  
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Продаж чи втягнення людей у сексуальне
рабство (примус до заняття проституцією,

використання у порнобiзнесi тощо)
Продаж чи втягнення людей у примусову

працю, коли людина з якихось причин не може
відмовитися працювати

Продаж чи передача людей для вилучення
органів

Продаж, передача чи втягнення дітей у
примусове заняття жебрацтвом, використання в

порнобiзнесi, інших комерційних цiляx

Продаж чи втягнення людей у примусове
заняття жебрацтвом

Продаж чи втягнення людей у примусове
заняття злочинною діяльністю

Незаконне усиновлення (удочеріння) дітей для
їх подальшої експлуатації

В Україні При виїзді за кордон І в Україні, і за кордоном
Важко сказати Не чули про ситуацію

3.1. Рівень обізнаності населення з різними формами торгівлі людьми.  

Серед форм торгівлі людьми найчастіше українці чули про ситуації продажу чи втягнення людей у 
сексуальне рабство (92%), дещо рідше чули про продаж та втягнення в трудове рабство (82%) і ще 
рідше – про продаж, передачу чи втягнення дітей до примусового заняття жебрацтвом, використання в 
порнобізнесі, інших комерційних ціляx (74%) та незаконне усиновлення (удочеріння) дітей для їх 
подальшої експлуатації (67%). Мешканці Центру, Півночі та Заходу, тобто регіонів із більшою часткою 
уразливих груп, частіше чули про різні форми торгівлі людьми, аніж мешканці Сходу та Півдня.  

Більшість населення знає, що ситуації торгівлі людьми можуть трапитись з українцями як в Україні, так і 
за кордоном, однак близько 20% серед тих, хто чув про ту чи іншу форму торгівлі людьми, помилково 
вважають, що такі ситуації переважно трапляються за кордоном або вагаються з відповіддю (найчастіше 
так вважають кияни). 

Понад 50% населення знає, що жертвою різних форм торгівлі людьми може стати людина будь-якого віку 
і статі, а жертвою втягнення у сексуальне рабство – як неповнолітня дівчина, так і доросла жінка. При 
цьому, близько третини населення не вірить у те, що люди старше 45 років можуть стати жертвами 
торгівлі людьми (найчастіше кияни). 

Люди з досвідом зовнішньої та/або внутрішньої трудової міграції є більш обізнаними з різними формами 
торгівлі людьми, однак, як ми бачили вище, це не впливає на їх схильність до ризикованої поведінки.  

Між чоловіками і жінками значущої різниці за рівнем обізнаності з різними формами торгівлі людьми не 
спостерігається.  

Діаграма 1. Як ви гадаєте, ці ситуації траплялися або можуть трапитися з українцями: в Україні або при 
виїзді за кордон , або і в Україні, і за кордоном? % від населення України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Думка населення щодо основних причин торгівлі людьми  

44% населення знає, що в ситуації торгівлі людьми можна потрапити через нелегальну міграцію або 
працевлаштування за кордоном, 31% - через борги, 28% - через викрадення людей, 20% - через шлюби 
з іноземцями, 16% - через нелегальне працевлаштування в Україні, 9% - через продаж з боку родичів та 
друзів, 31% населення вказали на всі дані ситуації.  



Між чоловіками і жінками значущої різниці за рівнем обізнаності щодо основних причин торгівлі людьми 
не спостерігається. Думка людей з досвідом зовнішньої та/або внутрішньої трудової міграції також не 
відрізняється від загальнонаціональної.  

3.3. Оцінка ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми  

70% населення повністю виключає можливість потрапляння у ситуацію торгівлі людьми – таких людей 
більше на Заході, Півдні та Сході і менше в Києві, на Півночі та в Центрі. 67% людей з досвідом 
зовнішньої та/або внутрішньої трудової міграції повністю виключає можливість потрапляння у ситуацію 
торгівлі людьми – тобто за цим показником вони незначною мірою відрізняються від загального 
населення, незважаючи на підвищену схильність до ризикованої поведінки.   

Більшість відповідей на питання про причини такої позиції стосуються зовнішньої міграції: 45% 
виключають ризик торгівлі людьми через те, що не їздять в інші країни, ще 20% - через те, що не їздять 
в інші країни нелегально (такі відповіді найбільш поширені на Півдні). Близько половини відповідей 
відображають впевненість у собі: 24% вказали на те, що мають справу тільки з надійними організаціями 
та людьми (частіше так відповідають люди з досвідом трудової міграції, а також чоловіки), 15% - що не 
мають боргів та/або потреби у сумнівних заробітках, 14% - що знають, як захистити себе від торгівлі 
людьми (такі відповіді найбільш поширені в Києві, Сході та Центрі). Також поширеною є позиція 
виключення себе з групи ризику: 21% вважають, що не належать до групи ризику за статтю або віком і 
стільки ж просто не вірять, що таке може трапитися з ними (такі відповіді найбільш поширені на Сході, а 
також серед чоловіків).    

