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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки українські вчені у своїх працях та

зверненнях до керівників владних структур неоднора%

зово наголошували на вплив кризових явищ у політичній,

соціальній, економічній, духовній сферах життя сус%

пільства на злочинність та її високу організованість. Ви%

токи ситуації слід шукати у втраті темпів виробництва,

економічній поляризації населення в результаті неефек%

тивності державних програм захисту населення від без%

робіття, вимушеній міграції, корупції, організованої зло%

чинності, легалізації кримінальних прибутків, інших руй%

нівних явищ [1].

Однією з проблем, що стоять сьогодні перед Ук%

раїною та світовою спільнотою, є торгівля людьми. Не%

зважаючи на здійснення певних заходів щодо протидії,

проблема залишається актуальною. Це зумовлено тим,
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що впродовж усіх років незалежності Україна актив%

но залучається до світових міграційних процесів. Ук%

раїна є країною походження, транзиту та поступово

стає країною призначення для чоловіків, жінок і дітей,

які є жертвами примусової праці та сексуальної експ%

луатації. Українців, потерпілих від торгівлі людьми,

перевозять до Росії, Польщі, Іраку, Португалії, Об'єд%

наних Арабських Еміратів, Чехії, Туреччини, Німеччи%

ни, Азербайджану, Ізраїлю, Литви, Лівану, Кіпру,

Греції, Італії, Македонії, Іспанії, Сирії, США, Албанії,

Бахрейну, Боснії та Герцеговини, Китаю, Єгипту, Угор%

щини, Індії, Казахстану, Косово, Молдови, Чорногорії,

Сербії, Словенії, Південної Африки, Туркменістану та

Нідерландів. У межах країни українські жінки та діти

страждають від торгівлі людьми з метою сексуальної

експлуатації, жінки та чоловіки будь%якого віку — від
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торгівлі людьми з метою примусової праці, а дітей з

неблагополучних сімей примушують до жебракування.

Безпритульні діти та діти із дитячих будинків продов%

жують бути особливо уразливими до торгівлі людьми

на території України. Будівництво, сільське господар%

ство, виробництво, домашня праця, обробка дерева,

догляд, торгівля та вуличне жебракування — ось га%

лузі, де торгівля людьми найбільше поширена. Жерт%

ви торгівлі людьми використовуються також у порно%

бізнесі, як донори для трансплантації тканин і органів

тощо. Явище торгівлі людьми може виявлятися у різних

формах — від викрадення людей до їх продажу з ви%

користанням обману, шантажу чи уразливого стану

особи. Часто торгівці людьми є членами невеликих

організованих груп, які проводять свою злочинну

діяльність під керівництвом українців та їхніх інозем%

них "партнерів", зокрема, із Німеччини, Росії та

Польщі. Влада України не повною мірою дотримуєть%

ся мінімальних стандартів викорінення торгівлі людь%

ми, проте вона докладає до цього значних зусиль [2].

На сьогодні проблема торгівлі людьми поряд з не%

законною міграцією є однією з основних загроз на%

ціональній безпеці України. Ситуація, що склалася,

потребує консолідації зусиль центральних і місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого само%

врядування, а також міжнародних і громадських

організацій [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Незважаючи на загальний підвищений інтерес до

питання торгівлі людьми дослідників різних наукових

галузей, істориків, соціологів, філософів, політологів,

юристів, психологів, для вітчизняної державно%управл%

інської науки розроблення цієї проблеми є новим на%

прямом досліджень, метою яких є запровадження

дієвих механізмів державного управління з протидії

торгівлі людьми в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати особливості форму%

вання механізмів державного управління з протидії

торгівлі людьми в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема торгівлі людьми у світовому форматі

здобуває риси транскордонної організованої злочин%

ної діяльності як виду кримінального бізнесу та є

серйозною загрозою для національної безпеки про%

відних країн світу. У різних державах протидія зло%

чинності та торгівлі людьми зокрема досить істотно

відрізняється за ефективністю та засобами її

здійснення. Проведені кримінологічні дослідження

свідчать, що найбільш низький рівень злочинності

характерний для країн, які, незважаючи на значні

відмінності в соціально%політичному, економічному

розвитку та рівні життя населення, мають один

спільний фактор — виважену систему суспільного

контролю (Швейцарія, Болгарія, Саудівська Аравія,

Алжир, Японія, Непал, Коста%Ріка) [4].

