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ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ 

Свобода людини є однією з головних цінностей сучасного 
цивілізованого суспільства, а забезпечення недоторканності 
свободи особи – одна з головних функцій держави. Відповідно 
до норм міжнародного законодавства, кожна країна, що по-
важає права людини, повинна гарантувати їх виконання, зок-
рема запобігання насильству, покарання злочинців, забезпе-
чення компетентного розслідування актів насильства і 
надання компенсації людині, що постраждала. Однак, за 
останні роки в умовах глобалізації суспільства набула особли-
вої актуальності проблема торгівлі людьми. Вона охопила всі 
регіони та країни і стала глобальною. 

На сьогоднішній день протидію торгівлі людьми простежу-
ємо на всіх рівнях: глобальному (ООН, Інтерпол), регіонально-
му (ОБСЄ, Рада Європи, ЄС) та державному (державні механі-
зми протидії) [1, c.83]. 

Протидія торгівлі людьми є одним із пріоритетних напря-
мів діяльності у сфері захисту прав людини органів законода-
вчої і виконавчої влади нашої країни. Адже Україна в міжна-
родній системі ідентифікована як країна – постачальниця 
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живого товару на ринки Європи, Азії, США та інших країн. 
Так, за 6 місяців 2017 року Національною поліцією встановле-
но та надано допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері 
торгівлі людьми. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, 
зазначивши, що це більш ніж удвічі більше, ніж упродовж ми-
нулого року. 

Законом України «Про протидію торгівлі людьми» визна-
чено основні напрями реалізації державної політики, спрямо-
ваної на протидію торгівлі людьми. Цим же законом було ви-
значено чітке коло суб’єктів протидії торгівлі людьми, до яких 
відносяться : 1) Президент України; 2) Кабінет Міністрів Укра-
їни; 3) центральні органи виконавчої влади; 4) місцеві органи 
виконавчої влади; 5) закордонні дипломатичні установи Укра-
їни; 6) заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі 
людьми. 2. У здійсненні заходів, спрямованих на попереджен-
ня протидії торгівлі людьми, беруть участь органи місцевого 
самоврядування, а також, за згодою, підприємства, установи, 
організації незалежно від форми власності, громадські органі-
зації та окремі громадяни [2]. 

Для одних із суб’єктів ця діяльність є основною або однією 
з основних функцій; для інших – однією із функцій у межах 
організаційно-управлінської діяльності; або однією із функцій 
у межах правоохоронної діяльності; чи однією із функцій у 
межах державного управління та іншої загально-соціальної 
діяльності; неформальною організацією громадського 
обов’язку. 

Розкриємо зміст діяльності основних з них:  
Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгів-

лею людьми, Національної поліції України є структурним під-
розділом Національної поліції України, який функціонує у 
складі кримінальної поліції та відповідно до законодавства 
України забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
протидії торгівлі людьми, запобігання вчиненню, виявлення, 
припинення та розкриття кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з нелегальною міграцією, а також правопорушень у 
сфері суспільної моралі. 

Міністерство  молоді та спорту України, до функцій якого 
належать координація заходів органів виконавчої влади щодо 
протидії торгівлі людьми, реалізація інформаційно-
просвітницьких програм у цій сфері, забезпечення координа-
ції роботи зі створення центрів реабілітації для осіб, потерпі-
лих від торгівлі людьми. 
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Міністерство закордонних справ України покликане захи-
щати права та інтереси громадян і юридичних осіб України за 
кордоном та вести облік громадян України, які постійно або 
тимчасово проживають за кордоном. 

Міністерство соціальної політики України, на яке покладе-
но превентивні функції: надання профорієнтаційних послуг, 
вирішення питань зайнятості випускників ПТУ й вищих нав-
чальних закладів, сприяння працевлаштуванню молоді, здійс-
нення контролю за посередницькою діяльністю суб’єктів підп-
риємницької діяльності із працевлаштування за кордоном. 

Міністерство освіти і науки України залучається до запобі-
гання торгівлі людьми шляхом участі у вирішенні питань зай-
нятості молоді, проведення серед представників групи ризику 
роз’яснювальної роботи, видання інформаційних матеріалів 
щодо означеної проблеми [3, 60-63]. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 
метою діяльності якого є, зокрема, захист основних свобод 
людини й громадянина України, запобігання порушень прав і 
свобод людини і громадянина або сприяння їх відновленню, 
сприяння приведенню законодавства України про права та 
свободи людини і громадянина у відповідність до Конституції 
України та міжнародних стандартів у цій сфері, запобігання 
дискримінації стосовно реалізації людиною своїх прав і сво-
бод, сприяння правовій інформованості населення. 

Державна прикордонна служба України надає інформацію 
про нові тенденції, способи та шляхи вивезення людей у тому 
числі й про способи нелегального вивезення мігрантів із метою 
подальшої торгівлі ними. 

Міжнародні організації  (Міжнародна організація з мігра-
ції, міжнародна організація праці, ООН, ОБСЄ, та ін.), які на-
дають консультативну допомогу, сприяють в обміні досвідом і 
кращими міжнародними практиками щодо протидії торгівлі 
людьми. 

Засоби масової інформації. Завданням ЗМІ є інформуван-
ня суспільства про найболючіші проблеми сьогодення, однією 
з яких є торгівля людьми, а також проведення активної про-
пагандистської діяльності попереджувального характеру, на-
дання експертних оцінок і оприлюднення даних, які допома-
гають людям довідатися про проблему й усвідомити її 
значущість. 

Громадські організації, (22 червня 2011 року в місті Києві 
створено Всеукраїнську  коаліцію громадських організацій 
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щодо протидії торгівлі людьми) серед основних напрямів дія-
льності яких є  превентивна діяльність, співробітництво із за-
собами масової інформації, робота «гарячих ліній», надання 
допомоги мігрантам, які опинилися у скрутному становищі, і 
зокрема, постраждалим від торгівлі людьми.  

Підводячи підсумок викладеному, слід сказати, що вельми 
широке коло суб’єктів державної та громадської спрямованос-
ті в справі протидії торгівлі людьми свідчить про підвищену 
суспільну небезпечність цього явища. Факт значного поши-
рення в XXI торгівлі людьми, кинув виклик усій світовій спіль-
ноті, нівелюючи основні права і свободи людини та загально-
прийняті норми і принципи міжнародного права.  

Заходи протидії цьому явищу мають базуватися на ком-
плексному системному підході та реалізовуватися шляхом 
консолідації зусиль як урядових структур, міжнародних орга-
нізацій, так і кожного члена суспільства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ 
ДЛЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: МАРКЕРИ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 

Одним з найбільш негативних явищ сучасного суспільства 
продовжує бути проблема торгівлі людьми. Торгівля людьми 
посідає одне з перших міст по прибутковості на рівні з торгів-
лею наркотиками та є одним з найстрашніших порушень прав 
людини. 

Актуальність теми підтверджується тим, що з появою ін-
тернету, вебкамер, можливостей здійснювати відеодзвінки 


