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слідчого (старшого СОГ); за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді 
про тимчасовий доступ до речей і документів у найкоротші строки (за умови зазначення в 
ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей і документів) [5, с. 110]. 

Підсумовуючи викладене, рекомендований перелік не є вичерпним, тому залежно від 
особливостей ситуації чи території обслуговування його може бути звужено чи розширено. 
Водночас знання наданого переліку дозволить швидко і компетентно виявляти порушення 
у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ 

Торгівля людьми впродовж багатьох століть являє собою порушення прав та свобод 
людини. За даними експертів Організації Об’єднаних Націй (ООН) торгівля людьми за рівнем 
прибутковості займає третє місце у світі після торгівлі наркотиками і зброєю, але зі суттєво 
меншим ризиком для продавців. Як свідчить практика, Україна переважно виступає у ролі 
міграційного донора, а не реципієнта. За даними статистики близько 3 мільйонів громадян 
України здійснюють трудові поїздки за кордон. Слід зазначити, що правовий статус 
українських мігрантів дуже непевний, переважна більшість із них, на жаль, не мають 
офіційних дозволів на проживання або працевлаштування, що, своєю чергою, викликає 
ризики опинитися в рабстві. 

У звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми у світі у 2016 році Україну 
помістили в другу групу як «країну походження, транзиту й призначення для чоловіків, 
жінок та дітей, які зазнають примусової праці та сексуальної експлуатації».  

Згідно зі статистичними матеріалами в період з 2014–2016 роки була досить стабільна 
ситуація по виявленню фактів торгівлі людьми, так в 2014 році було виявлено 109 фактів, 
2015 – 111, 2016 – 115, але вже у 2017 році кількість фактів торгівлі людьми зросла до 346 
осіб. Протягом першої половини 2018 року Національна поліція виявила 156 фактів торгівлі 
людьми за той же період 2017 року було зафіксовано 144 факти торгівлі людьми.  
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Великою проблемою є те, що особи, які потрапляють у таку ситуацію, зазвичай досить 
пізно усвідомлюють, що стали предметом продажу. До найбільш розповсюджених видів 
експлуатації відносяться: сексуальна експлуатація; примусова праця або надання послуг; 
використання в порнобізнесі; рабство; підневільний стан; втягнення у боргову кабалу; 
проведення дослідів над людиною без її згоди; усиновлення з метою наживи; примусова 
вагітність; втягнення у злочинну діяльність; використання у збройних конфліктах та ін. [1, с. 38].  

Враховуючи наведене, актуальність проблеми протидії торгівлі людьми є досить 
гострою, а аналіз питань практики, спрямований, з одного боку, на виявлення осіб 
причетних до торгівлі людьми та їх злочинних схем, притягнення винних до 
відповідальності. Зазначене потребує від Національної поліції підвищеної уваги до протидії 
злочинам пов’язаним з торгівлею людьми та вдосконалення. 

Протидії торгівлі людьми були присвячені роботи В. А. Глазкова, І. А. Грабазія, 
Є. Є. Гречина, В. І. Дубини, О. Н. Ємеця О. Б. Западнюка, О. Л. Журби, Д. Г. Казначєєва, 
В. В. Максимова, О. О. Мисливої, А. М. Мисюри Ю. С Нагачевської, A. A. Нєбитова, О. Б. Петрика, 
І. І. Святкіна, Д. Б. Санакоєва, В. С. Шмигановського, М. О. Янкового та інших. 

Проблемним є питання документування фактів торгівлі людьми, що обумовлюються, 
насамперед, такими чинниками: 

‒ злочин може вчинятися на території декількох країн; 
‒ зазвичай високий рівень конспірації злочинної діяльності, створення легально 

діючих організацій по трудовлаштуванню, модельних та шлюбних агенції тощо; 
‒ задіяно велику кількість осіб в злочинній схемі та наявність корумпованих зав’язків, 

які намагаються чинити опір правоохоронним органам;  
‒ виявлення осіб та фактів, які можуть свідчити про підготовку, або вчинення зазначеного 

злочину, що пов’язано з тим, що в процесі експлуатації потерпілі піддаються впливу і інших 
форм злочинної діяльності, що призводить до досить високого рівня латентності; 

‒ проблема налагодження взаємодії та обміну інформацією між правоохоронними 
органами України та інших держав на території яких вчиняється злочин та неурядових 
організацій. 

Особливо слід відзначити, що події на сході країни та в Автономній Республіці Крим 
призвели до унеможливлення проведення необхідних заходів на непідконтрольній України 
території. Також відсутність взаємодії з Російською федерації з питань торгівлі людьми 
спричинили до значного погіршення ситуації у цій сфері. 

Підсумовуючи викладене, стає безсумнівним, що в Україні є досить великий діапазон 
проблем, пов’язаних з протидією торгівлі людьми починаючи з виявлення такого 
протиправного діяння. 

Таким чином, проблема торгівлі людьми досить актуальна, оскільки, з одного боку це 
проблема багатогранна вона охоплює права людини, економічну міграцію населення, 
організовану злочинність і корупцію, трудові відносини та охорону здоров’я а з іншого – це 
проблема, яка потребує скоординованих дій підрозділів Національної поліції та неурядових 
організацій, взаємодії з іншими правоохоронними органами України та інших зацікавлених 
країн та узгодження процесуальних процедур. 
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Аналізуючи юридичну літературу, можна дійти висновку, що найбільш 
розповсюдженими критеріями класифікації злочинних угруповань неповнолітніх є наступні: 
1) за кримінально-правовою ознакою; 2) за характером складу учасників злочинних 


