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СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  
З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ 

Конституція України визнає та гарантує основні права, свобо-
ди людини та громадянина відповідно до загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права. Стаття 29 Конституції Ук-
раїни проголошує право на свободу та особисту недоторканність; 
ч. 1 ст. 33 закріплює право вільно пересуватися, вибирати місце 
перебування та проживання; ч. 1 ст. 43 Конституції України гаран-
тує свободу праці та право вільно розпоряджатися своїми здібнос-
тями до праці, вибирати рід діяльності та професію, а ч. 2 цієї ж 
норми забороняє примусову працю. Дані правові свободи з’явили-
ся в результати історичного розвитку суспільства та міжнародно-
правових приписів, однак, незважаючи на заборону світовим спів-
товариством і національним законодавством, торгівля людьми та 
використання примусової праці існують по сьогоднішній день [1].  

Залежно від соціально-економічної та політичної складової 
торгівля людьми може набувати найрізноманітніших форм. Однак 
за яким б схемами не проходила така торгівля, будь-яка її форма 
здійснюється з метою отримання економічної вигоди від експлуа-
тації або від самого процесу купівлі-продажу. Найчастіше торгівля 
людьми здійснюється з метою сексуальної експлуатації. Однак 
існують чітко виражені регіональні особливості торгівлі людьми, 
форм експлуатації та категорій осіб залежно від соціально-еконо-
мічних, релігійних та етнічних особливостей країн і регіонів. Ко-
мерційна сексуальна експлуатація переважає в розвинених краї-
нах і в країнах з перехідною економікою, в той час як, торгівля 
людьми з метою трудової експлуатації в більшою мірою характер-
на для держав, що розвиваються.  

Торгівля людьми динамічно розвивається та детермінована ці-
лим комплексом причин і умов, що впливають на ступінь і швид-
кість її поширення та можливості боротьби з нею. Для вироблення 
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оптимальної стратегії протидії цьому феномену необхідно вияв-
лення та з’ясування детермінант, що обумовлюють його існування.  

До основних факторів, що детермінують торгівлю людьми в 
Україні, слід віднести: 

− девальвацію сімейних цінностей, зростання кількості не-
благополучних сімей; 

− збільшення кількості малозабезпечених сімей; 
− воєнний конфлікт на Донбасі;  
− зростання рівня міграції, що пов’язано з дефіцитом на рин-

ку праці та невеликими зарплатами; 
− відсутність комплексного підходу у сфері протидії торгівлі 

людьми 
− відсутність чіткої взаємодії правоохоронних органів країн 

походження «живого товару», країн транзиту та призначення 
− розвиток міжнародних фінансових мереж, що дозволяють 

здійснювати швидкий переказ грошей, електронним шляхом. 
Висновки. Вирішення питання протидії торгівлі людьми не-

можливо без комплексного підходу до цього питання, а саме: між-
державне партнерство в даній сфері; залучення громадських орга-
нізацій для роботи з проблеми торгівлі людьми; прийняття право-
захисного підходу до жертв торгівлі людьми, підвищення рівня 
превентивних заходів.  
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