Натомість, відносна більшість тих, хто не виключає можливості потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, 
не змогли відповісти, чому вони так вважають (46%), ще 22% відповіли, що належать до груп ризику за 
статтю або віком, 16% - що не знають, як захистити себе від торгівлі людьми, 10% - що працюють за 
наймом у різних людей і не знають, чого від них чекати.  

3.4. Рівень обізнаності із способами захистити себе від потрапляння у ситуацію торгівлі 
людьми.  

52% населення знають, що в разі потрапляння у ситуацію торгівлі людьми за кордоном можна 
розраховувати на допомогу посольства або консульської установи України, 39% - на допомогу місцевих 
правоохоронних органів, 36% - на допомогу міжнародних організацій, 32% - Інтерполу, 26% - гарячої 
лінії з питань запобігання торгівлі людьми в Україні, 25% - українських громадських організацій, 24% - 
гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми в інших країнах. Крім того, 25% населення не вірять у 
допомогу жодної організації і вважають, що при потраплянні у ситуацію торгівлі людьми можна 
розраховувати тільки на себе або родичів та друзів (люди з досвідом зовнішньої та/або внутрішньої 
міграції найчастіше не вірять у будь-чию допомогу – 35%). Чоловіки частіше не вірять у допомогу жодної 
організації, аніж жінки.    

В разі потрапляння у ситуацію торгівлі людьми в Україні 47% людей знають, що можна розраховувати на 
допомогу МВС України, 32% - на допомогу гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми в Україні, 
30% - Центрів соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi в Українi, 29% - міжнародних організацій, 27% - 
українських громадських організацій. Крім того, 40% не вірять у допомогу жодної організації і вважають, 
що при потраплянні у ситуацію торгівлі людьми можна розраховувати тільки на себе або родичів та 
друзів (люди з досвідом зовнішньої та/або внутрішньої міграції найчастіше не вірять у будь-чию допомогу 
– 53%). Знову ж таки чоловіки частіше не вірять у допомогу жодної організації, аніж жінки.    



Більше третини респондентів (від 30% до 54%) вважають ефективними тільки наступні способи захисту 
від торгівлі людьми:  

 Їздити за кордон тiльки легально (жінки частіше вважають цей спосіб ефективним, аніж чоловіки);  

 При закордонних поїздках нiкому не вiддавати паспорт; 

 Працювати за кордоном тiльки за офiцiйно оформленим договором; 

 При будь-яких поїздках залишати родичам чи друзям контактну інформацію, домовитись про час 
підтримання телефонного контакту та кодові слова, за якими вони б зрозуміли, що вам загрожує 
небезпека.  

Менше чверті населення вірить в ефективність таких способів, як «працевлаштовуватися за кордоном 
тiльки через фiрми, що мають вiдповiдну ліцензію», «при за кордонних поїздках мати при собi телефони 
українського посольства, мiсцевої поліції та/або організацій, що допомагають жертвам торгівлі людьми», 
«при закордонних поїздках мати при собi кiлька копiй закордонного паспорту i одну копiю лишити 
родичам чи знайомим вдома», «при поїздках в межах України мати при собi телефони органiзацiй, що 
допомагають жертвам торгiвлi людьми».  

4. Уразливість з точки зору торгівлі людьми  
В даному дослідженні було виділено наступні критерії для окреслення уразливих з точки зору торгівлі 
людьми груп: наміри щодо ризикованої поведінки (зокрема, щодо трудової міграції, ризикованого 
працевлаштування, одруження з іноземцем); життєві обставини, що підвищують ризик 
потрапляння у ситуації торгівлі людьми (матеріальна скрута, борги, низький рівень освіти, 
неблагополучність сім’ї, молодша та середня вікові категорії); досвід зовнішньої та/або внутрішньої 
трудової міграції. Між даними критеріями існує пряма кореляційна залежність, тобто наявність 
життєвих обставин, що підвищують ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, а також досвіду 
трудової міграції сприяють намірам щодо ризикованої поведінки.  

4.1. Наміри щодо ризикованої поведінки.  

9% населення України планують виїзд на заробітки за кордон або шукають відповідні можливості, 
близько третини з них допускають можливість нелегального перетину кордону, 78% погодилися б на 
нелегальне працевлаштування в якийсь сфері зайнятості (найчастіше в сільському господарстві), 13% 
готові виїхати до будь-якого роботодавця, який би запропонував привабливу платню.   

6% населення України планують виїзд в інші населені пункти України на заробітки або шукають відповідні 
можливості (3% населення шукають можливості заробітків як за кордоном, так і в Україні). 28% з них 
допускають можливість працевлаштування без трудового договору, а 17% - поїздку до будь-якого, 
неперевіреного роботодавця, який запропонував би привабливу платню. 

