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ВСТУП
Торгівля людьми в Україні з'явилася як наслідок

зростання безробіття, зменшення асигнувань на програ)
ми соціального захисту, зубожіння населення. Низький
рівень доходів штовхає громадян України на пошуки
роботи за кордоном навіть без знання мови і правових
знань, без кваліфікації, на нелегальних умовах, що вод)
ночас зумовлює їх перехід до груп ризику. Торгівля
людьми становить значну суспільну небезпеку.

Негативний вплив на суспільство цього явища поля)
гає у зруйнуванні суспільної моралі, формуванні мо)
ральної деградації та відчуженості особистості, втрати
родинних зв'язків, небезпечному "звиканні" громадсь)
кої свідомості до негативного явища, поширенні депре)
сивних синдромів та суіцидальних тенденцій, зростанні
агресивності та жорстокості, поширенні венеричних
захворювань, СНІДу. Крім того, торгівля жінками сприяє
знищенню генофонду нації. В останні роки спостері)
гається поширення такого явища, як торгівля дітьми, з
метою їх використання для примусової праці, жебраку)
вання, сексуальної експлуатації, поширення наркотиків
та інших форм злочинної діяльності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Треба зазначити, що державно)управлінський вплив
на проблему торгівлі людьми в Україні ще є недоскона)
лим. Нині цим питанням опікуються більше десятка
міністерств, інших центральних органів виконавчої вла)
ди та неурядових організацій, проте чітка координація
їхніх дій відсутня.

Навколо визначення феномена "торгівля жінками"
тривають дискусії. Дискусійними є навіть підходи до вив)
чення цього явища, які існують серед науковців. Виді)
ляють шість основних підходів для визначення цього фе)
номена: торгівля жінками як проблема боротьби з
організованою злочинністю, як проблема легальної та
нелегальної міграції, як проблема праці, моральна про)
блема, проблема, що пов'язана з проституцією, пору)
шенням прав людини.

В українській правовій науці дослідженню торгівлі
людьми з точки зору кримінального права та кри)
мінології присвячені праці В.О. Іващенко, Н.С. Юзіко)
вої, В.А. Козака, А.М. Орлеана та Я.Г. Лизогуба. Міжна)
родно)правовий аспект боротьби із торгівлею людьми
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як порушення прав людини досліджується також у ро)
ботах Г.Л. Кохан та Н.В. Плахотнюк. Крім того, серед
українських дослідників цього питання слід назвати
О.М. Бандурку, Ю.М. Галустяна, В.М. Куца, Д.Л. Мача)
рашвілі, Т.А. Татаринцева, С.М. Ратушного, Ю.С. Шем)
шученка, К.Б. Левченко, М.В. Буроменського, В.Н. Де)
нисова, М.М. Микієвича, І.А.Шваба, О.В. Шведа, Т.О. До)
рошка, О. Горбунову, О.В. Святун.

На жаль, наявні роботи обмежуються або універ)
сальними аспектами, або проблемами подолання сучас)
них форм рабства в рамках окремої держави. При цьо)
му механізми та можливості регіональних організацій
залишаються без належної уваги, яка б дозволила їм
зайняти чільне місце в світовій системі запобігання
торгівлі людьми [1].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — державне регулювання у сфері про)

тидії торгівлі людьми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для України торгівля людьми в її сучасному ро)
зумінні постала після розпаду СРСР. Сукупність соціаль)
но)економічних умов, специфіка географічного поло)
ження, недостатньо організаційно)правова підготов)
леність до державного регулювання у сфері протидії
торгівлі людьми, призвели до того, що Україна є краї)
ною)донором, країною транзиту та останнім часом краї)
ною призначення "живого товару".

Перераховані обставини перетворили Україну в
одну з десяти країн, жителі яких найчастіше стають жер)
твами торгівлі людьми. За цим показником Україну при)
рівнюють до Молдови, Таїланду та Нігерії.