Як свідчить світовий досвід, держава має значні пе%

реваги в боротьбі з організованою злочинністю і завж%

ди, при наявності політичної волі, виходила перемож%

цем у подоланні криміналізації суспільних відносин. Так,

суспільство принципово завжди є сильнішим злочинно%

го співтовариства і лише недостатня організація сусп%

ільства дозволяє кримінальним структурам вільно по%

чуватися в ньому, безумовна підтримка основної части%

ни населення завжди є і буде на боці тих, хто веде не%

примириму боротьбу зі злочинністю, матеріальні й ду%

ховні ресурси держави незрівнянно вищі можливостей

кримінального співтовариства. Тому протидія організо%

ваній злочинності повинна носити характер загально%

державної політики і передбачати систему заходів пол%

ітичного, економічного, правового, адміністративного,

пропагандистського і спеціального характеру, що ма%

ють одну стратегію і націлені на досягнення єдиних цілей

і задач.

Виходячи з викладеного вище, необхідно, на ос%

нові аналізу соціальних відхилень, завдяки яким сфор%

мувався стійкий механізм організованої злочинності,

виявити тенденції, які могли б стати антиподом кримі%

налу. Для ефективної протидії організованій злочин%

ності необхідно значно зміцнити механізм державної

системи руйнівного впливу на злочинність та створити

соціальні механізми, які дозволять нейтралізувати пе%

реваги організованої злочинності, її невразливість,

пріоритет темпів кримінальної еволюції над темпами

еволюції державних антикримінальних структур. Необ%

хідно застосовування комплексного підходу, який по%

єднував би в собі політичну волю керівництва держа%

ви, концентрацію цілеспрямованих дій законодавчих

та виконавчих органів державної влади всіх рівнів, пра%

воохоронних і інших зацікавлених органів, направле%

них на підрив основ функціонування злочинних орган%

ізацій та оперативну розробку лідерів кримінальних

формувань.

Основоположним постулатом державної політики

протидії організованій злочинності повинен стати прин%

цип адекватного правового регулювання на кожний вид

злочину. У законодавстві повинна бути забезпечена, з

одного боку, розумна достатність і реальна викону%

ваність заходів державного примусу, з іншого — усу%

нуті кримінально%правові заборони. З урахуванням

інтеграції України до світового співтовариства, особ%

ливого значення набуває принцип відповідності націо%

нального законодавства і заходів впливу на зло%

чинність міжнародно%правовим актам. Розробка ком%

плексного законодавства є ключовим фактором у за%

безпеченні захисту прав постраждалих від торгівлі

людьми, а також запобіганні та належному пересліду%

ванні цього злочину. Воно може стати надійним інстру%

ментом у поєднанні зусиль державних органів та гро%

мадянського суспільства з протидії торгівлі людьми

відповідно до принципів верховенства права та прав

людини.

Проблемам протидії торгівлі людьми та норматив%

но%правового забезпечення цієї діяльності приділили

увагу багато науковців і практиків, зокрема, В.Л. Гро%

хольський, С.М. Гусаров, О.О. Дульський, К.Б. Левчен%

ко, Я.Г. Лизогуб, А.М. Орлеан, В.М. Підгородинський,

О.В. Святун, І.В. Сервецький та багато інших [5].

Слід зазначити, що за роки незалежності Украї%

ни компетентними органами державної влади вжива%
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лися заходи з метою створення законодавчого регу%

лювання міграційними процесами. Так, у 1998 році

відбулась криміналізація торгівлі людьми в Україні

[6], а з прийняттям 2001 року нового Кримінального

кодексу [7] відповідальність за такі дії передбачена

ст. 149. Проте ця стаття мала суттєві недоліки, зокре%

ма її диспозиція передбачала обов'язкове переміщен%

ня через державний кордон потерпілої особи, при

цьому можливість торгівлі людьми без переміщення

через кордон не враховувалась. Крім того, постала

потреба адаптувати законодавство до міжнародно%

правових актів. Тому в 2006 році приймається нова

редакція цієї статті [8], яка більше відповідає реалі%

ям сьогодення. Диспозиція статті передбачає кримі%

нальну відповідальність за торгівлю людьми або

здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є

людина, а так само вербування, переміщення, пере%

ховування, передачу або одержання людини, вчинені

з метою експлуатації, з використанням обману, шан%

тажу чи уразливого стану особи.

