


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане Положення визначає організаційно-правові засади протидії 

торгівлі людьми у Львівському торговельно-економічному університеті (далі 

- університеті), гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної 

політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження 

адміністрації університету, порядок виявлення та надання допомоги таким 

особам. 

1.2. Відносини, що виникають у сфері протидії торгівлі людьми, 

регулюються Конституцією України, Законом України «Про протидію 

торгівлі людьми», іншими законами і міжнародними договорами України, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також 

прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами. 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

2. 1. Діяльність, спрямована на протидію торгівлі людьми, ґрунтується 

на таких принципах: 

1) забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на 

повагу до гідності, особисте життя, правову допомогу, відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку; 

2) поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми; 

3) конфіденційності інформації про осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми; 

4) добровільності отримання допомоги особами, які постраждали від 

торгівлі людьми, та їх недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками; 



5) взаємодії університету, з відповідними органами, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та з 

громадськими і міжнародними організаціями. 

2.2. У разі якщо особи, які постраждали від торгівлі людьми або стали 

свідками торгівлі людьми, є дітьми, які не досягли повноліття, усі дії, що 

застосовуються до них, базуються на принципах, зазначених у Конвенції про 

права дитини та Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини 

щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ У 

СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

3. 1. Основними напрямами діяльності університету у сфері протидії 

торгівлі людьми є: 

1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня 

обізнаності студентів, превентивної роботи, зниження рівня вразливості 

студентів, які входять до групи ризику, подолання попиту; 

2) проведення роз’яснювальної роботи серед студентів та працівників 

університету, пов'язаною з торгівлею людьми, шляхом організації та 

проведення тренінгів, круглих столів, лекцій-бесід, лекцій-презентацій, 

організація спільних зустрічей з працівниками правоохоронних органів та 

представниками громадських організацій, які займаються просвітницькою 

діяльність у сфері протидії торгівлі людьми; 

3) надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі 

людьми, шляхом удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання 

пропозицій щодо удосконалення законодавства щодо запобігання торгівлі 

людьми, впровадження механізму взаємодії діяльності університету з 

суб'єктами у сфері протидії торгівлі людьми. 

3.2. Основні заходи, спрямовані на протидію та запобігання торгівлі 

людьми. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09


З метою запобігання вчинення кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з торгівлею людьми в університеті передбачено проведення таких 

заходів: 

1) Обговорення та аналіз передумов торгівлі людьми, зокрема щодо 

попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі; 

2) підвищення рівня обізнаності працівників університету та студентів 

щодо протидії торгівлі людьми; 

3) забезпечення багатопланової допомоги постраждалим від торгівлі 

людьми і сприяння їх реінтеграції в суспільство; 

4) виявлення та ідентифікація осіб в університеті, які постраждали від 

торгівлі людьми у співпраці з іншими спеціалізованими урядовими та 

неурядовими організаціями; 

5) здійснення контролю за наданням допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми, інформування осіб, які постраждали від торгівлі людьми 

про наявність «гарячих ліній», пунктів консультування та розповсюдження 

інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань попередження торгівлі 

людьми; 

6) проведення комплексного наукового аналізу стану попередження, 

виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми шляхом написання 

наукових студентських робіт, присвячених протидії торгівлі людьми; 

7) налагодження активної співпраці університету з об'єднаннями 

громадян з питань попередження торгівлі людьми; 

8) створення координаційної групи для обміну інформацією та 

найкращим досвідом з національними та міжнародними організаціями; 

9) підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки 

торгівлі людьми шляхом проведення роз’яснювальної роботи щодо протидії 

торгівлі людьми серед працівників та студентів університету. 

 



4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ І ЗВ'ЯЗКИ З ДЕРЖАВНИМИ 

УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЩОДО 

ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

4.1. Львівський торговельно-економічний університет приділяє особливу 

увагу запобіганню торгівлі людьми у співпраці з державними установами в 

галузі соціальної політики та освіти, правоохоронними органами, іншими 

громадськими та міжнародними організаціями, а також мережею організацій 

громадянського суспільства по всій території України. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.  

Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження та діє в 

межах Львівського торговельно-економічного університету. 