Існує багато причин торгівлі людьми. Ці причини є
комплексними та взаємопов'язаними. Якщо розгляда)
ти торгівлю людьми як світовий ринок, то жертви
торгівлі становитимуть пропозицію, а корумповані ро)
ботодавці чи сексуальні експлуататори представляють
попит. Пропозиції жертв торгівлі сприяють чимало чин)
ників, зокрема бідність, привабливість уявного кращо)
го життя за кордоном, слабкі соціальні та економічні
структури, безробіття, організована злочинність, на)
сильство проти жінок та дітей, дискримінація жінок,
корумпованість влади, політична нестабільність, збройні
конфлікти, а також такі культурні традиції, як традицій)
не рабство [2].

Зростанню попиту на торгівлю людьми сприяють
такі чинники, як сексуальна індустрія та зростаюча
потреба в експлуататорській праці. Сексуальний ту)
ризм та дитяча порнографія стали індустріями, які
широко відомі в усьому світі, розповсюджуються
через такі технології, як Інтернет. Торгівлі людьми
також сприяє світовий попит на дешеву та нелегаль)
ну робочу силу. Бідність та відсутність економічних
можливостей робить жінок та дітей потенційними
жертвами торгівців людьми, пов'язаними з міжна)
родними злочинними організаціями. Хоча переваж)
но жінки та діти стають особливо вразливими потен)
ційними жертвами сексуальної індустрії, проте тор)
гівля людьми не обмежується сексуальною експлу)
атацією.

Торгівля людьми також включає у себе осіб, які по)
страждали від "примусових" шлюбів або яких було про)
дано на ринку праці, наприклад, на виробництва,
сільськогосподарські плантації та принизливу хатню
роботу.

До зовнішніх причин торгівлі людьми відносять такі:
— недієву систему протидії торгівлі людьми у світі

(відкриття кордонів, спрощення можливості для подо)
рожування; невідповідність міжнародної нормативно)
правової бази щодо запобігання торгівлі людьми та за)
хисту потерпілих осіб реальним умовам, брак механізмів
реалізації законів; корумпованість відповідальних
органів, які забезпечують дотримання законності; не)
узгодженість міграційної політики з реаліями ринку
праці в країнах; лояльне законодавство до занять про)
ституцією у багатьох країнах світу; формування міжна)
родних кримінальних об'єднань; інтернаціоналізація
тіньової економіки);

— попит на торгівлю людьми (обумовлений існуван)
ням попиту на низькооплачувану працю та комерційну
сексуальну експлуатацію, особливо на експлуатацію
дітей; працю у галузях, де основне населення не хоче
працювати через низку причин, зокрема через небез)
печні умови праці);

— наявність можливостей для торгівців людьми
(фінансові винагороди за торгівлю людьми; без)
карність за вчинення злочинів, мінімальний ризик на)
стання негативних наслідків для самих торгівців;
відсутність справедливості для потерпілих та потен)
ційних жертв, яка дає змогу торгівцям маніпулювати
своєю безкарністю);

— пропозиція, наявність потенційних жертв
(бідність та економічна нерівність між країнами та регі)
онами; обмеження пропозиції щодо працевлаштування
всередині своїх країн; наявність війн чи збройних
конфліктів; відсутність реєстрації при народженні, ле)
гального статусу та громадянства значної частини на)
селення, особливо національних меншин).

До внутрішніх передумов торгівлі людьми можна
віднести такі:

— економічні (економічна нестабільність у державі;
наявність тіньової економіки; деформація у сфері роз)
поділу благ; порушення принципів соціальної справед)
ливості; соціальна нерівність у країні; високий рівень
безробіття у країні; обмеженість можливостей працев)
лаштування; низький рівень матеріальних доходів на)
селення; низький рівень життя більшої частини населен)
ня, перш за все молоді; несприятливі побутові умови;
матеріальна зацікавленість);