Еволюція формулювання кримінально%правової

норми свідчить про бажання її удосконалити та

підтверджує намір дотриматися зобов'язань щодо

імплементації положень міжнародних актів у націо%

нальне законодавство. Проте критика цієї оновленої

редакції статті не припиняється. Так, А.М. Орлеан

вказує на те, що нова стаття виявилась не бездоган%

ною з точки зору юридичної техніки, що породжува%

тиме певні проблеми при її застосуванні [9]. К.Б. Лев%

ченко звертає увагу на необхідність розширеного тлу%

мачення таких понять, як "вербування", "переміщен%

ня", "шантаж", "уразливий стан особи", "переховуван%

ня", "передача або одержання людини" з метою їх

єдиного трактування та застосування правоохорон%

ними органами [10]. Роз'яснення таких понять з їх

розмежуванням може подаватися в примітці до статті,

а за відсутності такого — у постановах пленуму Вер%

ховного Суду України.

Із криміналізацією торгівлі людьми починає форму%

ватись і підзаконна нормативно%правова база. 25 ве%

ресня 1999 року Постановою Кабінету Міністрів Украї%

ни № 1768 була затверджена Програма запобігання

торгівлі жінками та дітьми [11], яка стала першим уря%

довим комплексним документом, спрямованим на запо%

бігання торгівлі жінками та дітьми. Незважаючи на її

недоліки, вона все%таки відіграла важливу роль при роз%

гляді цих питань. Програма була розрахована на три

роки, тож у 2002 році постала необхідність в ухваленні

нової.

5 червня 2002 року була прийнята Постанова Кабі%

нету Міністрів України за № 766, якою була затвердже%

на Комплексна програма протидії торгівлі людьми на

2002—2005 роки [12]. ЇЇ особливістю, порівняно з по%

передньою Програмою, було положення п. 1, відповід%

но до якого низці державних інституцій було доручено

до третього кварталу 2002 року внести Кабінетові

Міністрів України пропозиції щодо утворення Міжвідом%

чої координаційної ради з питань протидії торгівлі людь%

ми, а також утворити регіональні постійно діючі комісії

з питань координації зусиль та обміну інформацією

щодо запобігання торгівлі людьми й забезпечити їх ро%

боту. За результатами цих зусиль Постановою № 1961

від 25 грудня 2002 року було утворено таку Міжвідомчу

координаційну раду [13]. Також на виконання Комплек%

сної програми було затверджено Типове положення про

центр реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі

людьми [14].

Підсумки виконання цієї програми були визначені

при ухваленні нової, що була затверджена через знач%

ний проміжок часу: Комплексна програма 2002 року

була розрахована до 2005 року, а нова — прийнята в

2007 році. Однак 5 квітня 2006 року розпорядженням

Кабінету Міністрів України № 188%р було схвалено Кон%

цепцію Державної програми протидії торгівлі людьми

на 2006—2010 роки, яка була реалізована в програмі

наступного року. Так, Постановою Кабінету Міністрів

України № 410 від 7 березня 2007 року була затверд%

жена Державна програма протидії торгівлі людьми на

період до 2010 року. Вона складалася з чотирьох час%

тин: загальної, мети і основних завдань, фінансового

забезпечення, а також очікуваних результатів. Крім

того, вона містила план заходів щодо протидії торгівлі

людьми на період до 2010 року. Проте під час дії про%

грами вже лунала критика щодо її виконання. С.М. Гу%

саров зазначав, що більшість заходів, що передбача%

лися Державною програмою, залишилися нереалізова%

ними.

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла

Страда%Україна" ініціював проведення моніторингу ви%

конання в 2007—2008 рр. зазначеної програми. Ця

ініціатива стала першим кроком у проведені незалеж%

ного моніторингу і підтримувалася Міністерством Украї%

ни у справах сім'ї, молоді та спорту, зацікавленим у ви%

явленні та вивченні проблем у сфері протидії торгівлі

людьми та розробці рекомендацій щодо подальшого

ведення цієї діяльності. У 2010 році Центром "Ла Стра%

да — Україна" було оприлюднено наступний звіт "Мон%

іторинг виконання Державної програми протидії торгівлі

людьми на період до 2010 року та проблемні питання

підготовки нової програми". Матеріали здійсненого

моніторингу багато в чому і сьогодні залишаються ак%

туальними, оскільки є не просто звітом про проведену

роботу, а аналітичним узагальненням з основних про%

блем у сфері протидії торгівлі людьми, тенденцій тощо

[15].

