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Міністерство  праці США 

Висновки про найгірші форми дитячої праці у 2018 році 
 

Україна 

У 2018 році Україна досягла помірного прогресу в зусиллях щодо усунення найгірших 
форм дитячої праці. У лютому 2018 року Україна офіційно припинила мораторій на 
перевірки з охорони праці.  Україна також подвоїла кількість інспекторів з охорони праці, 
провела навчання нових інспекторів та створила Міжвідомчу координаційну раду з питань 
протидії торгівлі людьми. Однак діти в Україні залучені до найгірших форм дитячої праці у 
виробництві порнографії. Також діти виконують небезпечні завдання у видобувній галузі. 
У національній політиці стосовно дитячої праці й досі бракує достатніх коштів для 
адекватної реалізації.  Крім того, продовжувалася російська агресія на сході країни, що 
негативно вплинуло на здатність уряду вирішувати проблему найгірших форм дитячої 
праці – через  обмеження бюджетних коштів виділених на соціальні послуги та інші 
пріоритети внутрішньої політики, а також через більшу вразливість до експлуатації тих 
дітей, що проживають на контрольованих Росією територіях. 

На підставі даних доповіді визначені пропоновані дії, що сприятимуть ліквідації дитячої 
праці в Україні.  

Галузь Пропоновані дії 
Пропоновані 
роки 

Нормативно-
правова база 

Підвищити мінімальний вік для роботи до віку, до якого 
навчання є обов'язковим. 

2018 

Заборонити всім дітям у віці до 16 років працювати на 
шкідливих роботах під час професійного навчання. 

2011 – 2018 

Правозастосування Забезпечити, щоб судді пройшли достатнє навчання з 
проблеми торгівлі людьми, особливо для ситуацій, коли  
жертви торгівлі дітьми  змушені коїти злочини, перебуваючи 
об’єктами торгівлі.  

2013 – 2018 

Відстежувати та публікувати дані про кількість розслідувань, 
засуджень та покарань за кримінальні порушення 
законодавства про працю дітей.  

2014 – 2018 

Державна  
політика 

Прийняти політику стосовно всіх існуючих найгірших форм 
дитячої праці, як то  Національний план дій щодо дитячої 
праці. 

2018 

Соціальні 
програми 

Розробити програми щодо полегшення доступу до освіти для 
ромських дітей та забезпечити, щоб муніципальна влада 
притягувала школи до відповідальності за дискримінацію 
ромських дітей.  

2010 – 2018 
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Галузь Пропоновані дії 
Пропоновані 
роки 

Забезпечити, щоб усі діти, які стали жертвами торгівлі 
людьми, мали доступ до державних послуг для потерпілих, 
включно із допомогою в отриманні необхідних документів, 
що посвідчують особу. 

2013 – 2018 

Забезпечити достатньо ресурсів для Центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді на допомогу жертвам 
торгівлі дітьми. 

2013 – 2018 

 