— соціальні (склад сім'ї — реструктурованість, ба)
гатодітність тощо; розлучення; стосунки в сім'ї — відсут)
ня батьківська опіка над дітьми; наявність насильства в
сім'ї; авторитарна поведінка батьків, жорстоке повод)
ження та занедбаність часто з боку батьків, членів ро)
дини або оточення; очікування фінансової допомоги від
одного з членів сім'ї; виїзд членів родини за кордон;
девіантна поведінка батьків — вживання алкоголю, нар)
котичних речовин та залежність від них, кримінальна
діяльність; низький рівень освіти; слабкі професійні на)
вички);

— психологічні (викривлення моральних цінностей
значної частини населення та їхня деформація, що обу)
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мовлено низкою причин: неблагополуччя у родині; без)
доглядність або надмірно жорсткий контроль, який про)
вокує протест, незалежно від статків родини; порушен)
ня емоційних контактів із членами родини; недоліки ста)
тево)рольового виховання; несформованість позитив)
ного образу "Я"; система цінностей у батьківській сім'ї;
відсутність духовних принципів; бажання ствердитись за
рахунок іншого; кризовий стан, у якому знаходяться
українські громадяни та який призвів до зниження са)
мозахисту, погіршення психологічного самопочуття
людей);

— інформаційні (погана обізнаність українських
громадян щодо можливостей працевлаштування та пе)
ребування за кордоном та їх наслідки; публікації бага)
тообіцяючої реклами в пресі та "агітація"; низька обіз)
наність щодо прав людини; соціальні стереотипи вихо)
вання);

— правові (відсутність належної системи захисту по)
терпілих; недостатня захищеність українських громадян
від рук "торгівців людьми" як в Україні, так і за її межа)
ми; недостатнє покарання злочинців) [2].

Якщо декілька років тому головним чинником було
безробіття, то сьогодні наголошується не стільки на
безробітті як причині бідності, скільки на дуже низьких
заробітках, які не дотягують до межі бідності, навіть за
висококваліфіковану працю (лікарі, медичні працівни)
ки, вчителі, серед яких абсолютна більшість — жінки),
що спричинює бідність і безвихідь. Безсумнівно,
бідність є найголовнішим сприятливим для торгівлі
дітьми фактором, але вона не може пояснити всі випад)
ки сексуальної експлуатації людей та торгівлі ними, як
вважають фахівці.

У сфері торгівлі людьми виділяють наступні кате)
горії населення України:

— жінки (як правило, віком від 18 до 30 років )
складають значну більшість потерпілих і експлуатують)
ся переважно в секс)індустрії, жінки старшого віку —
в якості домогосподарок, швачок, мийниць посуду
тощо;

— чоловіки здебільшого використовуються як ро)
боча сила в сільському господарстві, на будівництві та
у сфері надання послуг;

— діти втягуються у заняття проституцією, викори)
стовуються у порнографічному бізнесі, нелегальному
усиновленні/удочерінні, жебракуванні та трансплан)
тації органів, а також як дешева робоча сила на неква)
ліфікованих роботах або розповсюдженні наркотиків
серед підлітків.

До основних різновидів торгівлі людьми належать:
— торгівля людьми з метою сексуальної експлуа)

тації людини. Від цього злочину найбільше страждають
молоді жінки, неповнолітні дівчата, а часом і діти (саме
вони становлять головну групу ризику). Ця форма екс)
плуатації зачіпає найінтимнішу сторону в житті людини
і належить до найбільш цинічних злочинів, адже руйнує
особисте життя людини, її майбутнє, сімейні стосунки,
знищує генофонд нації, а отже, підриває майбутнє всьо)
го суспільства;

— торгівля людьми з метою трудової експлуатації.
Торгівля людиною з метою експлуатації її праці зали)
шається актуальною проблемою для громадян Украї)
ни. Протягом останніх років проблему зафіксовано як

на теренах самої України без перетину кордону, так і в
країнах призначення, серед яких Росія, Чехія, Польща,
Італія, Португалія та інші. Людей експлуатують пере)
важно у таких сферах, як будівництво, каменоломні,
лісоповали, прокладання залізничних колій, сільське
господарство, нелегальний вилов риби, підпільні май)
стерні з пошиття одягу та переробка харчової продукції
та ін.;