Зауважимо, що уряд не обмежується прийняттям

лише зазначених програм у формуванні нормативно%

го забезпечення протидії різним проявам торгівлі

людьми. Так, 5 вересня 2007 року Кабінетом Міністрів

України було прийнято постанову № 1087, відповідно

до якої створено Міжвідомчу раду з питань сім'ї, тен%

дерної рівності, демографічного розвитку та протидії

торгівлі людьми, серед основних завдань якої визна%

чено сприяння проведенню ефективної державної

політики у цьому напрямі, а також розгляд питань, що

потребують міжгалузевої узгодженої співпраці в цій га%

лузі.

Іншою важливою складовою нормативно%правово%

го забезпечення протидії торгівлі людьми є акти, прий%

няті на виконання Конвенції ООН про права дитини, що

містять положення щодо боротьби з найганебнішими

проявами цього злочину — торгівлею дітьми. Йдеться

про прийняту Загальнодержавну програму "Національ%

ний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
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дитини" на період до 2016 року, затверджену 5 берез%

ня 2009 року, пункт 4.7 якої має на меті ліквідацію

торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм

жорстокого поводження, створення умов для ефектив%

ної реабілітації дітей. Урядом України було затвердже%

но план заходів із виконання цієї Загальнодержавної

програми.

Важливою подією на шляху до покращення держав%

ної політики в сфері протидії торгівлі людьми стало ух%

валення Верховною Радою України 20 вересня 2011

року Закону України "Про протидію торгівлі людьми",

який чітко визначає організаційно%правові засади про%

тидії торгівлі людьми, гарантуючи гендерну рівність,

основні напрями державної політики та засади міжна%

родного співробітництва у цій сфері, повноваження

органів виконавчої влади, порядок встановлення стату%

су осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та поря%

док надання допомоги таким особам [16]. Прийняття

цього документу сьогодні направлено на зміцнення на%

ціональної безпеки і є продовженням виконання домо%

вленостей України з Євросоюзом та євроінтеграційних

прагнень нашої держави. Закон складається з десяти

розділів, серед яких: "Реалізація державної політики у

сфері протидії торгівлі людьми", "Повноваження органів

державної влади щодо протидії торгівлі людьми", "Ме%

ханізми запобігання торгівлі людьми", "Механізми бо%

ротьби з торгівлею людьми", "Механізми надання до%

помоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі

людьми", "Протидія торгівлі дітьми", "Міжнародне

співробітництво", "Відповідальність у сфері протидії

торгівлі людьми". Розробку зазначеного законопроек%

ту очолювало Міністерство України у справах сім'ї, мо%

лоді та спорту. Закон передбачає комплексний підхід

до протидії торгівлі людьми, який враховує міжнародні

норми та стандарти. Він охоплює напрями посилення

координації зусиль, запроваджує механізми моніторин%

гу та звітності, а також закріплює чітке розмежування

ролей та обов'язків державних і недержавних органі%

зацій, окреслює заходи щодо запобігання торгівлі людь%

ми, переслідування злочинців та захисту прав постраж%

далих осіб. Окремо наголошується на розв'язанні про%

блеми протидії торгівлі дітьми та запровадженні відпо%

відальності за свідоме використання товарів або послуг

осіб, які постраждали від торгівлі людьми. За своїм

змістом та обсягом закон є унікальним: це своєрідний

комплекс різногалузевих правових норм, спрямованих

на системну протидію торгівлі людьми [17].

Відповідно до Закону, основними напрямами дер%

жавної політики у сфері протидії торгівлі людьми є:

1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищен%

ня рівня обізнаності населення, превентивної роботи,

зниження рівня вразливості населення, подолання по%

питу;

2) боротьба із злочинністю, пов'язаною з торгівлею

людьми, шляхом виявлення злочинів торгівлі людьми,

осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення їх до

відповідальності;

3) надання допомоги та захисту особам, які пост%

раждали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення

системи відновлення їхніх прав, надання комплексу по%

слуг, впровадження механізму взаємодії суб'єктів у

сфері протидії торгівлі людьми.

Формування національної системи державного уп%

равління у сфері протидії торгівлі людьми — складний

процес гармонізації з міжнародно%правовими та загаль%

ноєвропейськими стандартами у сфері протидії неза%

конній міграції, боротьби з організованою злочинністю

та захисту основних прав нелегальних мігрантів та

біженців.