24% населення України допускає при працевлаштуванні штрафи за помилки в роботі, 16% - обмеження 
пересування, 11% - несвоєчасну оплату праці та працю на нелегальному виробництві і 3% - вилучення 
паспорта роботодавцем. 

Чоловіки частіше мають наміри щодо ризикованої поведінки, аніж жінки.  

2% жіночого населення України планують або шукають можливості одруження з іноземцем.  

Найбільше схильні до ризикованої поведінки мешканці Центрального регіону, на другому місці - мешканці 
Півночі та Заходу, і значно менше - мешканці Сходу, Півдня і Києва. 

4.2. Життєві обставини, що підвищують ризик потрапляння у ситуації торгівлі людьми  

Ми виділили наступні життєві обставини, що підвищують ризик потрапляння у ситуації торгівлі людьми 
незалежно від того, чи має респондент схильність до ризикованої поведінки, чи ні: належність до 
молодшої вікової категорії, скрутне матеріальне становище та наявність боргів, середня освіта, конфлікти 
або психологічна напруга в сім’ї, наявність в сім’ї осіб, що зловживають алкогольними та/або 
наркотичними речовинами, наявність в сім’ї осіб із судимістю.  



Водночас в процесі дослідження було виявлено, що особи із даними характеристиками більш схильні до 
ризикованої поведінки в контексті торгівлі людьми. Так градація регіонів за схильністю до ризикованої 
поведінки досить близько відповідає частці населення, змушеного економити на їжі та/або одязі – 
найбільше таких людей в Центрі, найменше в Києві (див. Мапа 1). Значні регіональні відмінності 
спостерігаються тільки за матеріальним становищем та наявністю боргів – за іншими показниками 
життєвих обставин, що підвищують ризик потрапляння у ситуації торгівлі людьми, немає значущих 
відмінностей між регіонами. За життєвими обставинами, що підвищують ризик потрапляння у ситуації 
торгівлі людьми, відмінності між чоловіками і жінками полягають у тому, що серед жінок дещо більше осіб 
у віці 55-65 років та з вищою освітою.   

Мапа 1. Частка населення, що економить на харчуванні та/або на одязі в різних регіонах України 

4.3. Досвід зовнішньої та/або внутрішньої трудової міграції.  

10% населення вже мали досвід зовнішньої трудової міграції, 11% - досвід внутрішньої трудової міграції, 
3% мають досвід як зовнішньої, так і внутрішньої міграції (вони були об’єднані в єдину групу «Колишні 
мігранти», що складає 18% населення). Близько третини з них планують або шукають можливості виїзду 
на заробітки за кордон та/або в межах України, тобто ведуть міграційний спосіб життя. Міграційний 
досвід при зовнішній міграції підвищує схильність до ризикованої поведінки під час зовнішньої міграції, а  
міграційний досвід внутрішньої міграції – схильність до ризикованої поведінки під час внутрішньої міграції.  

На Заході, Півночі та Центрі частка людей із досвідом зовнішньої трудової міграції становить 13-16%, а в 
інших регіонах – 6-8%. Частка колишніх внутрішніх мігрантів є однаковою в усіх регіонах – вочевидь, 
внутрішні мігранти найчастіше їдуть до найближчого великого міста.  

72% Колишніх мігрантів належать до чоловічої статі, вони є молодшими, ніж загальне населення, серед 
них більше людей із професійною або середньої спеціальною освітою. Вони частіше, ніж загальне 
населення, мають борги або кредити, а також частіше переживають конфлікти та психологічну напругу в 
сім’ї.  



4.4. Окреслення уразливих груп  

Оскільки можливих критеріїв уразливості є досить багато ми не ставили собі завдання визначити 
абсолютний поріг уразливості, тобто мінімальний набір критеріїв, який дозволяє визначити людину як 
уразливу. Натомість ми пропонуємо виділяти уразливі групи за відносним показником – коли сукупне 
значення критеріїв уразливості є вищим за середнє для населення України.  

За даними критеріями найбільша частка уразливих груп серед населення спостерігається у Центрі, на 
другому місці Північ, далі – Захід, Схід, Південь і Київ.  

Таблиця 1. Частка уразливих груп серед населення, % 

Уразливі групи 
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Населення з показниками намірів щодо 
ризикованої поведінки вищими за середні 
значення 

48 31 26 45 29 56 38 

Населення з показниками життєвих обставин, 
що підвищують ризик потрапляння у ситуації 
торгівлі людьми, вищими за середні значення 

35 20 37 36 34 42 35 

Колишні мігранти 18 15 18 24 15 23 18 
Не належать до жодної з уразливих груп 32 49 50 26 43 23 37 

5. Канали комунікації  
Українці скоріше довіряють, аніж не довіряють інформації щодо трудової міграції, отриманої від 
представників правоохоронних органів, церкви, органів державної влади національного рівня та 
міжнародних організацій, українських громадських організацій та місцевої влади. Відповідній інформації, 
отриманій від агенцій працевлаштування, шлюбних агенцій, незнайомих людей, що мають досвід 
закордонних поїздок, і відомих персоналій скоріше не довірятимуть, аніж довірятимуть.   