— торгівля людьми з метою використання у жебра)
куванні. Від цієї проблеми найбільше страждають діти,
інваліди та люди старшого віку;

— торгівля людьми з метою використання у виго)
товленні порно)продукції. На території України виготов)
ляють та направляють через канали Інтернету порног)
рафічну продукцію в країни, які мають на неї попит.
Особливо це стосується дитячої порнографії, від чого
страждають діти різного віку і різної статі;

— торгівля людьми з метою вилучення органів. З
розвитком медичних наук зростає попит на трансплан)
тацію органів людини. Серед відомих випадків торгівлі
людськими органами торгівля нирками найпоширеніша,
оскільки на них існує високий попит (трансплантувати
нирку простіше порівняно з іншими людськими органа)
ми). Серед основних стримуючих факторів збільшення
кількості таких злочинів фахівці називають складні ме)
дичні процедури та потребу в лікарях високої кваліфі)
кації.

Для України особливо актуальними є трудова та
сексуальна експлуатація. Але останнім часом все біль)
шого поширення набуває торгівля дітьми, торгівля
людьми з метою використання у порно)бізнесі та жеб)
рацтві.

Постраждати від торгівлі людьми може будь)яка
особа, незалежно від статі та віку. За даними соціолог)
ічних досліджень, близько 10% мешканців України так
чи інакше стикалися з випадками торгівлі людьми, де
найчастіше потерпілими стають діти та жінки. Таку си)
туацію зумовлює "фемінізація" бідності, соціальне си)
рітство, гендерна дискримінація та багато інших фак)
торів [5].

Коли торгівля жінками визначається як проблема
боротьби зі злочинністю, метою стратегії боротьби з
нею є застосування суворішого покарання, розвиток
міжнародної координації дій правоохоронних органів
та інші заходи, які дають змогу більш ефективно пере)
слідувати злочинців. У цьому розумінні боротьба з тор)
гівлею жінками обмежується боротьбою зі злочинні)
стю.

В останні роки торгівля жінками все більше ото)
тожнюється з нелегальною міграцією, особливо в краї)
нах Західної Європи. У межах цього підходу запобі)
гання торгівлі означає і запобігання в'їзду потенційних
жертв. Боротьба проти торгівлі жінками стає бороть)
бою проти нелегальної міграції. Репресивними захо)
дами щодо міграції, які характерні для всіх країн, є
жорстка візова політика, суворий прикордонний конт)
роль, пильніший нагляд за змішаними шлюбами, кри)
міналізація третьої сторони, яка сприяє нелегальному
в'їзду чи перебуванню, а інколи й самим нелегальним
мігрантам тощо. Фактично такі заходи мають на меті
захист країни від нелегальних мігрантів, а не захист
жінок від насильства та зловживань, та служать більше



Інвестиції: практика та досвід № 7/2013118

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

інтересам країни, ніж інтересам жінки. У цьому випад)
ку позиція жінок протиставляється державі: для жінок
перебування в іншій державі — це нелегальний статус,
недостатні легальні можливості міграції (у поєднанні
з попитом на робочу силу в нелегальному секторі) та
відсутність роботи в рідній країні, що робить торгівлю
прибутковою справою і змушує жінок до нелегальних
переїздів, які супроводжуються насильством та експ)
луатацією [4].

Торгівля жінками як проблема зайнятості. З точки
зору жінок, головною мотивацією пошуків щастя в роз)
винутих країнах є можливість та право працювати за
відповідну зарплату при нормальних умовах. Коли тор)
гівля жінками, примусова праця та рабовласницька
практика визначаються як проблема праці, ці практики
можна розглядати як результат низької юридичної та
соціальної позиції жінок та робочих мігрантів. У межах
цього поняття торгівля жінками пов'язана з процесами
фемінізації трудової міграції.

Торгівля жінками як моральна проблема. Найтра)
диційнішим підходом до торгівлі жінками є моральний
підхід, який засуджує проституцію. З цієї позиції торг)
івля жінками розглядається як зло, яке неминуче суп)
роводжує проституцію. Боротьба з торгівлею жінка)
ми в такому контексті означає боротьбу з проститу)
цією.