На сьогодні в Україні розроблені:

— Державна цільова соціальна програма протидії

торгівлі людьми на період до 2015 року, затверджена

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня

2012 року № 350;

— Порядок взаємодії суб'єктів, які здійснюють за%

ходи у сфері протидії торгівлі людьми, затверджена

постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня

2012 року № 783;

— Положення про створення та функціонування

Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми,

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від

18 квітня 2012 року № 303;

— Порядок виплати одноразової матеріальної до%

помоги особам, які постраждали від торгівлі людьми,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 25 липня 2012 року № 660;

Крім того, положення що стосуються торгівлі людь%

ми, містяться у:

— Кримінально%процесуальному кодексі України;

— Цивільному кодексі України;

— Законі України "Про імміграцію" (Відомості Вер%

ховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197);

— Законі України "Про соціальні послуги" (Відо%

мості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358;

2009 р., N 38, ст. 535; 2011 р., N 42, ст. 435);

— Законі України "Про соціальну роботу з сім'ями,

дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради Украї%

ни, 2009 р., N 23, ст. 284);

— Концепції державної політики у сфері боротьби

з організованою злочинністю, що схвалена Указом Пре%

зидента України від 21 жовтня 2011 р. N 1000/2011;

— Плані з реалізації Концепції державної політики

в сфері боротьби з організованою злочинністю, зат%

вердженому Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї%

ни № 53%р від 25 січня 2012 р., та ін.

Готовність держави до реалізації державної по%

літики у сфері протидії торгівлі людьми на якісно но%

вому рівні підтверджують ратифікація Україною

Конвенції ООН проти транснаціональної організова%

ної злочинності (прийнята резолюцією 55/25 Гене%

ральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року) та про%

токолів, що її доповнюють (Протокол про поперед%

ження і припинення торгівлі людьми, особливо

жінками і дітьми, і покарання за неї і Протокол про%

ти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і по%

вітрю), Конвенції Ради Європи про заходи щодо про%

тидії торгівлі людьми (вчинена 16 травня 2005 року

у м. Варшаві), а також приєднання до інших міжна%

родних договорів.

Необхідно зауважити, що політика та законодавство

у сфері протидії людьми ніколи не були пріоритетними

напрямами в системі державного управління України.

Саме тому формування законодавства відбувалося ра%

ніше на підставі тиску зовнішніх чинників, аніж свідо%
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мого державного бачення розвитку політики з протидії

торгівлі людьми. Такими зовнішніми чинниками пере%

важним чином слід вважати політику країн Євросоюзу,

спрямовану, по%перше, на обмеження зовнішньої ле%

гальної міграції з країн СНД, а по%друге, на жорстку

політику протидії незаконній міграції з України та

торгівлі людьми зокрема. Саме вимоги Європейського

Союзу щодо посилення охорони кордонів, боротьби з

транзитною нелегальною міграцією та торгівлею людь%

ми, а також небажання врегулювати двосторонні про%

цеси перебування українських заробітчан у країнах

Європи переважним чином зумовили тенденції розвит%

ку законодавства та міжнародно%правових інститутів,

що його реалізують.

ВИСНОВОК
Прийняття Україною у вересні 2011 року Закону

"Про протидію торгівлі людьми" суттєво наблизило ук%

раїнське законодавство до найкращих міжнародних

стандартів у цій сфері. Відтак, українське законодав%

ство в цілому відповідає положенням Конвенції Ради

Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (стат%

тя 149 Кримінального Кодексу України, Закон України

"Про протидію торгівлі людьми"). В Україні передбаче%

но достатньо суворі та адекватні санкції за торгівлю

людьми та пов'язані з нею злочини.

Поряд з вищеназваними позитивними рисами, у

новоприйнятому Законі не відображені усі положен%

ня Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії

торгівлі людьми, зокрема, не застосовується термін

"встановлення періоду реабілітації та обмірковуван%

ня" для осіб, відносно яких є підстави вважати, що

вони є жертвами торгівлі людьми. Не прописано ме%

ханізм з'ясування безпечності повернення особи до

країни походження. У Законі також не сформульо%

вані положення щодо виплати компенсацій постраж%

далим від торгівлі людьми, формування спеціально%

го фонду компенсації особам, постраждалим від

торгівлі людьми, як того вимагає ст. 15 Конвенції. Не

передбачено можливість притягнення юридичної осо%

би до кримінальної відповідальності. Не визначено

незалежний механізм моніторингу державної політи%

ки у цій сфері та ін.

Виявлені суперечності потребують подальшого

дослідження та опрацювання для формування проектів

нормативних документів, призначених вдосконалити

чинне законодавство України у сфері протидії торгівлі

людьми. Адже протидія торгівлі людьми є важливим

чинником забезпечення національної безпеки Украї%

ни, захисту її економічних інтересів та інтересів гро%

мадян.
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