Найбільш популярним ЗМІ в Україні поки залишається телебачення, з якого найчастіше отримують 
інформацію 95% українців, близько 40% населення також регулярно отримує інформацію з радіо, 
місцевої та загальнонаціональної преси та Інтернету. Чоловіки частіше користуються Інтернетом, а жінки 
– пресою та телебаченням (частково це пояснюється тим, що серед жінок більше літніх людей).  

Телебачення та Інтернет лідирують за рівнем довіри користувачів в усіх регіонах, крім Центру, де 
найбільшою довірою користується місцева преса. Чоловіки більше довіряють Інтернету, а жінки – 
телебаченню.  

Як серед загального населення, так і серед мешканців всіх регіонів та представників уразливих груп 
лідерами телеефіру є Інтер, 1+1, СТБ, ІСТV, ТРК Україна та Новий канал, лідером новинного Інтернет-
простору – ukr.net, лідерами радіопростору – Хіт FM, Русское радио, Наше радио, Шансон та Люкс FM, 
лідером серед суспільно-політичних тижневиків – «Факты и комментарии», «Сегодня», «Комсомольская 
правда».  

6. Рекомендації дослідження 

6.1. Яку інформацію слід поширювати для запобігання торгівлі людьми?  

 Насамперед слід інформувати, що жертвою торгівлі людьми може стати кожна людина в досить 
звичайних життєвих обставинах: досвідчені мігранти, чоловіки та жінки, молоді та старі тощо. Також 
варто наголошувати на тому, що втягують у відповідні ситуації переважно люди, яким довіряють 
(близькі люди, друзі, колеги та роботодавці тощо). Поки люди не усвідомлюють особисту загрозу 
торгівлі людьми, вони не враховуватимуть цей ризик у своїй поведінці.  

 Крім того, відповідно до виявлених пробілів в обізнаності населення рекомендується більше 
інформувати про:  



 Трудове рабство, жертвою якого можуть стати людина будь-якої статі та віку;  

 Торгівлю дітьми; 

 Внутрішню торгівлю людьми та обставини потрапляння у відповідні ситуації (зокрема, про небезпеку 
нелегального працевлаштування в різних сферах);  

 Необхідність мати при собі телефони організацій, що надають допомогу при                       
потраплянні в ситуацію торгівлі людьми, як при закордонних поїздках, так і при поїздках в межах 
України; 

 Реальні випадки допомоги від МОМ та подібних організацій; 

 Рекомендацію при будь-яких поїздках залишати родичам чи друзям контактну інформацію, домовитись 
про час підтримання телефонного контакту та кодові слова, за якими вони б зрозуміли, що вам 
загрожує небезпека; 

 Рекомендацію працевлаштовуватися за кордоном тiльки через фiрми, що мають вiдповiдну ліцензію; 

 Рекомендацію при закордонних поїздках мати при собi кiлька копiй закордонного паспорту i одну 
копiю лишити родичам чи знайомим вдома. 

6.2. Серед яких категорій населення найбільш доцільно поширювати цю інформацію?    
 

 Ми рекомендуємо визначити Колишніх мігрантів як основну цільову групу комунікації – по-перше, 
через найбільшу схильність до ризикованої поведінки, по-друге, через те, що вони виступають 
інформантами для решти населення без відповідного досвіду; 

 Відповідно до частки уразливих груп рекомендована регіональна пріоритезація комунікації є 
наступною (від найбільш до найменш пріоритетного регіону): Центр, Північ, Захід, Схід, Південь, Київ.  

6.3. Якими є найбільш ефективні канали комунікації?  

 Довіра до інформаційного повідомлення є вищою, коли його джерелом виступають представники 
правоохоронних органів, церкви, органів державної влади національного та місцевого рівня, 
міжнародних організацій, українських громадських організацій.  

 Щодо каналів комунікації рекомендується насамперед використовувати телебачення та Інтернет 
(останнім до того ж частіше користуються молоді люди та «лідери думок»), радіо та преса є менш 
ефективними. По телебаченню або радіо доцільно було б транслювати, наприклад, соціальний ролик 
щодо реальності загрози торгівлі людьми, а через пресу та Інтернет (сайти новин, сайти 
працевлаштування та іноземних посольств, поштові сервери, пошукові системи, соціальні мережі 
тощо) – давати конкретні поради.  

 