Торгівля жінками як проблема, що пов'язана з
проституцією. Цей підхід близько стоїть до мораль)
ного. Але, досліджуючи цю проблему, потрібно про)
водити межу між проституцією та примусовою про)
ституцією. У багатьох країнах проституція легалізо)
вана, а злочином є тільки примус жінки до заняття
проституцією. Така ситуація спостерігається, наприк)
лад, у Німеччині та Нідерландах. Але дозвіл на занят)
тя проституцією в цих країнах мають тільки жінки
країн Європейського Співтовариства. Це означає, що
жінки)мігранти, в тому числі з країн Східної Європи,
підлягають покаранню та депортації. Це примушує їх
до перебування на нелегальному стані, і навіть коли
порушують їхні права, вони бояться звертатися до
поліції.

Торгівля жінками як проблема порушення прав лю)
дини. Багато представників неурядових організацій вва)
жають торгівлю жінками та практику рабовласництва
порушенням прав людини, за яке повинні нести відпо)
відальність держави. Важливим етапом в утвердженні
такої концепції стала Всесвітня конференція з прав лю)
дини, що відбулася у Відні в 1993 році, де вперше на)
силля проти жінок було визначено як порушення прав
людини [3].

Так, саме з позицій захисту прав жінки в останні
роки розроблено низку міжнародних документів по
запобіганню та боротьбі з торгівлею жінками та
дітьми з метою сексуальної експлуатації. Це, наприк)
лад, Гаазька міністерська декларація. У ній наголо)
шується, що "торгівля жінками є кричущим порушен)
ням людських прав жінок, з яким можна боротися
тільки шляхом застосування багатодисциплінарного
та координованого підходу, у якому брали б участь
усі зацікавлені учасники, недержавні організації, ус)
танови соціального захисту, правові, законотворчі та
міграційні. Така боротьба потребує як національних,

так і європейських та міжнародних спільних дій та
співробітництва.

Це дуже важливі питання, тому що відповідно до
обраного підходу формуються не тільки визначення
феномена торгівлі жінками, його основні риси, але й
заходи по боротьбі з ним та запобігання цьому, залуча)
ються державні структури, які займаються боротьбою
з цим явищем.

Перелічені вище методологічні підходи можна
розділити на дві групи. Перша об'єднує репресивні
підходи щодо боротьби з торгівлею жінками. Вони
спрямовані на придушення організованої злочин)
ності, нелегальної міграції та проституції. Друга об)
'єднує підходи, які базуються на ідеях підвищення та
укріплення статусу жінок у суспільстві, зміцненні їх
прав. Обидві стратегії можуть бути цінними. У той же
час особливо репресивні стратегії вимагають обереж)
ності, як і спроби змішати інші важливі питання, такі
як статистика міграції з визначенням торгівлі жінка)
ми як форми насилля по відношенню до жінок та серй)
озного порушення прав людини. Більш того, вони ча)
сто висвітлюють непередбачені, небажані аспекти, що
гнітюче впливає на жінок. Ще гірше, вони можуть
спричинити зворотний процес, що має репресивний
ефект, який більше послаблює нестабільні позиції
жінок, наприклад, обмеження свободи пересування
та використання жінок як свідків для боротьби з
організованою злочинністю без надання їм відповід)
ного захисту.

ВИСНОВОК
Ефективно протидіяти зазначеному явищу можна

лише при використанні системного підходу, за умов
координованої діяльності всіх зацікавлених сторін —
державних, недержавних організацій, органів соціаль)
ного захисту, правових, законодавчих та міграційних
установ. Таким чином, важливою гарантією ефектив)
ності заходів по боротьбі з торгівлею людьми є ство)
рення та зміцнення відповідних інститутів на місцевому
та національному рівнях.

Реалізація комплексної політики щодо боротьби з
торгівлею людьми, яка базується на повазі прав люди)
ни жертв торгівлі людьми, повинні розглядатися в якості
елемента демократичного й прозорого управління, на
основі принципу верховенства права.
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